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VOORZITTER : De heer André-Emiel Bogaert

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 10.10
uur.

Vraag om uitleg van de heer Jos Bex tot de heer
Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Econo-
mie, Ruimtelijke Ordening en Media, over de
Vlaamse overheidsbelangstelling voor de diamant-
sector naar aanleiding van het dossier ‘conflict-dia-
mant’

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Bex tot de heer Van Mechelen, Vlaams
minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en
Media, over de Vlaamse overheidsbelangstelling
voor de diamantsector naar aanleiding van het dos-
sier ‘conflict-diamant’.

De heer Bex heeft het woord.

De heer Jos Bex : Mijnheer de voorzitter, mijnheer
de minister, collega’s, in haar reeks ‘Standpunten’
pleit de Stichting Rubens, die ik verder niet ken,
voor meer aandacht voor de diamantsector. Wat
mij in dit dossier vooral interesseert, is de proble-
matiek van de conflict-diamant omdat die een vrij
grote rol speelt in de oorlogvoering en in de uitbui-
ting van de derde wereld, met name van het Afri-
kaans continent.

In dat document wordt eigenlijk gepleit voor een
grotere belangstelling vanwege de Vlaamse over-
heid voor die sector. De redenering die daarbij
wordt gevolgd, is dat het uitblijven van een echte
belangstelling voor de sector verhindert dat de no-
dige maatregelen worden getroffen om die con-
flict-diamant op een normale wijze te verhandelen.
Nochtans zou op die manier mede voorkomen
worden dat bepaalde conflicten vanuit de diamant-
handel worden gefinancierd. Er werd ook een plei-
dooi gehouden om Antwerpen te behouden als
centrum van de diamantnijverheid.

Mijnheer de minister, in hoeverre kunnen wij hier-
in een rol spelen vanuit de bevoegdheden van de
Vlaamse overheid ? Ik denk daarbij niet alleen aan
het puur economische aspect en het behoud van de
sector die voor de streek belangrijk is, maar ook
aan de rol van de diamant in de internationale rela-
ties.

De voorzitter : Minister Van Mechelen heeft het
woord.

Minister Dirk Van Mechelen : Mijnheer de voorzit-
ter, collega’s, zoals u weet, liggen mijn roots in Ant-
werpen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken : ik
heb wel belangstelling voor deze sector. Het kabi-
net Economie voert trouwens regelmatig formeel
en informeel overleg met de Hoge Raad voor de
Diamant zodat we deze problematiek, die hoog op
onze agenda staat, op de voet kunnen volgen.

Na de publicatie van het Fowler-rapport over het
VN-embargo van illegale Angolese diamant lag
Antwerpen lange tijd onder vuur. Er werd ge-
vreesd dat de positie van Antwerpen als wereld-
centrum voor diamant in het gedrang kon komen
door de negatieve connotatie die in dit hele debat
door de fameuze bloeddiamanten werd gecreëerd.
Gelukkig kunnen we nu stellen dat Antwerpen he-
lemaal niet geleden heeft onder het internationale
opbod rond de zogenaamde bloeddiamanten, want
het jaar 2000 was voor de Antwerpse diamanthan-
del duidelijk een recordjaar. Dit mag blijken uit de
volgende cijfers.

Het Antwerp World Diamond Center behaalde een
recordomzet van 25,8 miljard dollar of 1.125 mil-
jard frank. Dat is 8,6 percent meer dan in 1999.
Diamant vertegenwoordigde vorig jaar 7 percent
van de Belgische uitvoer. Naar 6 van de 10 belang-
rijkste niet-Europese handelspartners van België is
diamant trouwens het belangrijkste uitvoerproduct
dat daardoor bijzonder zwaar doorweegt in onze
handelsbalans.



Voor ruwe diamant steeg de waarde van de invoer
met 4,8 percent tot 7,4 miljard dollar, terwijl de uit-
voer met 1,2 percent opliep tot 7 miljard dollar.
Het Verenigd Koninkrijk blijft de voornaamste le-
verancier van de Antwerpse markt met 44 percent
van het totaal, terwijl het aandeel van Israël steeg
tot 11 percent. De uitvoer van ruwe diamant gaat
voor 40 percent naar India en voor 31 percent naar
Israël.

