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VOORZITTER : De heer Jan Penris

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 09.45
uur.

Vraag om uitleg van de heer Francis Vermeiren tot
de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brus-
selse Aangelegenheden, over het mogelijk misbrui-
ken van het recht van voorkoop door de gemeente
Grimbergen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Vermeiren tot de heer Anciaux,
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Be-
leid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden,
over het mogelijk misbruiken van het recht van
voorkoop door de gemeente Grimbergen.

De heer Vermeiren heeft het woord.

De heer Francis Vermeiren : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega's, sommigen her-
inneren zich waarschijnlijk dat ik me maandenlang
heb verzet tegen de invoering van het recht op
voorkoop. Ik heb het echter niet gehaald. Het recht
op voorkoop is nu in een decreet gegoten en dat
moet worden nageleefd.

Sommige gemeentebesturen, bijvoorbeeld dat van
Grimbergen, maken gebruik van het recht op voor-
koop om een grond te verwerven voor de latere
aanleg van een wachtbekken of een ander gelijk-
aardig doel. Deze toepassing van het recht op voor-
koop beantwoordt niet aan de bepalingen waarin is
voorzien in de Wooncode. Ik meen dat een toepas-
sing niet geoorloofd is, als ze niet rechtstreeks ver-
band houdt met de bedoelingen van het recht op
voorkoop, zoals woningbouw, de aanwending voor
sociale woningen of het verlenen van zakelijke
rechten op sociale woningen of sociale kavels.

In het bijzonder over dit dossier heb ik drie vragen.
Hoe zult u hierop reageren ? Zult u zich hiertegen
verzetten ? Zult u de toepassing van het recht op
voorkoop op de toekomstige bestemming van de
aangekochte woning als reglementair be-
schouwen ? Indien deze wijze van werken niet
strookt met het recht op voorkoop, op welke ma-
nier kunt u er dan als minister tegen optreden ?

De voorzitter : Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega's, het recht op voor-
koop roept inderdaad heel wat vragen op. Dat was
ook in het verleden al het geval. De heer Vermei-
ren heeft daar al heel wat informatie over gegeven.
Het recht op voorkoop moet voor het geëigende
doel worden gebruikt.

Dit dossier roept de vraag op hoe ver de informa-
tieplicht van notarissen in deze aangelegenheid
reikt. De notaris meldt aan het gemeentebestuur
dat er een pand voorhanden is waarop het voor-
kooprecht kan worden uitgeoefend. Het dossier
wordt dan behandeld, hoewel men wat misleid kan
zijn. Misschien zou men het moeten weten, maar
het is op basis van die vraag dat men het dossier
verder onderzoekt.

In dit geval heeft het schepencollege op een be-
paald moment inderdaad vastgesteld dat het voor-
kooprecht op dit pand niet kon worden uitgeoe-
fend. Het heeft dat dan ook in de gemeenteraad
bevestigd. De beslissing is dan ingetrokken, zodat
er geen probleem meer is.

Ik stel dus de vraag naar de informatieplicht opdat
er geen valse verwachtingen zouden worden ge-
wekt bij de gemeentebesturen.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.



Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
collega's, dankzij deze vraag ben ik op de hoogte
van deze onroerende transactie. Dit is inderdaad
een probleem. Het is voor de overheid niet vanzelf-
sprekend te weten wanneer zulke transacties ge-
beuren, laat staan te weten of het instrument wel
wordt gebruikt voor het doel waarvoor het werd
gecreëerd.

Onroerende transacties van sociale huisvestings-
maatschappijen of gemeentebesturen worden niet
rechtstreeks meegedeeld aan de minister van Huis-
vesting, ook niet als ze gebeuren met gebruikma-
king van het recht op voorkoop. Ik zal straks ant-
woorden op welke wijze we in de toekomst zouden
moeten optreden.

Het recht op voorkoop is uitdrukkelijk bedoeld als
een instrument voor het woonbeleid en kan abso-
luut niet worden gebruikt voor eender welk ander
doel. Hoewel het recht op zich een inbreuk is op
het eigendomsrecht, sta ik voor 100 percent achter
het bestaan ervan. Het moet echter op een correcte
wijze worden aangewend. U kent de juridische
voorwaarden voor de uitoefening van het voor-
kooprecht. Het is een bijzonder regime dat enkel
gerechtvaardigd is omwille van het na te streven
doel.

Mijns inziens kunnen we de toepassing van het
recht op voorkoop in dit concrete dossier, onder
andere wegens de toekomstige bestemming van de
aangekochte woning, niet als reglementair be-
schouwen. Het is ontoelaatbaar en onwettig dat
een begunstigde – vanzelfsprekend een publieke
instelling – zich in de uitoefening van het recht op
voorkoop afwendt van de reglementair opgelegde
finaliteit. Het aanwenden van deze bevoegdheid
ten voordele van een ander belang miskent het
vooropgestelde doel en is een ongeoorloofde vorm
van machtsafwending. Bovendien wordt de rechts-
zekerheid geschonden, in het bijzonder ten aanzien
van de particulier.

Een optreden van de minister tegen een uitoefe-
ning van het recht op voorkoop die niet strookt
met de doelstellingen van het recht, ligt niet voor
de hand. De gewestelijke overheid beschikt hier-
voor niet over een geschikt instrument, omdat ze
gewoon niet op de hoogte is. Daarvoor zijn er twee
oplossingen mogelijk.

Ten eerste zouden we de notarissen kunnen inscha-
kelen door het opleggen van een meldingsplicht.
Daarvoor moet ten minste het uitvoeringsbesluit
en mogelijk ook de Wooncode worden aangepast.
Ik laat nakijken in hoeverre dit nodig is. Een twee-

de mogelijkheid is dat we een controle laten uitoe-
fenen door het departement van Binnenlandse
Aangelegenheden op de activiteiten van de ge-
meenten.

Ik zal samen met de administratie nagaan wat het
efficiëntste middel is. Er is in elk geval een lacune.
Het is zeker geen bewuste keuze geweest van de
decreetgever om niet in een maatregel tegen mis-
bruiken te voorzien. Wel kan een beslissing worden
vernietigd als we op de hoogte zijn van het mis-
bruik. Dat kan echter niet vastgesteld worden op
het moment dat het recht op voorkoop wordt uit-
geoefend. Het blijkt pas als het verworven goed
wordt gebruikt voor een ander doel dan dat waarin
het woonbeleid voorziet. De twee mogelijke instru-
menten moeten snel worden uitgediept. Het gaat
inderdaad niet om een alleenstaand feit.

