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VOORZITTER : De heer Jan Penris

– De interpellatie wordt gehouden om 13.32 uur.

Interpellatie van de heer Mark Van der Poorten tot
de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister
van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,
Jeugd en Ambtenarenzaken, over de naleving door
de Vlaamse regering van het bestuursakkoord af-
gesloten tussen de Vlaamse regering, de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vereni-
ging van de Vlaamse Provincies

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Van der Poorten tot de heer Van Grember-
gen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele-
genheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
over de naleving door de Vlaamse regering van het
bestuursakkoord afgesloten tussen de Vlaamse re-
gering, de Vereniging van Vlaamse Steden en Ge-
meenten en de Vereniging van de Vlaamse Provin-
cies.

De heer Van der Poorten heeft het woord.

De heer Mark Van der Poorten : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, geachte collega’s, de
Vlaamse regering heeft in overleg met de Vereni-
ging van Vlaamse Steden en Gemeenten en met de
Vereniging van de Vlaamse Provincies een be-
stuursakkoord afgesloten. Het is een uitloper van
het kerntakendebat. Het akkoord gaat over effec-
tief en burgergericht overheidsbestuur. In de over-
eenkomst staat subsidiariteit centraal. Bovendien
wordt erin gesteld dat het centrale bestuur zich te-
rughoudend zal opstellen bij het ontplooien van
zijn activiteiten.

Zo staat er : ‘Bij het totstandkomen van nieuwe re-
gelgeving of van beleidsovereenkomsten die van
toepassing zijn op gemeenten, OCMW’s en provin-
cies zal de Vlaamse overheid nauw overleggen met
of zal zij de representatieve verenigingen van ge-

meenten en provincies raadplegen. Daartoe neemt
zij volgende maatregelen : telkens de Vlaamse
overheid in een functionele beleidsmaterie regelge-
ving ontwerpt, zal zij met lokale besturen en pro-
vincies vooraf overleggen en hen raadplegen ; elke
Vlaamse overheid die regelgeving of beleidsmaat-
regelen van toepassing stelt op de gemeenten,
OCMW’s en provincies, zal voldoende informatie
en communicatie organiseren met de genoemde
besturen om de ordentelijke toepassing te begelei-
den.’

Verderop staat : ‘Bij omzendbrief van 18 mei 2001,
gericht aan de Vlaamse administratieve diensten,
heeft de Vlaamse regering een methodiek vastge-
legd waardoor de gevolgen van beslissingen voor
andere bestuursniveaus in de toekomst systema-
tisch worden ingeschat. De verschillende ministers
die voorstellen ter beslissing voorleggen, moeten
telkens een berekening uitvoeren van de gevolgen
op het vlak van het personeel, de werkingsuitgaven
of de investeringen van de gemeenten en de pro-
vincies. Dit is een verplicht onderdeel in alle be-
leidsvoorstellen.’

Het is enigszins stil geworden rond het bestuursak-
koord. Het blijkt een vodje papier te zijn. Een aan-
tal recente beslissingen van de Vlaamse regering
tonen dat ook aan. De regering neemt de bepalin-
gen niet te nauw. Ik verwijs naar de door de over-
heid voorgestelde afschaffing van de forfaitaire
huisvuilbelasting. Naar mijn weten is daarover niet
het minste overleg gebeurd. Ook het effectenrap-
port ontbreekt.

Nog erger is de recent aangekondigde besparing op
het Gemeentefonds. In de kranten hebben we gele-
zen dat er 9,2 miljoen euro zou worden bespaard.
Mijnheer de minister, in een gesprek met de VVSG
zou u ook hebben bevestigd dat het Gemeente-
fonds in 2004 niet over alle middelen zou beschik-
ken. Dit betekent eens te meer dat het voor de ge-
meenten een zware dobber zal zijn om hun ver-



plichtingen na te komen. De richtlijnen van het be-
stuursakkoord worden op een wel zeer merkwaar-
dige wijze geïnterpreteerd.

Wanneer in het bestuursakkoord wordt gesteld dat
het centrale niveau de ondersteuning en middelen
maximaal moet richten naar het versterken van de
gemeenten, dan is het de vraag in hoeverre een
vermindering van de middelen van het Gemeente-
fonds daarmee te verzoenen valt. Gemeenten wor-
den geconfronteerd met een aantal belangrijke
evoluties, zoals de politiehervorming, het Elia-dos-
sier, enzovoort. Tot nu toe heeft de overheid daar-
over enkel loze beloften gedaan.