Bij de geslepen diamant – waarbij de toegevoegde
waarde veel groter is – deed zich een opmerkelijke
stijging voor. De invoer van geslepen diamant steeg
met 19,3 percent tot 5,1 miljard dollar, terwijl de
uitvoer 15,8 percent hoger uitkwam op 6,1 miljard
dollar.

Het dossier conflict-diamant heeft het imago van
Antwerpen tot nu toe niet aangetast dankzij de in-
spanningen van de Hoge Raad voor de Diamant
om een internationaal systeem op te zetten om de
oorsprong van diamant na te gaan. Dit controlesys-
teem steunt op drie belangrijke criteria : ten eerste
het afleveren van een certificaat van oorsprong
door een officieel overheidsagentschap in het uit-
voerende land zodat de oorsprong van invoer in
het invoerend land kan worden gecontroleerd, ten
tweede een certificaat dat de invoer bevestigt en
teruggezonden wordt naar het land van uitvoer en
ten derde het oprichten van een centraal exporta-
gentschap per land. Het Belgische Diamond Office
wordt hierbij als voorbeeld genomen. Dit is een af-
deling van de Hoge Raad voor de Diamant die ge-
specialiseerd is in de in- en uitvoer van diamant en
alle daartoe nodige formaliteiten vervult.

Dankzij de reeds opgedane ervaring speelt België
een sleutelrol bij het uitwerken van een internatio-
naal aanvaard systeem voor de certificering van
ruwe diamant. De werkgroep in het Kimberley
Process die belast is met het uitwerken van een
voorstel voor een wereldwijde ban op conflictdia-
manten, vertrekt immers van het certificeringssys-
teem van het diamantcentrum Antwerpen. Het
Kimberley Process verenigt de belangrijkste spe-
lers in de diamantindustrie, met name de Afrikaan-
se overheden, de NGO’s en diamantairs, en heeft
zijn naam te danken aan de hoofdzetel van De
Beers in Kimberley. Daar kwamen ongeveer 20
maanden geleden de overheden van enkele Afri-
kaanse diamantproducerende landen en -importe-
rende landen samen met de diamantindustrie en de
NGO's die de desastreuze gevolgen van de dia-
mantsmokkel in conflictgebieden aan de kaak had-
den gesteld.

De beslissing om uit te gaan van het certificaten-
systeem van het diamantcentrum Antwerpen
kwam er nadat de Belgische regering en de Hoge
Raad voor de Diamant op 16 februari jongstleden
terzake een voorstel hadden voorgelegd aan de
vergadering van het Kimberley Process. Dit alles
bevindt zich dus nog in een prille opstartfase. Dit
voorstel steunde op het model dat de Hoge Raad
uitwerkte voor de certificering van diamanten uit
Sierra Leone en Angola en dat vandaag daadwer-
kelijk functioneert binnen de Diamond Office in
de Hoge Raad. De Kimberley-groep tekende een
werkplan uit dat eind dit jaar moet leiden tot een
voorstel aan de Verenigde Naties inzake internatio-
nale certificering. Volgens het tijdschema moet er
eind dit jaar een concept op poten staan om die
volledige internationale certificering klaar te krij-
gen. Er zijn terzake nogal wat bijeenkomsten ge-
weest, waarvan één in Brussel van 25 tot 27 april
jongstleden. Er zijn ook vergaderingen geweest in
Moskou, Londen en Angola. Ook vond in Botswa-
na een ministeriële vergadering plaats van de
South Africa Development Community met de
Kimberley-groep, om het eindvoorstel te bekrach-
tigen en voor te leggen aan de VN.

Tijdens de vergadering in Brussel heeft België het
voorstel gelanceerd om elke diamantzending te
voorzien van een certificaat van oorsprong. Geen
enkel land zou nog zendingen zonder dat certifi-
caat mogen invoeren. In elk land is er dus nood aan
een erkend exportagentschap dat dit certificaat
voegt bij de diamanten, waardoor een sluitende re-
geling mogelijk wordt. Na afloop van deze verga-
dering hadden de NGO's lovende woorden voor de
inspanning van België om conflictdiamanten te
bannen. Trouwens, de Hoge Raad voor Diamant en
de Belgische regering zijn voorlopig de enigen op
wereldvlak die bilaterale akkoorden voor diamant-
controlepunten afsloten met Afrikaanse probleem-
landen. Dergelijke contracten bestaan vandaag al
met Kongo en Guinee. Nu staan er ook contracten
met Botswana op stapel, en zelfs met Australië. De
volgende vergadering zal in Moskou plaatsvinden
en handelen over de certificering van de controle.