Er zijn reeds enkele misbruiken geweest en het is
dan ook nodig dringend een en ander te verfijnen.
Daartoe beschikken we over twee mogelijkheden,
en ik zal de regering vragen om dit te doen door
middel van de controle op de gemeenten via Bin-
nenlandse Aangelegenheden. Blijkt dit niet te kun-
nen, dan zal ik overwegen gebruik te maken van
het instrumentarium van de meldingsplicht van de
notarissen.

Voor zover nog nodig wordt onmiddellijk door mij
opdracht gegeven de nodige stappen te onderne-
men opdat het recht op voorkoop niet langer zou
worden misbruikt.

De voorzitter : De heer Vermeiren heeft het
woord.

De heer Francis Vermeiren : Ik dank de minister
voor zijn uitgebreid antwoord en verneem hier tot
mijn vreugde ook van mevrouw Becq dat de ge-
meente Grimbergen, die weet had van deze vraag
om uitleg, haar beslissing ondertussen heeft inge-
trokken. Wetende dat het niet als dusdanig in de
wet voorzien was, had de gemeente dat eigenlijk
beter op de gemeenteraad zelf gedaan. Maar eind
goed, al goed.

Ik had de minister graag nog op het volgende wil-
len wijzen. In het regeerakkoord wordt bepaald dat
op het einde van het eerste jaar van deze zittings-
periode een inventaris zal worden opgemaakt van
de problemen, de benaderingswijzen en de gevol-
gen van de toepassing van de Wooncode. Ik zal dan
ook met grote belangstelling uitkijken naar die in-
ventaris, want dan zal ik vernemen hoeveel reële
gevallen van voorkoop er zijn geweest. We zullen
dan op basis van die resultaten openlijk de discus-

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 22  – 28 oktober 1999 -2-



sie kunnen voeren waarin is voorzien in het regeer-
akkoord.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Er is inderdaad in een eva-
luatie voorzien en die zal er ook komen.

We geloven sterk in het instrument van het recht
op voorkoop, maar het ontbreekt nog aan kracht.
Daarom hebben we voorzien in een bedrag op de
begroting van 250 miljoen frank ter ondersteuning
van het recht op voorkoop in de gevallen waarbij
de gemeenten of de andere in aanmerking komen-
de partners het financieel moeilijk zouden hebben
om het recht op voorkoop uit te oefenen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur,
Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse
Aangelegenheden, over de mogelijkheid om in het
kader van renovatieprojecten projectsubsidies toe
te kennen aan sociale verhuurkantoren

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Decaluwe tot de heer Anciaux, Vlaams
minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huis-
vesting en Brusselse Aangelegenheden, over de
mogelijkheid om in het kader van renovatieprojec-
ten projectsubsidies toe te kennen aan sociale ver-
huurkantoren.

De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega's, in het kader van de
realisatie van sociale woonprojecten kunnen pro-
jectsubsidies worden aangevraagd door de VHM,
de erkende huisvestingsmaatschappijen, de
OCMW's, de verenigingen van die OCMW's en het
VWF. In dit alles is uitvoerig voorzien in de Vlaam-
se Wooncode.

Wat betreft de renovatie, verbetering of aanpassing
van gebouwen die in huur of in erfpacht worden
genomen, komen niet alleen traditionele initiatief-
nemers voor subsidiëring in aanmerking. Mits ak-
koord van de Vlaamse minister voor Huisvesting
kunnen ook andere instanties daartoe een aan-

vraag indienen. Ik verwijs dienaangaande naar de
artikelen 56 en 74 van de Wooncode en naar erken-
ningsvoorwaarden, vervat in het besluit van 21 ok-
tober 1997 betreffende de sociale verhuurkanto-
ren. Die sociale verhuurkantoren hebben drie
kernopdrachten, met als eerste het verhogen van
het aanbod van het aantal sociaal verhuurbare
wooneenheden op de privé-huurmarkt. Daarbij
moet een kwaliteitsvol aanbod tegen een betaalba-
re prijs met een woonzekerheid gerealiseerd wor-
den ter verlaging van de drempel voor de kansar-
men.

Gezien de grote nood aan renovatie – en de link
die dienaangaande kan worden gelegd naar het
kernenversterkend beleid – en rekening houdend
met het toenemend belang van sociale verhuurkan-
toren in het aanbieden van degelijke en betaalbare
woongelegenheden aan bepaalde bevolkingscate-
gorieën, moeten we ons afvragen of ook sociale
verhuurkantoren een beroep kunnen doen op sub-
sidies voor renovatieprojecten. In de praktijk is dit
evenwel nog niet mogelijk.

Welke rol ziet de minister, rekening houdend met
de inhoud van het regeerakkoord, voor de sociale
verhuurkantoren ? Is er een uitbreiding van het
aantal erkenningen te verwachten ? Is dit in de be-
groting voorzien ? Hoe ziet u de plaats en de rol
van de sociale verhuurkantoren ten opzichte van
de andere huisvestingsactoren ?

Welke rol kunnen volgens u de sociale verhuurkan-
toren vervullen in de renovatie van de woongele-
genheden die zij in huur nemen en doorverhuren ?
Wanneer zullen sociale verhuurkantoren in aan-
merking komen voor projectsubsidies bij dergelijke
renovaties ?

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
collega's, de heer Decaluwe heeft terecht verwezen
naar een passage uit het Vlaams regeerakkoord die
luidt als volgt : 'Er wordt een extra programma ge-
start om via sociale verhuurkantoren slechte wo-
ningen uit de privé-woningmarkt te renoveren. Het
aantal gesubsidieerde SVK's wordt daarvoor opge-
trokken. Voor de renovatiewerken aan deze wonin-
gen wordt vijf jaar lang een extra bedrag uitgetrok-
ken. De huurders krijgen een bijdrage om de huur-
prijs betaalbaar te houden'.