Mijnheer de minister, hoe heeft de Vlaamse rege-
ring de bepalingen ingevuld die vervat zijn in het
bestuursakkoord ? Blijft de regering onverkort
achter de in het bestuursakkoord opgenomen uit-
gangspunten staan ? Zo ja, hoe verklaart u dan de
beslissing tot afschaffing van de forfaitaire huis-
vuiltaksen zonder dat daarover enig overleg met de
gemeenten heeft plaatsgevonden ? Bent u van me-
ning dat de bepalingen van het bestuursakkoord
naar aanleiding van dit dossier werden gerespec-
teerd ?

Kunt u bevestigen of er daadwerkelijk een ge-
meentelijk effectenrapport wordt gemaakt bij be-
slissingen van de Vlaamse regering ? Zo ja, waar-
om is dat niet het geval geweest bij de afschaffing
van de forfaitaire gemeentebelasting en bij de aan-
kondiging van de besparing bij het
Gemeentefonds ?

De voorzitter : Minister Van Grembergen heeft het
woord.

Minister Paul Van Grembergen : Mijnheer de voor-
zitter, geachte leden, het bestuursakkoord dat de
Vlaamse regering, de VVSG en de VVP op 25 april
2003 hebben afgesloten, is een concreet resultaat
van het kerntakendebat dat de vertegenwoordigers
van de drie rechtstreeks verkozen bestuursniveaus,
namelijk Vlaanderen, de gemeenten en de provin-
cies tussen december 2001 en april 2003 hebben ge-
voerd. Het doel was om, via onderling overleg en
onderlinge samenspraak, het Vlaams binnenlands
bestuur zo goed mogelijk te organiseren door een
betere verdeling van de bevoegdheden en taken
tussen de drie rechtstreeks verkozen overheidsni-
veaus in Vlaanderen en daarnaast ook de onderlin-
ge bestuursrelaties af te spreken.

Het kerntakendebat was een complexe oefening.
De gesprekken daarover hebben maanden ge-
duurd. Het heeft betrekking op de verschillende
beleidsdomeinen waarvoor Vlaanderen bevoegd-
heden uitoefent. De verschillende Vlaamse minis-
ters waren erbij betrokken, samen met vertegen-
woordigers van gemeenten en provincies in elk van
de beleidssectoren. Tien werkgroepen vergader-
den, telkens onder het voorzitterschap van de func-
tioneel bevoegde minister. Een overkoepelend po-
litiek coördinatieteam, onder leiding van de minis-
ter-president en mijzelf, heeft de resultaten gebun-
deld.

De werkgroep Bestuurszaken, die vergaderde
onder mijn voorzitterschap, schetste het profiel van
de bestuursniveaus en maakte afspraken over de
omgangsvormen tussen de bestuursniveaus, de
wijze van samenwerken, de financiële relaties en
het toezicht. Naar mijn overtuiging is het akkoord
een belangrijke stap naar betere bestuursverhou-
dingen tussen de democratisch verkozen overhe-
den.

Ik geef toe dat het in de realiteit nog niet optimaal
loopt en dat de resultaten nog te weinig zichtbaar
zijn. De grootste meerwaarde ervan ligt echter in
het feit dat de basis is gelegd om via permanente
contacten en permanent overleg op systematische
wijze te werken aan een betere bestuurscultuur.
Dat verloopt vandaag zeker nog niet perfect. Het
blijft een werk dat continu moet worden gedaan.

Mijnheer Van der Poorten, u hebt een paar belang-
rijke elementen van het bestuursakkoord aange-
haald. Als regelgeving tot stand komt waarbij loka-
le of provinciale overheden betrokken zijn, moet
erover worden overlegd met de betrokkenen. De
lokale effectrapportering moet worden verbeterd,
zodat op het ogenblik dat de Vlaamse overheid be-
slissingen neemt, ook de gevolgen voor gemeenten
en provincies beter worden ingeschat.

Het bestuursakkoord van 25 april 2003 is geen
eindpunt. Ik stelde reeds dat ook de toepassing van
deze principes moet worden verbeterd. Dat zal met
vallen en opstaan gebeuren. Dit alles maakt dat het
kerntakendebat in essentie een permanent gebeu-
ren is.