Het Antwerps certificatensysteem is dus goed op
weg om wereldwijd de norm te worden. Ook voor
de Antwerpse diamantwereld is dit van enorm be-
lang : de door Antwerpen geleverde knowhow
maakt dat Antwerpen bijna spontaan een voet tus-
sen de deur krijgt. De pioniersrol die Antwerpen
speelt bij het uitwerken van een controlesysteem
tegen conflictdiamanten heeft onze diamantairs
bovendien een extra marktaandeel opgeleverd.
Dat is het meest merkwaardige resultaat hiervan.
Dit is een heel mooi voorbeeld van de manier
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waarop crisissen kansen kunnen zijn. We zijn met
de vinger gewezen en hebben zeer snel gereageerd,
met een sluitend systeem en een grote consensus
binnen de diamantsector in Antwerpen. Deze reac-
tie en het systeem dat we hebben opgezet leidt
vandaag tot een extra marktaandeel op de handels-
vloer.

Ik wil benadrukken dat het genoemde dossier ‘con-
flict-diamant’ een federale aangelegenheid is. Op
federaal niveau is vooral het ministerie van Econo-
mische Zaken bezig met dit dossier. Gezien het be-
lang van de diamantsector heeft de Belgische rege-
ring in september 1999 een Task Force Diamant
opgericht, die wekelijks bijeenkomt. Dit was een
initiatief van de federale premier zelf. Deze task
force is samengesteld uit de federale kabinetten die
rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben
met conflictdiamanten, namelijk die van Justitie,
Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, de
staatsveiligheid, de procureur van Antwerpen en
de nationale magistraat. Het co-voorzitterschap
van deze task force wordt waargenomen door Bui-
tenlandse Zaken en Economische Zaken. De werk-
groep heeft tot taak informatie uit te wisselen en
voorstellen te formuleren voor een meer transpa-
rante diamanthandel. Dit heeft dus een concrete
implementatie gekend.

Mijnheer Bex, uw opmerking over de gewesten is
correct : hoewel de Belgische diamantnijverheid
zich volledig in Vlaanderen situeert, maken de ge-
westen vandaag geen deel uit van deze task force.
Daarom zal de minister-president een brief richten
aan de minister van Buitenlandse Zaken waarin
wordt gevraagd dat het Vlaams Gewest wordt op-
genomen in de Task Force Diamant. Misschien is
die brief er al. De task force is als interministeriële
werkgroep op federaal niveau het meest geschikte
overlegforum om de diamantproblematiek te be-
spreken. Justitie en Buitenlandse Zaken hebben we
daar zeker bij nodig, Economische Zaken in min-
dere mate, maar dat departement heeft dan weer
een zekere competentie inzake de coördinatie die
we willen aanwenden.

Via de economische missies die het Vlaams Gewest
inricht kan de diamantsector contacten leggen met
de bevoegde autoriteiten in diamantproducerende
en diamantverwerkende landen. Dit gebeurt van-
daag reeds. Zo neemt de diamantsector bijvoor-

beeld deel aan de interregionale zakenreis naar
Rusland die plaatsvindt van 17 tot 21 juni aan-
staande. De daad wordt hier dus bij het woord ge-
voegd. De Vlaamse regering zal vanzelfsprekend in
permanent contact blijven met de Hoge Raad voor
de Diamant, zodat de diamantsector aan alle be-
langrijke economische en imagomissies kan blijven
deelnemen.

Wat de steun aan de diamantsector in het kader
van economische expansiesteun betreft, kan ik al-
leen maar meedelen dat terzake de gangbare regle-
mentering voor bedrijven van toepassing is. U kent
het verschil tussen MGO’s en KGO’s. Verder kan
de Vlaamse regering bij het uitwerken van de
Vlaamse ontwikkelingssamenwerking misschien
onderzoeken in welke mate projecten kunnen wor-
den opgestart, bemand en gefinancierd die aanslui-
ten bij de technische hulp die de Hoge Raad voor
de Diamant wil verlenen aan diamantproduceren-
de landen zoals Angola, Sierra Leone, Congo en
Guinee. Wellicht is dit een interessant idee om
door te spelen aan minister Anciaux, die alles inza-
ke ontwikkelingssamenwerking coördineert over
de departementsgrenzen heen. Dat lijkt me een
uitgelezen mogelijkheid.