Alhoewel de vraag van de heer Decaluwe wat
vooruitloopt op wat ik in mijn beleidsnota zal uit-
eenzetten, kan ik hier reeds aankondigen dat ik al
een en ander in stelling heb gebracht om vanaf vol-

-3-

Vermeiren

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 22  –  28 oktober 1999



gend jaar uitvoering te kunnen geven aan de voor-
melde passage uit het regeerakkoord.

In de begroting voor het jaar 2000 is voor het eerst
voorzien in een afzonderlijke basisallocatie om met
die middelen een verhoogd aantal sociale verhuur-
kantoren te kunnen erkennen en subsidiëren. De
erkenningsprocedure en de eraan verbonden subsi-
diëring verlopen via de bevoegde diensten van
Arohm. Die SVK's zullen zich richten op privé-
huurwoningen die zij na renovatie, verbetering of
aanpassing een tijdelijk of duurzaam karakter van
sociale huurwoning zullen verlenen.

We hebben in een specifieke basisallocatie voor-
zien. We hebben nu een verhoging van 32 miljoen
frank voorgesteld om aan extra erkenning te doen.
Vroeger werd niet voorzien in deze gelden op een
specifieke basisallocatie. We willen het heel correct
laten verlopen. Wat men aan voorafname doet, kan
men niet onder een basisallocatie steken zoals in
het verleden gebeurde. Daarom hebben we het op
deze wijze moeten doen. We hebben dus twee mid-
delen om dit tot stand te brengen. We hadden ei-
genlijk de bedoeling om dit bedrag op korte ter-
mijn, tegen 2001, nog eens te verdubbelen.

De rol van de sociale verhuurkantoren ten opzich-
te van de andere traditionele huisvestingsactoren
moet complementair zijn en hoofdzakelijk gericht
zijn op het inschakelen van betaalbare goede wo-
ningen die niet of nog niet tot het huurpatrimoni-
um van de traditionele actoren behoren. Op die
wijze kunnen we een belangrijke bijdrage leveren
tot de uitvoering van het regeerakkoord en van de
doelstellingen die vervat zitten in de Vlaamse
Wooncode. Om dit beter dan nu het geval is moge-
lijk te maken, zijn mijn medewerkers momenteel
aan het onderzoeken hoe de middelen daarvoor
het best kunnen worden aangewend en omge-
vormd, met inbegrip van een eventuele aanpassing
van de Vlaamse Wooncode.

Voor de begroting 2000 hebben we bijkomende
middelen ingeschreven voor de huursubsidie. Een
nieuw sociaal huurbesluit en een gloednieuw huur-
subsidiebesluit moeten de instrumenten aanreiken
waardoor de SVK's meer armslag krijgen. Deze
twee instrumenten zullen de komende maanden
voorwerp van intens overleg uitmaken met de hele
sector en vanzelfsprekend ook met het parlement.
Zoals u weet is er op 15 oktober een overleg opge-
start. Alle partijen waren aanwezig, ook de verte-
genwoordigers van de SVK's. Zoals u hebt gesteld
moet men de zaken op verschillende terreinen

bundelen en moet men verschillende instrumenten
samen aanwenden.

Wat uw derde vraag betreft : ik kan u volkomen
bijtreden in uw bezorgdheid om de sociale ver-
huurkantoren toe te laten tot de subsidiëringsstel-
sels voor de renovatie, verbetering of aanpassing
van woningen. Dat is momenteel nog niet mogelijk.
De Vlaamse Wooncode voorziet wel in die moge-
lijkheid als het gaat om woningen die ongeschikt of
onbewoonbaar werden verklaard en waarop ze een
zakelijk recht of een sociaal beheersrecht hebben
verworven. De huidige uitvoeringsbesluiten date-
ren echter van 19 december 1996, dus van voor de
Vlaams Wooncode en maken bijgevolg nog geen
melding van de sociale verhuurkantoren. Die be-
sluiten zullen eveneens prioritair moeten worden
herwerkt tot instrumenten waarvan ook de sociale
verhuurkantoren gebruik kunnen maken.

Dit is dus helemaal wat u hebt voorgesteld. We
wensen dit te doen via de wijziging van de uitvoe-
ringsbesluiten. De budgettaire middelen voor der-
gelijke verrichtingen zullen in de komende jaren
zowel worden geheroriënteerd als verhoogd en
onder meer worden ingepast in een globaal steden-
en kernenbeleid. Bij dit alles zal bijzondere aan-
dacht gaan naar het vermijden van overlappingen
en dubbele subsidiëring. Zo zal het toestaan van
een huursubsidie best niet samengaan met een ver-
laagde huurprijs ten gevolge van gesubsidieerde in-
vesteringen waarop het sociaal huurstelsel van toe-
passing is. Zo kunnen de middelen ten goede
komen aan een maximaal aantal woningen zodat
via dit maximaal aantal woningen weer heel wat
meer rechthebbenden een woning zullen krijgen.

Tot slot wil ik u nog meegeven, mijnheer Decalu-
we, dat ik de verschillende huisvestingsactoren tot
grotere samenwerking wil aanzetten. Ik denk dat
de verschillende actoren en ook hun koepelorgani-
saties zich in het verleden veeleer als concurrenten
tegenover elkaar hebben opgesteld. In de stukken
van de parlementaire werkzaamheden las ik dat
deze opmerking in het verleden al is gemaakt. In-
dien men minder als concurrenten maar veeleer als
bondgenoten zou samenwerken in de strijd voor
betaalbare, goede woningen voor iedereen, denk ik
dat we al een stap verder zouden staan.

De voorzitter : De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe : Mijnheer de minister, ik
onthoud twee dingen uit uw antwoord. Ten eerst
zult u na 2000 de erkenning en subsidiëring van de
SVK's onmiddellijk met 32 miljoen frank verho-
gen. Dat is formidabel. U voorziet ook in extra
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middelen voor de huursubsidies. Ik hoor u echter
niet vertellen dat u ook onmiddellijk in budgettaire
middelen voorziet voor de extra renovaties van het
sociaal verhuurkantoor, tenzij men de timing van
de uitvoeringsbesluiten aanpast zodat die actor
ook van toepassing wordt. Het budget blijft dan ge-
lijk, maar die actoren kunnen er dan ook aan parti-
ciperen.