Een belangrijk resultaat is dat voor het eerst in de
diverse beleidsdomeinen het overleg tussen de be-
stuursniveaus geïnstitutionaliseerd is. In de diverse
bevoegdheidssectoren is er, soms voor het eerst, re-
gelmatig overleg over samenwerking, afspraken en
taakverdeling. Op zich is dat een groot winstpunt.
Maar samenwerking en afstemming van beleid
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moeten uitgroeien tot een element van de cultuur.
Daar loopt het soms nog mis. Dat is een uitdaging
voor het gewest, dat terzake de voortrekkersrol
heeft gespeeld en de andere partners heeft over-
tuigd van die redenering.

In uitvoering van het kerntakendebat werden ook
concrete implementatieplannen opgemaakt voor
de verschillende beleidsdomeinen. In dat kader or-
ganiseren de Vlaamse overheid en de gemeenten
en provincies momenteel de afspraken over de
wijze waarop ze in de toekomst de onderlinge con-
tacten zullen onderhouden. Dat proces is dus niet
voltooid, onder meer als gevolg van het reces. Als
coördinerend minister volg ik de evolutie van dit
proces via de rapportering door de diverse colle-
ga’s in de Vlaamse regering. Het is immers duide-
lijk dat de functioneel bevoegde ministers terzake
mee verantwoordelijkheid dragen voor hun do-
mein.

Het kerntakendebat is een zaak van de 3 partners.
Niet alleen de Vlaamse regering, maar ook de ge-
meenten en de provincies kunnen het initiatief
nemen voor het overleg. Er is geen hiërarchie in
dat overleg. Integendeel, dit is een partnerschap
dat behoorlijk moet verlopen.

De omzendbrief van 18 mei 2001 over de lokale ef-
fectrapportering blijft onverkort van toepassing
voor elke beslissing van de Vlaamse regering. Bij
grosso modo 90 percent van de beslissingen die de
Vlaamse regering neemt, wordt er op voorhand ge-
vraagd wat de weerslag is voor de gemeenten. Ik
geef toe dat dit in de overige gevallen soms gebrek-
kig gebeurt : soms is het te weinig voorbereid, soms
is het cijfermatig niet goed genoeg gestoffeerd. In
de toekomst moet dat beter kunnen.

Wat de forfaitaire huisvuilbelasting betreft : het
voornemen om de huisvuilbelasting in de toekomst
enkel te relateren aan de hoeveelheid huisvuil of
aan het inkomen, is een politieke keuze die past in
het milieu- en afvalbeleid. Als gevolg van die be-
leidskeuze wenst de Vlaamse regering in de toe-
komst de forfaitaire huisvuilbelasting af te schaf-
fen. Daartoe wordt een ontwerp van decreet voor-
bereid. Het is correct dat daarover geen vooraf-
gaand, afzonderlijk overleg heeft plaatsgevonden
met de VVSG.

Wel is het voorgelegd voor advies aan de Hoge
Raad voor Binnenlands Bestuur. Via deze instantie
hebben de gemeenten en provincies hun standpunt
kunnen formuleren. De helft van de leden van de

Hoge Raad, namelijk 8 op 16, is afgevaardigd door
de VVSG. Daarnaast vertegenwoordigen 5 leden
de provincies. Ze zijn aangeduid door de VVP. Het
is dus zeker niet zo dat de Vlaamse regering de
stem van de lokale besturen niet hoort. De VVSG
heeft overigens, los van de Hoge Raad, zelf ook
nog eens een standpunt ingenomen.

Zoals echter reeds gesteld, wordt de stem van de
lokale besturen logischerwijze ook vertaald in het
advies van de Hoge Raad. Deze instantie is een be-
staand instrument. Bij elk initiatief in het bestek en
onder de verantwoordelijkheid van het binnen-
lands bestuur ontvangt deze instantie normaliter
automatisch voorontwerpen van decreet, opdat ze
daar een mening over zou formuleren. Ik ben trou-
wens van plan om, samen met minister Sannen, op
basis van de adviezen die zowel de MINA-raad als
de SERV als de Hoge Raad voor Binnenlands Be-
stuur hebben gegeven, met de VVSG te overleggen
alvorens het ontwerp inzake de forfaitaire huisvuil-
belasting voor een tweede principiële goedkeuring
voor te leggen aan de regering.

