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VOORZITTER : De heer André Denys

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 15.04
uur.

Vraag om uitleg van de heer Gerald Kindermans
tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister
van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenaren-
zaken en Buitenlands Beleid, over de functie van
directeur-generaal bij Arohm

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Kindermans tot de heer Van Grember-
gen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele-
genheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Be-
leid, over de functie van directeur-generaal bij
Arohm.

De heer Kindermans heeft het woord.

De heer Gerald Kindermans : Mijnheer de voorzit-
ter, geachte leden, mijnheer de minister, mijn vraag
betreft de functie van directeur-generaal bij
Arohm. Onder meer de media leerden ons dat de
Raad van State in een arrest van 28 januari jongst-
leden de beslissing van de Vlaamse regering van 25
juli 1996 heeft vernietigd. Daarbij werd de in de-
cember 1995 ingezette eerste bevorderingsproce-
dure voor de vervanging van de gewezen directeur-
generaal, de heer Vermeulen, stopgezet.

Ik had het over ‘de eerste procedure’ omdat er drie
zijn geweest. Door de koppeling van de latere be-
vorderingsprocedures, opgestart in september 1996
en oktober 1998, aan de vernietigde beslissing
heeft de Raad van State dan ook de benoeming
van mevrouw Lemaître met ingang van 1 maart
1997, en van de heer Beersmans met ingang van 1
mei 1999, vernietigd. Deze benoemingen zijn dus
onrechtstreeks ook vernietigd, ondanks de verwer-
ping van de schorsing en het feit dat er drie anders-
luidende auditoraatsverslagen waren bij de Raad
van State.

In 1996 kreeg de lopende bevorderingsprocedure
voor directeur-generaal van Arohm reeds heel wat
negatieve belangstelling van de media en de pu-
blieke opinie. De indruk ontstaat dat dit nu op-
nieuw het geval zou kunnen zijn. Een onverwijlde
beslissing van de Vlaamse regering dringt zich ons
inziens dan ook op. Inmiddels zou de directieraad
van het departement LIN reeds hebben geadvi-
seerd de waarneming van de functie toe te vertrou-
wen aan de heer Beersmans, voor zover de functie
niet onmiddellijk definitief kan worden ingevuld.

In de wandelgangen wordt trouwens beweerd dat
er al is vergaderd over een scenario waarin de ver-
nietiging zou worden uitgesproken, wekenlang
voor de Raad van State zich daarover buigt. Weet u
daar iets van, mijnheer de minister ? Is dat gerucht
waar ? We zijn in een toestand verzeild waarin rod-
dels en geruchten worden beschouwd als belangrij-
ke politieke informatie. Misschien past het dat u
hierover uw commentaar geeft.

Ik heb enkele vragen. Kan de Vlaamse regering op
basis van de voordracht van 1996 nog overgaan tot
de bevordering van de heer Braeckman, gezien de
tijd die inmiddels is verlopen en in het licht van de
inmiddels gewijzigde bevorderingsprocedures van
het Vlaams personeelsstatuut ? Als dat zo is, acht u
dat dan nog opportuun ? Zult u de Vlaamse rege-
ring voorstellen om de functie van directeur-gene-
raal van Arohm opnieuw vacant te verklaren ? In-
dien ja, binnen welke termijn zal dit gebeuren ? Is
het juist dat de directieraad van LIN heeft voorge-
steld om de heer Beersmans aan te stellen tot
waarnemend directeur-generaal, en hebt u aan de
Vlaamse regering voorgesteld om het advies van
de directieraad te volgen ? Is de uitoefening van de
functie anders naargelang al dan niet een nieuwe
procedure wordt opgestart ? De heer Beersmans,
wiens bevordering onrechtstreeks is vernietigd,
komt in beide gevallen in aanmerking voor de
functie van directeur-generaal van Arohm. Graag



had ik een antwoord op deze concrete vragen ge-
kregen.

De voorzitter : Minister Van Grembergen heeft het
woord.

Minister Paul Van Grembergen : Mijnheer de voor-
zitter, geachte collega’s, ik zal geen commentaar
geven op de activiteiten van de Raad van State. De
beste manier om een eind te maken aan roddels, is
er zelf niet aan te beginnen. Iedereen weet dat ik
daar nooit aan meedoe.

Toen ik het arrest van de Raad van State onder
ogen kreeg, maakte ik me de bedenking dat dit een
vonnis is, en dat in een rechtsstaat vonnissen moe-
ten worden nageleefd. Dat vonnis maakt, op basis
van vroeger genomen beslissingen, slachtoffers.
Mijn humanitaire bekommernis bestaat erin dat de
onbillijkheid waar een ambtenaar aanvankelijk het
slachtoffer van werd, niet nog meer slachtoffers
veroorzaakt. Ik zie echter niet onmiddellijk in hoe
we humanitaire bekommernissen en respect voor
de regels met elkaar kunnen verzoenen. Ik zal
daarom afgemeten antwoorden op uw vragen.