Ik had het liever anders gezien. Ik ben van oordeel
dat men ten aanzien van de kansarmen meer moet
investeren in woningen in plaats van in huursubsi-
dies, omdat een investering in bakstenen en in hui-
zen duurzamer is. Als de huursubsidies bijvoor-
beeld na negen jaar wegvallen, staat men even ver
als negen jaar eerder. Ik denk dat we die oefening
moeten maken, maar we zullen waarschijnlijk nog
de gelegenheid hebben om daarover te discussië-
ren.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Ik denk niet dat het 'of ...,
of ...' is, het zal 'en ..., en ...' moeten zijn. U weet dat
we in een ambitieus project hebben voorzien om
op vijf jaar tijd, boven de huidige nieuwe creatie
van sociale woningen, vijftienduizend extra sociale
woningen te bouwen en op de markt te brengen.
Alle onderzoek wijst uit dat men met die vijftien-
duizend woningen nog niet aan de echte vraag zal
voldoen. We denken dat tegelijkertijd een systeem
van huursubsidie moet worden opgezet, enerzijds
ten aanzien van de kansarmen en anderzijds als in-
strument voor de bewoonbaarheid van de grote
steden en voor een echt stedenbeleid.

We hebben het er in het verleden al over gehad dat
huursubsidies wel eens een pervers neveneffect
zouden kunnen hebben. Ik ben het daarmee eens,
behalve indien dit gepaard gaat met een stijging
van het aanbod van sociale woningen. Men heeft
een systeem van huursubsidie nodig om woningen
tussen de verschillende woonwijken in te kunnen
renoveren, waardoor er een grotere sociale ver-
menging zal ontstaan. Indien het aanbod aan wo-
ningen wordt opgetrokken, zal het nefast of moge-
lijk perfide effect van de huursubsidie wegvallen,
namelijk dat die alleen maar de eigenaar of de ver-
huurder ten goede komt.

Men moet een aantal instrumenten samen zien. We
zullen in het jaar 2000 in deze commissie eens goed
moeten nadenken over hoe we, zoals bepaald in
het regeerakkoord, het stadskernvernieuwings-
fonds kunnen opzetten als rollend fonds waar ener-

zijds het Vlaamse Gewest en anderzijds de lokale
partners, maar mogelijk ook de privé-sector, in
zouden kunnen samenwerken. Men moet dit
samen bekijken met het instrument van de huur-
subsidie dat we willen instellen. Ik denk dat ieder-
een het erover eens is dat er tot op dit ogenblik te
veel verschillende systemen naast elkaar bestaan,
waardoor men wel heel veel mensen bereikt, maar
het effect en de impuls quasi nihil is geworden.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– De heer Dirk Holemans treedt als voorzitter op.

Vraag om uitleg van de heer Herman De Loor tot
de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Bin-
nenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken
en Sport, over het statuut van de lokale mandata-
rissen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer De Loor tot de heer Sauwens, Vlaams
minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Sport, over het statuut van
de lokale mandatarissen.

De heer De Loor heeft het woord.

De heer Herman De Loor : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega's, het is niet nodig dat
ik uitweid over de problematiek van de lokale
mandatarissen.

Alvorens mijn vraag te stellen, wil ik toch enkele
zaken benadrukken. De gemeenten zijn de basis-
cellen van onze democratie. Duizenden mannen en
vrouwen koesteren dagelijks onze democratie en
nemen deel aan de besluitvorming in de 308
Vlaamse gemeenten, en natuurlijk ook in de 281
Franstalige gemeenten.

Niemand onder ons zal ontkennen dat de huidige
financiële vergoeding niet overeenstemt met de ge-
vraagde inzet en deskundigheid van de mandataris-
sen. Hun maatschappelijk engagement verdient
dan ook een betere waardering. Er bestaat een
grote eensgezindheid over de taal- en partijgrenzen
heen om het statuut van de lokale mandatarissen
aan te passen aan de nieuwe eisen die aan hen wor-
den gesteld.

Heel wat gemeentebesturen waren destijds blij met
de omzendbrief van voormalig minister Peeters
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waarin enkele maatregelen werden getroffen die
konden bijdragen tot een verbetering van de kwali-
teit van het lokale bestuur. In die omzendbrief
werd ook het statuut van de uitvoerende mandata-
rissen verbeterd in afwachting dat er op federaal
niveau een volwaardig statuut totstandkomt.

In sommige Vlaamse gemeenten besliste de ge-
meenteraad een compenserende vergoeding toe te
kennen aan mandatarissen met een vervangingsin-
komen om het inkomensverlies goed te maken. Ten
tweede werden de vergoedingen toegekend in de
sfeer van de socialezekerheidsrechten van kinder-
bijslag, kraamgeld, vakantiegeld en eindejaarstoe-
lagen. Ten derde werden de extra bijdragen voor de
ziekteverzekering van mandatarissen die niet soci-
aal verzekerd zijn, terugbetaald.

Onder impuls van de werkgroep-Langendries
kwam er in het federaal parlement een nieuwe
wetgeving tot stand die een oplossing biedt voor
deze knelpunten. De besprekingen in de werk-
groep, waaraan ik trouwens deelnam, hebben veel
tijd in beslag genomen. Om op de wetgeving voor-
uit te lopen, gedoogde voormalig minister Peeters
bij de uitoefening van het administratief toezicht
de financiële maatregelen die door een aantal ge-
meentebesturen werden getroffen.

De nieuwe wet die ondertussen is totstandgeko-
men en in het Belgisch Staatsblad werd gepubli-
ceerd, wordt op 1 januari 2001 van kracht. Op dat
ogenblik zullen de nieuwe gemeenteraden verko-
zen en geïnstalleerd zijn. Een aantal artikelen kun-
nen via uitvoeringsbesluiten reeds vroeger in wer-
king treden. Ze hebben betrekking op de terugbe-
taling van de extra bijdragen voor de ziekteverze-
kering en de compensatie van het verlies aan ver-
vangingsinkomen.

Dit is een federale materie. Als ik goed geïnfor-
meerd ben, bevinden de uitvoeringsbesluiten zich
momenteel bij de Raad van State. We weten alle-
maal dat ze daar nog wel een tijdje kunnen vertoe-
ven en dat de regeling bijgevolg niet in werking
kan treden.