Wat de besparing op het Gemeentefonds betreft,
zoals die ingeschreven wordt in de begroting 2004,
verwijs ik naar het uitvoerige antwoord dat ik vori-
ge week in deze commissie over deze zaak heb ge-
geven aan de heer Laloo. Ik heb toen reeds toelich-
ting gegeven bij de concrete omstandigheden die
hebben geleid tot de beperking van de groeivoet
van het Vlaams Gemeentefonds tot 3,26 percent. Ik
heb daar de politieke verantwoordelijkheid voor
genomen, hoewel dit een beslissing is van de hele
Vlaamse regering.

Vanzelfsprekend had ik persoonlijk ook liever
gehad dat die beperking niet zou worden doorge-
voerd, maar ik verschuil me hier niet achter. De
economische en financiële omstandigheden maak-
ten het noodzakelijk om de groei van het Gemeen-
tefonds – en het gaat toch over miljarden – toch
enigszins af te stemmen op de evolutie van de mid-
delen waarover de Vlaamse overheid zelf kan be-
schikken. Ik wijs erop dat die groei exponentieel is
en blijft. De cijfers en de grafiek terzake heb ik vo-
rige week overgemaakt aan de commissieleden.

In het decreet met betrekking tot het Gemeente-
fonds is de parameter van het bruto nationaal in-
komen ingebracht. Dit blijft ongewijzigd, zelfs al
blijkt naderhand dat die factor daalde of verander-
de. Dit staat in tegenstelling tot de factor die fede-
raal wordt gebruikt om de dotaties aan de gewes-
ten en de gemeenschappen te betalen. Naderhand
komt er dan een verrekening, met als gevolg dat de
Vlaamse overheid bij minder gunstige omstandig-
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heden middelen moet laten terugvloeien naar de
federale overheid. In de huidige omstandigheden
moet er dus sprake zijn van enige behoedzaam-
heid, zonder dat de exponentiële groei van het Ge-
meentefonds in gevaar wordt gebracht. Die blijft
verzekerd. Ik heb bovendien gezegd dat die formu-
le niet wordt toegepast in het Stedenfonds.

Over die maatregel is niet vooraf overlegd. Begro-
tingsbesprekingen dienen immers in een kort tijds-
bestek te worden afgehandeld. Daarom stond ik
erop de gemeenten reeds in juli op de hoogte te
brengen, zelfs zonder dat de begrotingsbesprekin-
gen waren afgerond. Die zijn immers pas groten-
deels eind augustus en in september afgerond. Ik
heb de gemeenten die richtlijn al in juli gegeven. Ik
deed dit niet om me te verschuilen. Integendeel, ik
wou mijn verantwoordelijkheid opnemen en de ge-
meenten de juiste toedracht laten weten over de
middelen waarover ze in 2004 zouden kunnen be-
schikken, met de individuele berekening wat dit
per gemeente of stad zou inhouden.

Ik geef toe dat dit haaks staat op de afspraken. Een
overleg had echter niet meer informatie kunnen
opleveren. Ook dat besef ik zeer goed. Een eventu-
eel overleg in juli zou net zo goed een droge mede-
deling geweest zijn van de inschatting van de
Vlaamse regering en de boodschap dat ik op deze
wijze mijn verantwoordelijkheid zou opnemen. Het
effect van de beperking is voor elke gemeente ver-
schillend, rekening houdend met de verdelings-
maatstaven van het Gemeentefonds. Voor de ge-
meenten die onder de waarborgregeling vallen, is
er geen enkele vermindering. Voor andere gemeen-
ten, waar de groei het hoogst is, is de vermindering
relatief belangrijker, maar hun aandeel blijft toch
sterker groeien dan dat van alle andere sectoren
waarvoor de Vlaamse regering en het Vlaams Par-
lement verantwoordelijk zijn.

Wat de Elia-gelden betreft, heb ik vorige week een
uitvoerig antwoord gegeven op de interpellatie van
de heer De Smet. Normaal gezien zullen we daar
eind oktober meer zicht op hebben.

De voorzitter : De heer Van der Poorten heeft het
woord.

De heer Mark Van der Poorten : Mijnheer de mi-
nister, het is op zich waardevol dat u het akkoord
belangrijk blijft vinden, maar wat zijn de partners
daarmee ? U kunt net zo makkelijk zeggen dat u
iemand lief hebt, maar tegelijk alle dagen vreemd-
gaan.