De Hoge Raad voor de Diamant en de federale
overheid hebben dus met genoegen een steentje
bijgedragen om dit dossier positief af te ronden.

De voorzitter : De heer Bex heeft het woord.

De heer Jos Bex : Ik dank de minister voor zijn
zeer uitvoerige antwoord. Ik zal terzake uiteraard
ook de nodige vragen stellen aan minister Anciaux.

Het verheugt me zeer dat dit initiatief er wellicht
toe zal leiden dat de Vlaamse overheid beter verte-
genwoordigd is bij dit overleg. Mijnheer de minis-
ter, tijdens uw uiteenzetting ging u er herhaaldelijk
van uit dat ik van bepaalde dingen op de hoogte
was, maar ik wist eigenlijk niet zoveel als ik nu
weet. Daarom ben ik u dankbaar voor uw uiteen-
zetting.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– De heer Frans Wymeersch treedt als voorzitter
op.
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Vraag om uitleg van de heer André-Emiel Bogaert
tot de heer Patrick Dewael, minister-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Finan-
ciën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese
Aangelegenheden en aan de heer Dirk Van Me-
chelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelij-
ke Ordening en Media, over de financiële situatie
van de Vlaamse Instelling voor Technologisch On-
derzoek (VITO)

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Bogaert tot de heer Dewael, minister-
president van de Vlaamse regering, Vlaams minis-
ter van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid
en Europese Aangelegenheden en aan de heer
Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Econo-
mie, Ruimtelijke Ordening en Media, over de fi-
nanciële situatie van de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO).

Minister Van Mechelen zal ook in naam van minis-
ter-president Dewael antwoorden.

De heer Bogaert heeft het woord.

De heer André-Emiel Bogaert : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, geachte collega’s, dit
onderwerp is ook tijdens de begrotingscontrole aan
bod gekomen. Dat gebeurde echter al te kort,
zodat het niet onzinnig is om mijn vraag te stellen
in de commissie die belast is met het toezicht op
deze VOI.

Parlementsleden vernemen uit de media dat de
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
het boekjaar 2000 heeft afgesloten met een verlies
van 72 miljoen frank. Vermits de VITO reeds
kampte met een overgedragen tekort van vorige
boekjaren, zou het totaal gecumuleerde tekort nu
meer dan 100 miljoen frank bedragen. Dat is niet
weinig. Ik baseer mij hiervoor op het bedrag van
het gecumuleerde tekort van vorige boekjaren
zoals het Rekenhof dat in zijn boek voor 2000 ver-
meldde op basis van een controle van het boekjaar
1999.

In de aangepaste begroting 2001 van de instelling,
als bijlage gevoegd bij het ontwerp van decreet
houdende aanpassing van de algemene uitgavenbe-
groting van de Vlaamse Gemeenschap voor het be-
grotingsjaar 2001, is sprake van een verwacht bij-
komend tekort van 6 miljoen frank voor het lopen-
de boekjaar 2001.

De belangrijkste financieringsbronnen van de
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
zijn volgens het decreet van 23 januari 1991 de

jaarlijkse dotatie van de Vlaamse overheid en de
inkomsten die het instituut zelf verwerft voor on-
derzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en de valo-
risatie van de resultaten.

In het decreet staat ook dat de evolutie van de fi-
nanciële situatie van de instelling wordt gevolgd
door een afgevaardigde van Financiën. Die afge-
vaardigde woont de vergaderingen van de raad van
bestuur bij en heeft een schorsingsbevoegdheid. De
Vlaamse regering zelf kan binnen de decretaal be-
paalde termijn de door de afgevaardigde van Fi-
nanciën geschorste beslissingen vernietigen.