Mijnheer de minister, ik zou graag duidelijkheid
krijgen over het vakantiegeld en de eindejaarspre-
mie. In uw persmededeling verklaart u dat met de
uitbetaling moet worden gewacht tot 1 januari
2001. Op dat ogenblik treedt de nieuwe wet in wer-
king. Wat zult u met de andere maatregelen doen ?
Zolang de uitvoeringsbesluiten niet worden gepu-
bliceerd, bestaat hierover onduidelijkheid. Zult u

de betalingen nog gedogen bij de uitoefening van
uw administratief toezicht ? Zult u het gedoogbe-
leid van de vorige minister op alle terreinen stop-
zetten ? Moeten we inderdaad de publicatie van de
wet afwachten ?

Mijnheer de minister, dit houdt een discriminatie in
voor de mandatarissen die hun mandaat bijna vrij-
willig uitoefenen. Sommige mandatarissen die van
een vervangingsinkomen leven, moeten zelfs bij-
leggen om hun politiek mandaat uit te oefenen. We
zijn allemaal lokaal geëngageerd en weten bijge-
volg waarover we spreken. Zowel een lokaal man-
daat als een gewestelijk of federaal mandaat bren-
gen zeer veel kosten met zich mee. Vindt u het niet
onverantwoord dat een lokaal mandataris geld
moet bijleggen om zijn engagement te kunnen ver-
wezenlijken ?

De voorzitter : Mevrouw De Lobel heeft het
woord.

Mevrouw Hilde De Lobel : Mijnheer de voorzitter,
samen met mijn fractie sta ik volledig achter de be-
zorgdheid die de heer De Loor heeft geformu-
leerd. Het Vlaams Blok moet in geen enkele ge-
meente het belang van individuele burgemeesters
en schepenen verdedigen. Dit neemt niet weg dat
de aantrekkelijkheid en de verloning van het loka-
le mandaat gelijke tred moeten houden met het be-
lang en het gewicht ervan. De heer De Loor be-
weerde terecht dat het lokaal mandaat belangrijk,
omvangrijk en complex is. De financiële en sociale
waardering is momenteel in vele gevallen niet aan-
gepast.

Mijnheer De Loor, de inhoud en de titel van uw
vraag komen niet met elkaar overeen. In de titel is
er sprake van het sociaal statuut van de lokale
mandatarissen, maar u heeft het enkel over de nu-
meriek kleine groep met een uitvoerend mandaat
op gemeentelijk niveau, dus burgemeesters en
schepenen. Er zijn echter heel wat meer lokale
mandatarissen, namelijk gemeenteraadsleden, pro-
vincieraadsleden en OCMW-raadsleden.

Het is een oud zeer dat voor de aanpassing van de
regeling moet worden gewacht op initiatieven van
het federaal niveau. Voor de OCMW-raad is dit
minder waar. Niettemin worden ook OCMW-
raadsleden en gemeenteraadsleden geconfronteerd
met een verlies van hun vervangingsinkomen. Ik
spreek uit mijn Antwerpse ervaring. Op dit ogen-
blik doen die problemen zich alleen voor in grote
steden en in besturen met een hoog vergaderritme.
Dat neemt niet weg dat een aanpassing daarvan
ook in het belang is van kleinere gemeenten.
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Iedereen weet dat de barema's voor maximumin-
komens snel kunnen wijzigen. Het gaat vooral om
vervangingsinkomens voor gepensioneerden. Zoals
u weet mag er een maximumbedrag worden bijver-
diend. In grote besturen en zeer specifiek in het
OCMW van Antwerpen hebben vijf van de vijftien
raadsleden daar problemen mee. Dit is niet iets
marginaals, maar het gaat over alle partijgrenzen
heen. Bij de meerderheid gaat het om drie en bin-
nenkort zelfs vier gemeenteraadsleden. Die perso-
nen gaan boven de maximumgrens. Zolang ze 15
percent boven die 282.000 frank gaan, is er geen
probleem. Gaan ze meer dan 15 percent erboven,
dan verliezen ze hun volledige pensioen. Uiteraard
kunnen ze van dat bedrag niet meer leven. In de
praktijk tekenen die mensen dan niet meer voor
aanwezig. Behalve het feit dat ze hun zitpenning
verliezen – wat de aantrekkelijkheid niet bevordert
– krijgt men ook een juridisch probleem. Er stem-
men namelijk mensen mee die niet aanwezig zijn.

De heer De Loor spreekt van een uitweg zoeken
door de gemeenten en een verlies goedmaken. Nu
wordt voorgesteld dat de gemeenten overnemen
wat op andere niveaus verkeerd gaat. Gemeenten
gaan pensioenkassen ontlasten en zullen daar
voordeel bij doen. Dat kan misschien een oplossing
zijn voor de individuele problemen van een burge-
meester of schepen, maar het strookt niet met mijn
juistheidsgevoel.

De voorzitter : Mag ik vragen om af te ronden ?

Mevrouw Hilde De Lobel : We sluiten ons groten-
deels aan bij de inhoud van de vraag om uitleg. We
willen daar graag de vraag over het gemeente-
raads- en OCMW-raadslid aan hechten.

De voorzitter : De heer De Smet heeft het woord.

De heer Bart De Smet : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, dames en heren, Bredero zei
dat het kon verkeren en de man wist wat hij zei.
Nadat minister Anciaux met bekwame spoed het
beleid van minister Peeters inzake het sociale
huurbesluit introk, zien we nu dat minister
Sauwens inzake het gedoogbeleid met betrekking
tot deze aangelegenheid een andere weg inslaat.
Het is op zijn minst merkwaardig te noemen dat de
SP deze behandeling van een van haar boegbeel-
den aanvaardt.

Op het vlak van de verbetering van het statuut van
de lokale mandatarissen werd de voorbije periode
enorm veel werk geleverd in de zogenaamde com-

missie-Langendries. Minister Peeters vaardigde
richtlijnen uit naar de gemeentebesturen met be-
trekking tot de zitpenningen van de raadsleden en
vergoedingen aan schepenen. Tevens liet hij ver-
staan zich niet te zullen verzetten tegen beslissin-
gen van gemeenteraden die bijkomende maatrege-
len troffen voor hun mandatarissen, bijvoorbeeld
gemeenteraadsbeslissingen die het mogelijk maak-
ten dat burgemeester en schepenen vakantiegeld
kregen uitbetaald.