Het is belangrijk dat er overleg is, dat de principes
worden gehandhaafd en dat er een lokale effecten-
rapportering komt. Dat gebeurt soms te weinig.

U, die als Vlaamse overheid een groot project inza-
ke BBB opzet, komt uw belofte niet na tegenover
uw partners. Administraties stellen vast dat door
een maatregel in een omzendbrief tal van facturen
niet mogen worden betaald, waardoor ook andere
werkingen van bijvoorbeeld lokale besturen en
VZW’s in het gedrang komen. Van het grote pro-
ject over het BBB, dat u met zoveel poeha in deze
regering hebt aangekondigd, komt niets in huis.
Veel blabla, maar op het terrein zien we daar niets
van.

Wat het concrete voorbeeld van de forfaitaire huis-
vuilbelasting betreft, zegt u dat de stem van de lo-
kale besturen via de Hoge Raad is gehoord. Maar
hoe zit het dan met de autonomie van de gemeen-
ten ?

Mijnheer de minister, u hebt vorige week inder-
daad een uitvoerig antwoord gegeven op de inter-
pellatie van de heer Laloo. Ook daar hebt u echter
bewezen als overheid een onbetrouwbare partner
te zijn. Bij de parlementaire bespreking van het
Gemeentefonds werd de vraag al opgeworpen of
die groei wel kon blijven duren. CD&V werd toen
verweten te pessimistisch te zijn. Nu pleit u echter
voor behoedzaamheid. Het is uiteraard correct dat
u de gemeenten zo snel mogelijk op de hoogte hebt
gebracht, maar u geeft zelf toe dat het haaks staat
op de afspraak. De regering komt haar belofte niet
na, het is vooral woordenkramerij. Ik betreur dat
ten zeerste.

Mijnheer de minister, uw persoonlijke naam en
faam staan hier ook op het spel. Overal in bestuur-
lijke kringen hoort men die nefaste kritiek. Het be-
leid ten opzichte van de lokale besturen getuigt
geenszins van enig partnership.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door de heer Van der Poorten werd
tot besluit van deze interpellatie een met redenen
omklede motie aangekondigd. Ze moet zijn inge-
diend uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag
volgend op de sluiting van de vergadering.

Het parlement zal zich daarover tijdens een vol-
gende plenaire vergadering moeten uitspreken.

Het incident is gesloten.
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Interpellatie van de heer Filip Dewinter tot de heer
Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Bin-
nenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken, over de aanhoudende proble-
men met allochtone jongeren in recreatiecentra en
openluchtzwembaden en de kwaliteit van de
dienstverlening aan de bevolking

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Dewinter tot de heer Van Grembergen,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe-
den, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over de
aanhoudende problemen met allochtone jongeren
in recreatiecentra en openluchtzwembaden en de
kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking.

De heer Dewinter heeft het woord.

De heer Filip Dewinter : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, tijdens de zomer zijn er pro-
blemen geweest in verschillende recreatiedomei-
nen en openluchtzwembaden. De problemen ont-
stonden telkens op dezelfde manier. Blijkbaar
scheppen bendes allochtone jongeren er plezier in
om de andere gasten het leven zuur te maken.

Begin juni was er een probleem in het recreatie-
domein De Ster in Sint-Niklaas. Daarna was het
Blosodomein in Hofstade aan de beurt. Het ging
vooral om bendes uit Antwerpen en Schaarbeek
die afzakten naar Hofstade en Sint-Niklaas. Ook
de provinciale domeinen van Huizingen en Diest
werden geconfronteerd met soortgelijke proble-
men. Niet alleen in Vlaams-Brabant maar ook in
Antwerpen zijn dezelfde problemen vastgesteld, in
die mate zelfs dat de redders er het bijltje bij neer-
legden en gingen staken zolang er geen permanen-
te politiepatrouilles waren om de orde te herstel-
len.

Het is niet de eerste zomer dat dit gebeurt. We
weten dat het bijna iedere zomer prijs is en dat zich
herhaaldelijk dergelijke incidenten voordoen. Het
is een probleem geworden dat zich intussen uit-
strekt van de grootsteden tot op het platteland.
Aangezien ons land klein is en iedereen mobiel is,
kampen nu ook Oost- en West-Vlaanderen met dit
probleem.