Mijnheer de minister, wat is op dit ogenblik de juis-
te financiële situatie van de VITO ? In zijn boek
voor 2000 heeft het Rekenhof kritiek geformuleerd
op de wijze waarop de instelling zijn overgedragen
tekort berekende. Deelt u die kritiek ? Wat zijn de
oorzaken van de negatieve evolutie van de finan-
ciële situatie van de instelling ?

Wie is de afgevaardigde van Financiën bij de instel-
ling ? Heeft die afgevaardigde de bevoegde minis-
ter of ministers en de Vlaamse regering tijdig ge-
waarschuwd voor de zorgwekkende financiële situ-
atie ? Heeft hij in dat verband gebruikgemaakt van
zijn schorsingsbevoegdheid ? Zo ja, wanneer en
waarom gebeurde dit ? Werden in voorkomend
geval de geschorste beslissingen door de Vlaamse
regering vernietigd ?

Ten slotte : welke maatregelen hebben de toezicht-
houdende ministers genomen om de zorgwekken-
de financiële situatie van de instelling te saneren ?

De voorzitter : Minister Van Mechelen heeft het
woord.

Minister Dirk Van Mechelen : Mijnheer de voorzit-
ter, collega’s, ik wil hier een vrij algemene inleiding
geven, want de VITO is niet erg bekend.

De VITO is eigenlijk ontstaan na de opdeling van
het Studiecentrum voor Kernenergie – of SCK – in
1991. Het personeel van het SCK dat werd overge-
dragen aan de VITO behield zijn verworven rech-
ten, zoals de groepsverzekering en de vastheid van
betrekking. Omwille van de gevaren die zijn ver-
bonden met het werk bij het SCK, bestond er in
het centrum sinds lang een sterke syndicale wer-
king. De rechten van de overgedragen personeels-
leden zijn overgedragen op alle personeelsleden
van de VITO.

Dat laatste aspect leidde natuurlijk tot enorme
budgettaire meeruitgaven. Wel krijgen nieuw aan-
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geworven personeelsleden slechts na vier jaar de
vastheid van betrekking. Op dit ogenblik zijn er
ongeveer 460 personeelsleden, waarvan 107 nog
niet genieten van de vastheid van betrekking. Ze
hebben evenwel allen een arbeidscontract van on-
bepaalde duur.

Interessant om weten is dat het paritair comité
voor de nucleaire sector zowel het SCK als de
VITO onder zijn hoede heeft. Daardoor worden
we voortdurend meegezogen in een opboddyna-
miek, en dat vergemakkelijkt de onderhandelingen
over de nieuwe CAO voor de sector voor de perio-
de 2002-2003 niet. We werken aan een nieuwe be-
heersovereenkomst. Dat is een moeilijke klus, want
we willen de VITO verplichten om zich toe te leg-
gen op een aantal kernactiviteiten.

Deze week heb ik de voorzitter van de raad van
bestuur en de nieuwe afgevaardigd bestuurder, de
heer Fransaer, daarover aangesproken. De over-
heid speelt het niet altijd correct, want ze geeft vele
onderzoeksopdrachten over zeer diverse onder-
werpen zoals verbrandingsovens of mestverwer-
king aan de VITO. De core business van een instel-
ling die de ambitie heeft om mee te werken aan de
Europese onderzoeksruimte waar commissaris
Busquin aan werkt, moet worden geïntegreerd in
een Europees netwerk van centra. De instelling zal
moeten uitblinken in bepaalde disciplines. Dat
moet tot resultaten leiden. Ons instituut voor
micro-elektronica IMEC zal op dat vlak leidingge-
ven, en mijn Nederlandse collega heeft me al ge-
contacteerd om te onderzoeken of de Nederlan-
ders daarin een rol kunnen spelen. Een instelling
zonder echte core business krijgt het moeilijk om
in zo’n context te overleven.

In de beheersovereenkomst hebben we de lat zeer
hoog gelegd : het aandeel van de personeelskosten
in de totale uitgaven mag in geen geval nog stijgen.
Dat staat haaks op wat er vandaag in de CAO-on-
derhandelingen wordt voorgesteld. Vandaag zijn de
personeelskosten goed voor 67 tot 68 percent van
het totaal. Het plafond is bereikt, en ik heb de af-
gevaardigd bestuurder gezegd dat dit het absolute
maximum is. Men kan de inkomsten verhogen door
samen te werken met de industrie. Men kan ook
het personeelsbeleid bijsturen.