Minister Sauwens ziet het nu anders en wenst de
wet strikt toe te passen. Hij wil dat de maatregelen
op 1 januari 2001 in werking treden. De wet is de
wet en die moet natuurlijk worden nageleefd. De
moeilijkheid is echter dat er in de periode van het
gedoogbeleid van minister Peeters een andere re-
aliteit is gegroeid. Uw beslissing dienaangaande,
mijnheer de minister, doet toch enkele vragen rij-
zen.

Er zijn gemeenten die vergoedingen hebben toege-
kend aan hun schepenen en burgemeesters die er
volgens het besluit dat op 1 januari 2001 in werking
treedt effectief recht op hebben. Er zijn gemeenten
die het aan al hun schepenen en burgemeesters
hebben uitbetaald. U dringt aan op een stopzetting
van het uitbetalen van die vergoedingen en te
wachten tot januari 2001. Wat gebeurt met die ge-
meenten die hun mandatarissen al hebben uitbe-
taald ? Volgens mij rijst er ook een probleem bij de
provinciebesturen inzake de controle van de reke-
ning 1998, waar de gemeentebesturen zal moeten
worden gevraagd om die uitbetalingen te schrap-
pen uit de rekeningen en effectief tot terugvorde-
ring over te gaan. Wat zal men doen tegen gemeen-
tebesturen die alsnog bij terugwerkende kracht
maatregelen uitvaardigen om die vergoedingen te
geven ?

Ik ben helemaal niet gekant tegen het beter verlo-
nen en vergoeden van onze plaatselijke mandata-
rissen. Maar nu is er wel een probleem : sommigen
hebben het gekregen, anderen niet.

De voorzitter : Minister Sauwens heeft het woord.

Minister Johan Sauwens : Dit is een vrij complexe
problematiek en ik heb een beslissing moeten tref-
fen. Er zijn een aantal betwistingen. Er was een ge-
meenteontvanger die weigerde uit te betalen
omdat dit niet volgens de wet is. Hij werd door de
bestendige deputatie niet gevolgd en heeft zich in
beroep in de gemeente tot mij gewend. Dat was het
geval Heuvelland. Ik heb dan navraag gedaan en
toen bleek dat de regeling in Oost-Vlaanderen ook
door de bestendige deputatie werd tegengehouden
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omdat ze niet wettelijk was. Deze bizarre situatie
was dus aan het escaleren.

Volgens mijn administratie zijn extra vakantiegel-
den en eindejaarstoelagen uitgekeerd in 43 van de
308 Vlaamse gemeenten. Dat aantal nam ziender-
ogen toe. In sommige provincies kon het niet, in
andere wel. Sommige ontvangers maakten proble-
men, anderen niet. Dit was echt een chaotische si-
tuatie.

Ik wil twee algemene bedenkingen maken. Ik be-
grijp ten eerste de bekommernissen van de colle-
ga's. Aan het statuut van de gemeentelijke manda-
tarissen moet dringend wat gebeuren. We kunnen
dat vanop het Vlaamse niveau zelf niet. Het situ-
eert zich op federaal niveau. We hebben wel de
voogdij, maar we kunnen inzake het statuut van de
gemeentemandatarissen niets doen. Iedereen is er
het in Vlaanderen over eens dat dat schrijnend is
en ik hoop dan ook dat op de Costa de organieke
gemeente- en provinciewet zo snel mogelijk naar
Vlaanderen kan worden overgedragen.

Ik heb de heer Peeters gisteren gevraagd wat zijn
bedoeling was. Tussen haakjes, de contacten met de
heer Peeters verlopen erg goed. Het gaat zeker niet
om een afrekening. Hij zei dat hij een signaal wilde
geven. Hij heeft met zijn omzendbrief van eind
1998 duidelijk willen maken dat er inderdaad een
zeer grote druk bestaat binnen de Vlaamse Ge-
meenschap om dat statuut te kunnen aanpassen.

Het lijkt me wel gevaarlijk, indien we in een rechts-
staat, niet via een aanpassing van de regelgeving
maar wel via het gedogen van een bepaald gedrag,
die regelgeving de facto zouden wijzigen. Men kan
dat signaal gedurende enkele maanden geven,
maar men kan dat onmogelijk drie jaar in stand
houden. Dit kan zeker niet indien de rechtsonze-
kerheid ertoe leidt dat dit in de ene gemeente wel
en in de andere niet kan worden toegepast.

Over een tweede algemene bedenking moeten we
in deze commissie eens een debat voeren buiten
een beperkte procedure zoals deze. Het verbeteren
van het financieel en sociaal statuut van de ge-
meentemandataris is één element. Daarnaast is er
ook het feit dat een grotere verantwoordelijkheid
naar die mandatarissen wordt doorgeschoven.
Daarbij komt nog een discussie over het aantal
mandatarissen dat er moet zijn, en ten slotte is er
ook een discussie over de cumul. De financiële
voordelen kunnen niet worden bijgeschaafd zonder
duidelijke afspraken over die andere elementen.

Dat ligt echter niet binnen onze mogelijkheden. De
federale overheid moet het initiatief nemen.

De wet van 4 mei 1999 tot wijziging van artikelen
12 en 19 van de gemeentewet, en de wet van 4 mei
1999 tot verbetering van het sociaal statuut van de
lokale verkozenen, zijn gepubliceerd in het staats-
blad van 28 juli 1999. Ik moet me inderdaad hou-
den aan deze wet. Eind 1998 kwam de omzendbrief
van minister Peeters.

Artikel 19 van de gemeentewet zegt duidelijk dat
de burgemeesters en schepenen buiten hun wedde
geen bijkomende verdiensten mogen genieten ten
laste van de gemeenten, om welke reden of onder
welke benaming dan ook. De nieuwe wet heeft dus
de juridische situatie gewijzigd omdat er een speci-
fieke regeling is uitgewerkt voor de opgesomde
voordelen. Deze wet regelt de nieuwe statutaire
bepalingen en laat ze in werking treden vanaf de
eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraden
op 1 januari 2001. Ook de lokale besturen moeten
de wet toepassen.