U bent niet alleen minister van Binnenlandse Aan-
gelegenheden maar ook minister van Jeugd. Het is
me opgevallen dat u deze zomer nauwelijks hebt
gereageerd op dat probleem. U hebt weinig initia-
tief getoond terwijl een van uw medewerkers, de
heer Fouad Ahidar, in de pers allerlei verklaringen
terzake heeft afgelegd. In De Morgen van 13 au-
gustus zei hij : ‘De enige uitstap die Marokkaanse

jongeren met hun familie maken, is op reis gaan
naar Marokko. Daar moeten ze zich gedragen
omdat de sociale controle er groot is. Heel veel
Marokkanen zijn daarbuiten nog nooit ergens an-
ders naartoe geweest. Als ze dan toch ergens an-
ders komen zonder hun ouders, dan denken ze me-
teen dat ze kunnen doen wat ze willen, ook al
omdat ze het idee hebben dat niemand ze daar
kent, zoals in die openluchtzwembaden.’

Hij zegt verder dat hij ervan overtuigd is dat be-
paalde gedragingen van allochtone jongeren be-
wust negatief geïnterpreteerd worden : ‘Meisjes las-
tigvallen aan de rand van het zwambad is evenzeer
een kwestie van interpretatie. Allochtone jongens
groeien heel geïsoleerd op van meisjes. Ze weten
eigenlijk niet hoe ze moeten omgaan met meisjes,
dus gaan ze zich zeer stoer gedragen omdat ze dat
de beste manier vinden om hun aandacht te trek-
ken.’

Mijnheer de minister, ik heb de indruk dat er voor-
al wordt gezocht naar excuses om het wangedrag
van een aantal allochtone relschoppers goed te
praten in plaats van naar concrete alternatieven en
oplossingen. Er bestaan nochtans een aantal moge-
lijkheden waardoor de overheid die problemen
concreet zou kunnen oplossen.

Ik noem er maar wat : in de voetbalstadions, waar
regelmatig hooliganisme is, bestaat er zoiets als een
stadionverbod, een zwarte lijst van mensen die zich
misdragen en niet langer worden getolereerd. Er
kan ook controle worden uitgevoerd aan de in-
gang. Er zijn allerlei mogelijkheden die het recre-
atief zwemmen en het naar hartelust gebruiken van
de faciliteiten die in al die recreatie- en openlucht-
centra worden geboden, opnieuw mogelijk zouden
moeten maken. Maar wat dat betreft, heb ik van u
deze zomer weinig gehoord en weinig initiatieven
gezien.

Mijnheer de minister, overweegt u als minister van
Jeugd om tegen volgende zomer initiatieven te
nemen om een verdere escalatie van de problemen
die we deze zomer hebben meegemaakt, te vermij-
den en ervoor te zorgen dat de badgasten die niet
de intentie hebben om rel te schoppen, zich te bui-
ten te gaan aan vandalisme enzovoort, op een on-
gestoorde manier kunnen genieten van hun vrije
tijd ?

De voorzitter : Minister Van Grembergen heeft het
woord.

Minister Paul Van Grembergen : Mijnheer Dewin-
ter, u verwijst naar feiten waar allochtone jongeren
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bij betrokken waren, en ik keur die af. Geen haar
op mijn hoofd denkt eraan een onderscheid te
maken tussen baldadigheden die worden begaan
door jongeren afkomstig van goeden huizen in
Vlaanderen en jongeren afkomstig van goeden hui-
zen uit andere gebieden. De basis van de beoorde-
ling moet altijd gevormd worden door feiten, onge-
acht en in geen enkele relatie tot de huidskleur of
de afkomst. Wat fout is, is fout. Tegen elkeen, al-
lochtoon of autochtoon, die zich schuldig maakt
aan pesterijen, plagerijen, diefstal of vandalisme,
moet worden opgetreden.

Ik ben het er niet mee eens dat er een indruk
wordt gewekt en een sfeer wordt gecreëerd alsof
deze feiten alleen in verband moeten worden ge-
bracht met allochtonen. U geeft de indruk, en dat
vind ik wat vreemd, dat alle baldadigheden die zich
in Vlaanderen voordoen, worden veroorzaakt door
allochtone jongeren. Zo lees ik uw vraag en zo heb
ik uw omschrijving begrepen. Ik doe echter niet
mee aan het stigmatiseren van bepaalde groepen
op basis van hun afkomst of hun huidskleur. Ik
oordeel op de feiten. Zijn de feiten fout, dan zijn ze
fout.