De VITO moet zich toespitsen op spitstechnologie
zoals lasertechnieken. Maandag is het Lasercen-
trum Vlaanderen geopend. Dat centrum is met
EFRO-steun op de site van de VITO gebouwd. Het
centrum kost 120 miljoen frank, en herbergt de

sterkste laser die in België bestaat. Met behulp van
de lasers van het centrum willen we haalbaarheids-
studies uitvoeren. We willen uittesten of onze be-
drijven bepaalde projecten in de praktijk kunnen
brengen, en met welke middelen ze dat kunnen. We
beschikken over lasers van 40 watt tot 20 kilowatt.
Dat moet de bedrijfsleiders toelaten te beslissen of
ze al dan niet een laser aankopen. Dat kan een
enorm belangrijke bijdrage vormen voor de ont-
wikkeling van onze economie. Lasertechnologie is
vrij nieuw, maar met enorm veel mogelijkheden
voor onze KMO’s.

De zaak evolueert in de goede richting. We zwoe-
gen al 20 maanden om vooruitgang te boeken. De
evolutie heeft onder meer al geleid tot het ontslag
van een gedelegeerd bestuurder. De raad van be-
stuur is opnieuw samengesteld. Alle neuzen wijzen
nu in dezelfde richting. Iedereen beseft dat in een
Europese context dit de enige weg is.

De antwoorden op de vragen van de heer Bogaert
geven aanleiding tot een boeiende boekhoudkun-
dige oefening, en ik zal ze met genoegen voorlezen.
Het antwoord op de eerste vraag valt uiteen in
twee delen. Ten eerste is de afsluiting van het boek-
jaar 2000 van de VITO, overeenkomstig het de-
creet en de statuten van de VITO, gebaseerd op
een boekhouding conform de wet van 17 juli 1975
betreffende de boekhouding en de jaarrekening
van de ondernemingen. De VITO is een naamloze
vennootschap. Deze rekeningen en de balans zijn
voorgelegd aan de bedrijfsrevisor, die geen opmer-
kingen ten gronde heeft geformuleerd en zijn in-
stemming heeft gegeven.

Het boekjaar 2000 in het bedrijfseconomisch stel-
sel wordt afgesloten met een negatief begrotingsre-
sultaat van 72,05 miljoen frank. Gelet op het gecu-
muleerd overgedragen negatief begrotingsresultaat
van 22,09 miljoen frank per 31 december 1999
wordt het gecumuleerd begrotingsresultaat per 31
december 2000 verminderd tot een negatief bedrag
van 94,15 miljoen frank. Gezien de wettelijke re-
serve – 3,83 miljoen frank – wettelijk niet mag wor-
den aangewend om het overgedragen verlies te
verminderen, bedraagt het overgedragen verlies in
de rubriek V van de passiva 97,98 miljoen frank op
31 december 2000. Er is voorgesteld om het verlies
van 72,05 miljoen frank van het boekjaar 2000 te
voegen bij het overgedragen verlies van 25,93 mil-
joen frank per 31 december 1999, zodat het gecu-
muleerd verlies per 31 december 2000 in totaal
97,98 miljoen frank bedraagt. Gezien deze verlie-
zen hoofdzakelijk het gevolg zijn van aangelegde
provisies voor vervroegde pensionering – 107,98
miljoen frank in de passiva, rubriek VII -, kan dit
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verlies in de volgende jaren worden afgebouwd.
Het betreft dus een louter boekhoudkundig verlies.

In uitvoering van het besluit van de Vlaamse rege-
ring van 21 mei 1997 is de VITO vanaf 1 januari
1998 verplicht om, naast een bedrijfseconomische
boekhouding, ook een economische rapportering
volgens het zogenaamd nieuw boekhoudstelsel op
te stellen. Volgens dit stelsel bedraagt in 2000 het
positief begrotingsresultaat 29,11 miljoen frank,
waardoor het negatief gecumuleerd resultaat per
31 december 1999 wordt weggewerkt en er een ge-
cumuleerd positief resultaat van 6,54 miljoen frank
per 21 december 2000 wordt bekomen.