Daarom heb ik een brief geschreven aan de gou-
verneurs met de vraag erop toe te zien dat er geen
nieuwe gemeenteraadsbesluiten worden uitgevaar-
digd die in strijd zijn met de regels, en dat wordt
gestopt met de uitvoering van reeds genomen ge-
meenteraadsbesluiten. Tevens heb ik de gouver-
neurs gevraagd om de gemeenteontvangers mee te
delen dat ze in toepassing van artikel 136 van de
nieuwe gemeentewet in geen geval nog betalingen
kunnen doen op basis van met de wet strijdige be-
sluiten van de gemeenteraden of de colleges.

Verschillende sprekers hebben gevraagd wat er
moet gebeuren met de betalingen die al zijn ge-
daan. Het kan de betrokken besturen niet ten
kwade worden geduid dat er al betalingen werden
gedaan, want ze hebben op vraag gehandeld. Ook
de ontvangers hebben volledig te goeder trouw ge-
handeld. Ik heb de gouverneurs daarom gevraagd
of de betalingen die werden uitgevoerd voor mijn
omzendbrief van 1 oktober 1999, behouden kun-
nen blijven. Ik dring dus niet aan op terugbetaling
van betalingen in die 44 gemeenten voor 1 oktober
1999. Verdere betalingen die in strijd zijn met de
wettelijke bepalingen kunnen en zullen echter niet
meer worden toegestaan.

Inzake de inwerkingtreding en concrete uitvoering
heeft de wetgevende macht bepaald dat de regelin-
gen inzake voordelen pas ingaan ofwel na de eerste
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, ofwel
op een door de koning vastgestelde datum (bij-
voorbeeld artikel 5 van de wet van 4 mei dat in een

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 22  – 28 oktober 1999

Sauwens

-8-



regeling voorziet voor de uitvoerende mandataris-
sen die aan geen enkele sociale-zekerheidsregeling
zijn onderworpen), ofwel direct, maar dan pas
nadat de koning uitvoeringsbesluiten heeft geno-
men.

Mijn medewerkers hebben er tijdens het intermi-
nisterieel overleg met Binnenlandse Aangelegen-
heden op aangedrongen dat die maatregel zo snel
mogelijk zou worden getroffen. Die is inderdaad
niet gebonden aan de datum van 1 januari 2001. Ik
heb geen enkel bezwaar tegen zo een maatregel,
maar het initiatief daartoe ligt volledig bij de fede-
rale overheid. Ook met de Raad van State moet re-
kening worden gehouden. Ik heb er ook bij fede-
raal minister Duquesne op aangedrongen zo spoe-
dig mogelijk te voorzien in uitvoeringsbesluiten,
zodat een aantal schrijnende problemen kunnen
worden opgelost.

Ik weet immers al te goed waarover u praat. Het
gaat onder anderen om gepensioneerden in de
schepencolleges, vrouwelijke gezinshoofden, enzo-
voort. Die mensen moeten nu een deel terugbeta-
len. Daar is op dit moment niets aan te doen. De
federale regering heeft tot op vandaag nog geen
uitvoeringsbesluiten genomen, en de tekst van de
wet laat de toezichthoudende overheid niet de
minste mogelijkheid voor appreciatie.

Zelfs in de breedste juridische interpretatie is er
geen enkele ruimte om dit toe te laten, gezien de
expliciete bepalingen in de wet die eind juli werd
gepubliceerd. De gemeenten moeten de lijn volgen
die door de wetgever en door de voogdijoverheid
is uitgezet.

Ik heb alle begrip voor het terechte ongenoegen
van de gemeentemandatarissen. We moeten dan
ook druk blijven uitoefenen opdat snel maatrege-
len zouden worden getroffen op federaal vlak. An-
derzijds zijn er ook argumenten die ervoor pleiten
dat de hele operatie, uitgebreid tot de kwestie van
de decumul, het aantal mandatarissen, enzovoort,
pas start bij het begin van een nieuwe zittingsperio-
de.

De voorzitter : De heer De Loor heeft het woord.

De heer Herman De Loor : Mevrouw De Lobel, als
we pleiten voor een herwaardering van het statuut
van de lokale mandatarissen, dan worden daar ui-
teraard ook de gemeenteraadsleden en de OCMW-
raadsleden onder begrepen. We hebben daar dus
geen meningsverschil over.

Mijnheer de minister, ik kan begrijpen dat u werd
geconfronteerd met betwistingen en klachten van
ontvangers, en dat de ene bestendige deputatie de
klachten aanvaardde terwijl de andere dat niet
deed. Toen echter de colleges van burgemeester en
schepenen, die de beslissingen hadden genomen
om aan hun uitvoerende mandatarissen compensa-
ties toe te kennen, in beroep gingen tegen de be-
slissing van de bestendige deputatie, kwamen ze bij
u terecht. Op dat ogenblik kon u een eenvormige
houding aannemen ten aanzien van alle provincies.

U hebt nu echter gemeend voor al die zaken te
moeten wachten tot 1 januari 2001, of tot er uitvoe-
ringsbesluiten komen voor die andere twee com-
pensaties die men aan de hand van wettelijke be-
palingen wil toekennen. Toch had ik liever gezien
dat u het gedoogbeleid van uw voorganger had
voortgezet tot 1 januari 2001. Dat is immers niet
ver meer af, amper een jaar en drie maanden. Zo
zou er een continuïteit in het beleid zijn geweest,
wat nu niet het geval is.

De voorzitter : Minister Sauwens heeft het woord.

Minister Johan Sauwens : Mijnheer De Loor, ik
heb begrip voor uw redenering, maar de heer Pee-
ters zou, als hij nog minister was, dezelfde beslis-
sing hebben genomen. De wet die eind juli werd
gepubliceerd, is immers overduidelijk. U zegt dat ik
de deputaties duidelijke richtlijnen kan geven en
het gedoogbeleid voort kan zetten. Indien echter
een gemeenteontvanger of een gemeenteraadslid
naar de Raad van State zou stappen, dan zou die
mijn beslissing onmiddellijk ongedaan hebben ge-
maakt, met een nog grotere chaos tot gevolg. Ik
heb mijn verantwoordelijkheid genomen, wat niet
gemakkelijk was.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer André-Emiel Bogaert
tot de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van
Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenza-
ken en Sport, over de implementatie van de sociale
Maribel door de Vlaamse steden en gemeenten

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Bogaert tot de heer Sauwens, Vlaams
minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Sport, over de implementa-
tie van de sociale Maribel door de Vlaamse steden
en gemeenten.
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De heer Bogaert heeft het woord.