De verhalen die u hoort, hoor ik ook, alleen hoor
ik ze soms via familie of vrienden of via de commu-
nicatiekanalen die elke politicus heeft. Dan merk
ik dat er in de provinciale domeinen kruidjes-roer-
me-niet zijn van blanke origine en van andere ori-
gine.

U haalt de feiten in de voetbalstadions aan. Voor
zover daar rapporten over bestaan, blijken de groe-
pen die baldadigheden plegen, in hoge mate te be-
staan uit wat u de originele bewoners van dit land
noemt.

Ik heb geen moeite met het aanduiden van wat er
fout zit. Ik heb er wel een probleem mee dat wordt
gezegd dat daar en daar alleen de schuld ligt. Daar-
van distantieer ik me voor 100 percent. Deze jon-
gelui wonen hier, zullen hier blijven wonen, leven
in onze maatschappij en moeten de regels van die
samenleving aanvaarden, maar moeten ook door
die samenleving aanvaard worden. Het stigmatise-
ren en uitsluiten is geen oplossing. Met elkaar sa-
menleven in respect voor elkaar is de enige oplos-
sing. Respect betekent de regels volgen, maar het
wil ook zeggen dat ze even aanvaard kunnen rond-
dollen in de openbare gelegenheden die daarvoor
ter beschikking worden gesteld.

Ik minimaliseer het probleem niet : het moet in be-
langrijke mate worden opgevolgd door de plaatse-
lijke overheid. Bovendien doet het zich niet overal
en niet altijd voor, maar wel in de vakantieperiodes
en dan moet het door de plaatselijke verantwoor-
delijken aangepakt worden. De politionele verant-
woordelijkheid ligt niet bij mij maar bij de federale
instanties.

U vraagt of ik de opdracht wil geven om lijsten van
relschoppers op te stellen. Ik zal dit niet doen.

De voorzitter : De heer Dewinter heeft het woord.

De heer Filip Dewinter : Mijnheer de minister, ik
heb de indruk dat u via mij, anderen wil bereiken.
U zegt geen onderscheid te willen maken tussen al-
lochtonen en autochtonen en dat u zich er nooit
toe zult verlagen om alle allochtonen uit zwemba-
den weg te houden. Mag ik u er opmerkzaam op
maken dat het Vlaams Blok een dergelijk voorstel
niet heeft gedaan en nooit zal doen. Ik laat dat
soort van voorstellen over aan de VLD. Ik zie de
heer De Cock van de VLD achteraan in de zaal zit-
ten : hij kan zich misschien in het debat mengen en
het standpunt van een partijgenoot toelichten. De
VLD heeft immers bij monde van de heer Smag-
ghe een dergelijk voorstel gedaan.

Ik vraag niet dat men oordeelt op basis van huids-
kleur of afkomst, ik vraag dat men oordeelt op
basis van de feiten, zoals u het noemt. De feiten
zijn wat ze zijn. Laten we toegeven – zoals uw
eigen medewerker, de heer Ahidar, duidelijk heeft
erkend – dat er problemen zijn bij bepaalde groe-
pen van mensen omwille van verschillende omstan-
digheden, die hij aanhaalt in De Morgen. Er stelt
zich een probleem, specifiek bij een etnisch om-
schreven groep en de incidenten zijn wat ze zijn in
De Ster in Sint-Niklaas, op het Blosodomein in
Hofstade, in De Molen en in Boekenberg in Ant-
werpen en in diverse domeinen in Vlaams-Brabant.

We kunnen de kop in het zand steken, doen alsof
er niets is gebeurd en wachten tot de volgende
zomer. Dan zal het weer prijs zijn en misschien nog
erger dan deze zomer het geval was. We kunnen
ook proberen om alternatieven te bedenken. Ik
dacht in mijn naïviteit, die grenzeloos is, dat de op-
lossing die geboden wordt in de voetbalstadia, ook
een goede oplossing zou zijn voor de zwembaden.
De oplossing dient niet op basis van huidskleur of
van nationaliteit te worden gemaakt, zoals de heer
Smagghe dat voorstelt, maar op basis van de feiten.

Wie is er opgepakt, gearresteerd, vervolgd of ver-
oordeeld voor de feiten die daar zijn gepleegd ?
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We zouden ervoor kunnen zorgen dat die mensen
in de recreatiedomeinen en in de openluchtzwem-
baden persona non grata worden. Door die mensen
buiten te houden, zouden we niet enkel een aantal
problemen oplossen, maar zouden we iedereen
duidelijk kunnen maken dat dergelijke feiten niet
ongestraft blijven en dat de Vlaamse regering ini-
tiatieven neemt om dergelijk gedrag te beteugelen.