Ten tweede : de opmerkingen van het Rekenhof
werden in detail besproken met het Rekenhof en
de heren Proost en Robeyns van de VITO. Het
door het Rekenhof gestelde administratieve pro-
bleem is hierdoor als volgt uitgeklaard :

‘De VITO is als naamloze vennootschap onderwor-
pen aan de vennootschapswet. In toepassing van
deze wetgeving werd in het verleden een deel van
de winst gereserveerd, dat wil zeggen geboekt in de
rubriek wettelijke reserves en beschikbare reserves
op de passivazijde van de balans. Het bedrijfseco-
nomisch resultaat van de VITO is daarom terug te
vinden in de jaarrekening van de VITO door de
sommatie te maken van de rubrieken IV. Reserves
en V. Overgedragen winst/verlies van de passivazij-
de van de balans. Wij menen tijdens de hoger ver-
melde vergadering de vertegenwoordigers van het
Rekenhof te hebben overtuigd dat er geen sprake
is van dubbeltellingen. Tijdens hoger vermelde ver-
gadering heeft het Rekenhof gevraagd om het
overgedragen budgettair resultaat per 31 december
1997 te herrekenen, gebruikmakend van de aanre-
keningsregels die van toepassing zijn vanaf 1 janu-
ari 1998. Hierdoor worden bepaalde kosten en op-
brengsten op een later tijdstip opgenomen in het
resultaat’.

Wat die dubbeltellingen en het omzetten in provi-
sies betref, verwijs ik ook naar de techniek die ook
door andere VOI’s, waaronder de VRT, courant
wordt toegepast met betrekking tot mogelijke
claims die zij vanwege de sociale zekerheid ver-
wachten in het kader van bijvoorbeeld contractu-
ele tewerkstelling. Denk maar aan het lopende
debat rond de medewerkers van de VRT, VTM of
VT4 die als zelfstandigen optreden, maar waarbij
de RSZ betwist of zij het statuut van zelfstandigen
hebben, dan wel van werknemers omdat zij onder
iemands leiding en gezag werken. Het is om die

reden dat men provisies heeft ingeschreven die uit-
eindelijk door het Rekenhof werden aanvaard. Ui-
teraard vergt dit een goede toelichting.

De evolutie van de financiële situatie sinds 1991,
het stichtingsjaar van de VITO, kan als volgt wor-
den geschetst. Vooreerst werd in 1998 voor 106,7
miljoen frank minder toelagen aan de VITO toege-
kend. De VITO had immers in de loop van de
voorafgaande jaren, namelijk van 1991 tot 1997,
een gecumuleerd overschot opgebouwd van 106,7
miljoen frank. In 1998, bij de overschakeling naar
het nieuw eenvormig boekhoudstelsel NBS, werd
dit saldo gebruikt om een eenmalige vermindering
van de jaartoelage te realiseren. De VITO heeft ei-
genlijk nog steeds recht op dit saldo.

Het was onze toenmalige minister van Begroting
die een handige operatie heeft uitgevoerd om de
algemene Vlaamse middelen substantieel te verbe-
teren. Dit is een courante techniek die ook door
onze minister-president werd toegepast in de be-
grotingscontrole 2000 om zo de onrechtmatig hoge
saldi af te bouwen door de dotatie te verminderen
met het overschot dat men binnen de instelling
heeft gecreëerd. Nil novi sub sole dus.

Per CAO – waarbij we worden geconfronteerd met
de op termijn onhoudbare situatie dat de CAO
voor de VITO gekoppeld is aan de CAO voor de
nucleaire sector, iets wat een debat vergt met de fe-
derale ministers Onkelinx en Vandenbroucke –
werd een uitstapregeling voor alle personeelsleden
– dus zowel de voltijdse als de deeltijdse – inge-
voerd, voorafgaand aan het brugpensioen. Hierbij
geldt de wettelijke verplichting om in het bedrijfs-
economische boekhoudstelsel een provisie aan te
leggen ten bedrage van de uittredingskosten. Deze
provisies hebben gelukkig nog niet geleid tot hun
uitbetaling en bedragen ongeveer 105 miljoen
frank. Dit bedrag is hoger dan het gecumuleerd te-
kort in ditzelfde boekhoudstelsel.

Daarnaast werd in 2000 een vertraagde groei qua
inkomsten ten opzichte van de vorige jaren vastge-
steld die echter werd gecompenseerd door vermin-
derde uitgaven zodat er zelfs een licht operationeel
overschot werd geboekt in 2000.