De heer André-Emiel Bogaert : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega's, het is een ac-
tuele vraag in welke mate de sociale Maribel door
de steden en gemeenten is geïmplementeerd. De
Vlaamse regering wil immers een begin maken met
het omzetten van de zogenaamde nepstatuten in
reguliere tewerkstelling. In de sociale Maribel
wordt het anders bekeken. Een van de verplichtin-
gen is dat er op de gewone wijze moet worden aan-
geworven.

De sociale Maribel is een tewerkstellingsmaatregel
waar steden en gemeenten gebruik van kunnen
maken. Ze zijn daartoe echter niet verplicht. Het
omvat een vermindering van de sociale bijdragen
die men kan bekomen per kwartaal, maar afhanke-
lijk van de bekomen verminderingen is de gemeen-
te wel verplicht bijkomende tewerkstelling te creë-
ren. Ik zal hier het ingewikkelde mechanisme, dat
met schijven van één miljoen frank werkt en waar-
bij de berekening en de evaluatie op jaarbasis ge-
beuren, niet uit de doeken doen.

Die verminderde bijdrage wordt enkel voor be-
paalde activiteiten uit de zachte sector toegestaan.
Als voorbeeld neem ik de stad Aalst die door deze
maatregelen recht zou hebben op acht voltijdse
equivalenten. De bijkomende tewerkstelling moet
worden gezien als gewone aanwervingen, met alle
voor- en nadelen die daar aan verbonden zijn.
Wordt de sociale Maribel door de gemeenten be-
schouwd als een structurele maatregel, dan maken
zij gebruik van contracten van onbepaalde duur.

Beschouwen zij dit echter als een subsidiërings-
maatregel die van de ene dag op de andere kan
worden afgeschaft, dan maken zij gebruik van con-
tracten van bepaalde duur. Het grote verschil is dat
men in het eerste geval verplicht is examens te or-
ganiseren, terwijl in het tweede geval het schepen-
college 'à la tête du client' zelf een keuze kan
maken waarbij men zich vragen kan stellen over de
objectiviteit.

Bovendien wordt de bijkomende tewerkstelling ge-
koppeld aan een aanpassing van het personeelsbe-
hoefteplan en aan minstens 25 percent deeltijdse
jobs. Op de koop toe blijkt een hele reeks jobs niet
in aanmerking te komen : de Gesco's, de banen-
planners, de Smetbanen, de WEP-plus'ers, de arti-
kel-60'ers en de jongeren die tewerkgesteld zijn in
het kader van een programma voor alternerend
leren en werken.

Mijnheer de minister, in hoeveel Vlaamse steden
en gemeenten wordt de sociale Maribel thans
geïmplementeerd ? Gebeurt dit in hoofdzaak op
individuele basis of wordt ook gebruik gemaakt
van de optie om gemeenschappelijk op te treden ?

Hoe evalueert de minister de praktische toepassing
van deze maatregel voor de steden en gemeenten ?
Welke correcties dringen zich in voorkomend geval
volgens de minister op ?

De voorzitter : De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys : Mijnheer de voorzitter, ik wil
mij aansluiten bij de vraag en de duidelijke argu-
mentatie van de heer Bogaert. Zijn bekommernis
gaat vooral naar de implicaties voor de gemeenten.

Ik wens dienaangaande nog te benadrukken dat
het een loonlastverlagende maatregel betreft met
een directe koppeling naar tewerkstelling. Het is
dus geen water naar de zee dragen. We delen dan
ook ten volle de bekommernis van de heer Bogaert
in verband met de implementatie van die sociale
Maribel.

De voorzitter : Minister Sauwens heeft het woord.

Minister Johan Sauwens : Ik heb mijn administratie
de opdracht gegeven de nodige gegevens in te za-
melen, maar zij heeft die niet kunnen verkrijgen.
Het is duidelijk een maatregel die afkomstig is van
de federale sociale zekerheid, een soort protocol
dat werd afgesloten met de RSZ waarbij de ge-
meenten en OCMW's zich ertoe verbinden bijko-
mende tewerkstelling te creëren in ruil voor een
vermindering van de patronale bijdragen.

Het toezicht gebeurt via lijstbesluiten, maar dien-
aangaande hebben we op dit ogenblik geen enkel
dossier ontvangen. Ik zal nogmaals de nodige gege-
vens opvragen, maar omdat we de omvang van de
toepassing nog niet kennen is het nog te vroeg om
te zeggen of die evolutie ons al dan niet gelukkig
stemt. Dat bijkomende tewerkstelling wordt ge-
creëerd is positief, maar het doorschuiven naar de
gemeenten van de financiële lasten van een regula-
risatie – ik denk daarbij aan de 30.000 Gesco's – is
een ander paar mouwen.

Ik pleit dus voor voorbehoud en vraag u mij nog
even de tijd te gunnen om een en ander op fede-
raal niveau na te trekken. Zodra ik die gegevens
heb, zal ik die schriftelijk aan u overmaken.

De voorzitter : De heer Bogaert heeft het woord.

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 22  – 28 oktober 1999

Voorzitter

-10-



De heer André-Emiel Bogaert : Ik dank de minis-
ter voor zijn antwoord. Eens te meer blijkt het
grote probleem te liggen in het federale model
waarmee we thans worstelen.

Het is inderdaad een federale maatregel, maar het
gewest is bevoegd voor alles wat het statutaire as-
pect betreft. Heel wat van deze verplichtingen blij-
ken echter niets anders te zijn dan aanpassingen
van het statuut, iets wat de uitsluitende bevoegd-
heid is van het Vlaamse Gewest.

Als ik een dossier krijg waaruit blijkt dat steden en
gemeenten voordelen toegekend krijgen op grond

van een federaal RSZ-gegeven, dan heb ik daar
geen probleem mee. Als daarbij echter ook wordt
geraakt aan rechten en plichten die tot onze be-
voegdheid behoren, dan ontstaat er mijns inziens
wel een probleem. Ik vraag dan ook dat hierom-
trent verduidelijking zou worden gegeven.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 11.03 uur.
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