Ten eerste : alle implicaties van het arrest van de
Raad van State voor het statuut worden momen-
teel grondig onderzocht. Het arrest is over de heer
Braeckman duidelijk. Maar alle gevolgen van de
opeenvolgende beslissingen zijn dat minder. Dit
dossier is niet eenvoudig. We moeten dus proberen
om met enige terughoudendheid en behoedzaam-
heid onze humanitaire bekommernissen te realise-
ren. De Vlaamse regering buigt zich over de totali-
teit van het probleem, en ik heb haar gevraagd dat
op die wijze aan te pakken.

Ten tweede : na kennis te hebben genomen van de
resultaten van hogervermeld onderzoek zal de
Vlaamse regering te gepasten tijde de nodige ini-
tiatieven nemen. Het is duidelijk dat dit niet lang
mag aanslepen. Dat is niet onze bedoeling, maar
men moet ons enige bedenktijd gunnen.

Ten derde : het is juist dat de directieraad van LIN
adviseert om de heer Beersmans tijdelijk in zijn
functie weer aan te stellen. Ten slotte : wat uw laat-
ste vraag betreft, herhaal ik dat we het gehele pro-
bleem in zijn volle complexiteit aan het onderzoe-
ken zijn. Ik zeg daarover niets meer, want ik wens
de zaken zeker niet moeilijker te maken dan ze al
zijn. Ik ben Alexander de Grote niet, die zomaar
een gordiaanse knoop kon doorhakken. Zo simpel
is het allemaal niet.

De voorzitter : De heer Kindermans heeft het
woord.

De heer Gerald Kindermans : Ik heb begrip voor
uw situatie, mijnheer de minister. U bent verwik-
keld in een dossier waarvan u de voorgeschiedenis
niet als minister hebt meegemaakt.

U hebt niet duidelijk gezegd wat u met het advies
van LIN zult aanvangen. Ik meen te mogen begrij-
pen dat u niet op dat advies zult ingaan.

Sta me toch toe mijn bezorgdheid uit te drukken
over de gang van zaken bij de administratie Ruim-
telijke Ordening. Het is een departement dat erg
gevoelig ligt. De rechtszekerheid is er al lang zoek.
Duizenden wachten op de toepassing van beslissin-
gen van de minister. De wijzigingen die in juli van
vorig jaar aan het decreet zijn aangebracht, moeten
worden geïnterpreteerd. Men zegt me dat er bij de
administratie grote onzekerheid heerst. Er is drin-
gende nood aan rechtlijnigheid en aan een vaste
hand. Goed bestuur vereist dat iemand de lakens
uitdeelt zoals het hoort.

U zegt dat dit allemaal niet lang meer kan duren.
Ik ben het daarmee eens. Ik dring erop aan dat op
zeer korte termijn duidelijkheid wordt gecreëerd.
Dit soort van situaties is nefast, en dat is des te
meer het geval omdat dit gepaard gaat met allerlei
roddels en ongecontroleerde informatie. Het doet
er dan niet toe of die informatie juist is of niet. Ik
denk dat u daaraan op korte termijn een einde
kunt en moet stellen.

De voorzitter : Minister Van Grembergen heeft het
woord.

Minister Paul Van Grembergen : Iedereen in deze
zaal heeft het algemeen Vlaams belang voor ogen.
Een goed ambtenarenapparaat en goede beoorde-
lingsprocedures zijn daarbij uitermate belangrijk.
Toen het vonnis bekend geraakte, ontstond er
enige commotie. Er zijn toen weinig objectieve ver-
klaringen afgelegd. Ik wens niet in dezelfde val te
trappen.

De beoordelingen van de besproken ambtenaren
zijn altijd correct gebeurd. Het ging altijd om erg
gunstige beoordelingen. De heer Beersmans is al-
tijd als een uitstekend ambtenaar beoordeeld. We
mogen de zaken niet met mekaar verwarren. We
zullen proberen om op korte termijn het probleem
op te lossen. Ondertussen neemt de heer Goedle-
ven de taken van de heer Beersmans waar. De heer
Goedleven is verantwoordelijk voor de afdeling
Monumenten en Landschappen. Hij kan die twee
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opdrachten niet blijven combineren. We zijn dus
verplicht om snel een oplossing uit te werken. De
Vlaamse regering zal dat doen met respect voor de
rechtsregels en de ambtelijke regels.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 15.17 uur.
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