Wat uw derde vraag betreft, kan ik u het volgend
antwoord geven dat mij door de minister van Fi-
nanciën werd verstrekt. De gemachtigde van Fi-
nanciën is de heer Toon Tessier. Gelet op de finan-
ciële situatie van de VITO zoals hierboven be-
schreven heeft de gemachtigde van Financiën geen
bijzondere meldingen hieromtrent gedaan en heeft
hij ook nog geen gebruik moeten maken van zijn
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schorsingsbevoegdheid. Net zoals door de bedrijfs-
revisor werd erkend, zijn hier de normale spelre-
gels van toepassing.

Gelet op de hierboven beschreven financiële situ-
atie van de VITO hebben de toezichthoudende mi-
nisters nog geen saneringsmaatregelen moeten
treffen. Uiteraard zal de uitvoering van het finan-
ciële meerjarenplan dat de VITO heeft voorgelegd
voor de beheersovereenkomst 2001-2005 die bin-
nenkort door de regering zal worden bekrachtigd,
nauwlettend worden opgevolgd.

De voorzitter : De heer Bogaert heeft het woord.

De heer André-Emiel Bogaert : Mijnheer de minis-
ter, ik dank u voor uw uitvoerige antwoord met
duidelijk cijfermateriaal.

Ik trek uit dit alles twee conclusies. Ten eerste :
boekhoudkundige operaties hebben geleid tot wat
op het eerste gezicht verlies is en dat eigenlijk niet
zou mogen zijn. Ten tweede : u zegt dat uit de evo-
lutie blijkt dat men in de toekomst aan dit alles iets
moet wijzigen, zowel wat de kernopdrachten als de
financiële kosten van het personeel betreft. Mo-
menteel bedragen die kosten 68 percent. Dit zou
substantieel moeten worden bijgestuurd. Wij on-
dersteunen dit verzoek.

De voorzitter : Mevrouw Declercq heeft het
woord.

Mevrouw Veerle Declercq : Ik begrijp dat er wordt
gekozen voor specialisatie inzake onderzoek. Er
werd aangehaald dat de overheid allerhande ande-
re vragen stelde. Is er ook een oplossing voor die
vragen ? Ik ben niet zo thuis in deze sector.

Minister Dirk Van Mechelen : Ik zal trachten heel
lief te zijn voor mijn collega’s, maar natuurlijk is
het gemakkelijk om te gaan winkelen bij een on-

derzoeksinstelling als die onderstelling wordt gefi-
nancierd door de minister van Economie. Daaren-
tegen, bij specifieke studies, zoals ik die bijvoor-
beeld binnen Economie heb gevraagd in het kader
van het digitale platform e-Flanders, moet men
offertes maken en de zaken uitbesteden. Dan kan
men andere onderzoeksgroepen de kans geven om
daarop in te schrijven. Dat is mijn kritiek op het
overheidsoptreden.

Natuurlijk is dit historisch zo gegroeid. Ik vind het
goed dat de VITO zich deels specialiseert inzake
energieonderzoek en milieuonderzoek, maar dan
moet duidelijk omschreven zijn waar men zich op
richt. Het mag geen vuilnisbak worden. De compe-
tentie die we nodig hebben om vandaag inzake on-
derzoek mee te kunnen in Europa moet worden
gerealiseerd. Dit mag dus geen veredelde vragen-
bank worden, die voortdurend de vraag krijgt om
iets op papier te zetten over uiteenlopende zaken.

Een en ander moet meer in de diepte gebeuren.
Het lasertechnologiecentrum is een heel mooi
voorbeeld. Daar zijn we klaar om die kennisover-
dracht te laten plaatsvinden en die haalbaarheids-
studies te maken, en zo de performantie van onze
Vlaamse ondernemingen te verhogen, waardoor
onze competitiviteit kan toenemen en de endogene
groei van onze ondernemingen verzekerd kan blij-
ven.

Dat is de opdracht van een instelling als de VITO.
Die opdracht is dus niet haar wijsheid tentoon
spreiden over om het even wat. We hebben daar
trouwens heel goede onderzoeksgroepen aan de
universiteiten voor.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 11.27 uur.
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