Hoewel de minister me andere bedoelingen toe-
dicht, is dit mijn enige bedoeling.

De voorzitter : Minister Van Grembergen heeft het
woord.

Minister Paul Van Grembergen : Mijnheer Dewin-
ter, ik zou er even op willen wijzen dat ik deze zaak
nooit etnisch heb benaderd. U hebt dit woord ge-
bruikt. Ik wil niet tot een etnische benadering over-
gaan.

De plaatselijke burgemeesters, die als hoofd van de
politiezones fungeren, zijn verantwoordelijk voor
het handhaven van de rust en van de openbare
orde. Dit valt onder hun bevoegdheden.

Vanaf mijn veertien jaar heb ik zelf op de lijst van
staatsgevaarlijke individuen gestaan. Het is moge-
lijk dat ik nog steeds op die lijst sta. (Opmerkingen
van de heer Filip Dewinter)

Ik heb mezelf voorgenomen om andere mensen
nooit op lijsten te laten zetten. Indien de politie, die
in opdracht van de burgemeester handelt, onregel-
matigheden vaststelt, kan ze overgaan tot het op-
stellen van processen-verbaal en tot het nemen van
andere maatregelen. Normaal gezien worden deze
gevallen dossiermatig behandeld. Als minister van
Binnenlandse Aangelegenheden ben ik bevoegd
voor het bestuurlijk kader. Ik heb geen politionele
bevoegdheden. Ik kan of wil de opdracht niet
geven om dergelijke lijsten op te stellen. Ik weiger
dit te doen.

De voorzitter : De heer Schepens heeft het woord.

De heer Cis Schepens : Mijnheer de voorzitter, de
heer Dewinter heeft blijkbaar geen tijd om even te
luisteren. Buiten zijn andere ondemocratische ei-
genschappen is ook het luisteren naar anderen hem
niet eigen.

De voorzitter : Mijnheer Schepens, mag ik u vragen
om het kort en zakelijk te houden ?

De heer Cis Schepens : Ik vroeg de heer Dewinter
enkel om even te luisteren. De VLD heeft het
standpunt van de heer Smagghe onmiddellijk te-
gengesproken. Bovendien heeft hij zijn eigen woor-
den teruggetrokken en zijn excuses aangeboden.
Wij moeten van niemand lessen in democratie krij-
gen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps tot de
heer Marino Keulen, Vlaams minister van Wonen,
Media en Sport, over de instelling van CO-sane-
ringspremies

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Malcorps tot de heer Keulen, Vlaams
minister van Wonen, Media en Sport, over de in-
stelling van CO-saneringspremies.

De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de voorzitter,
de binnenhuisvervuiling staat weer volop in de be-
langstelling. Deze belangstelling is onder meer te
wijten aan een rapport van het Joint Research
Centre van de Europese Commissie, dat recent
door niemand minder dan Europees commissaris
Busquin is voorgesteld.

De CO-vergiftiging, die een onderdeel van de bin-
nenhuisvervuiling vormt, is onlangs weer eens in
het nieuws gekomen. In een ijshockeystadion te
Maaseik is namelijk een defecte onderhoudsmachi-
ne aangetroffen. Hoewel deze problemen zich daar
ook voordoen, wil ik het hier evenwel niet over
sportstadions hebben. Ik wil het hier over de pro-
blemen bij de mensen thuis hebben.

In juli 2003 heeft de minister een reeks maatrege-
len aangekondigd om mensen met een bescheiden
inkomen de kans te bieden onderhoudswerken aan
hun woning te laten uitvoeren. Als onderdeel van
de bestaande verbeterings- en aanpassingspremies
zouden ook premies in het leven worden geroepen
om werken te laten uitvoeren die het gevaar op
een CO-vergiftiging moeten tegengaan. Deze pre-
mies zouden variëren tussen 125 euro, voor het ver-
vangen van een boiler, tot 750 euro, voor het ver-
vangen van een kolenkachel door een centrale ver-
warming.
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Aangezien ik in het begin van 2001 in de commis-
sie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kan-
sen op het installeren van dergelijke premies heb
aangedrongen, ben ik zeer verheugd dat ze er ein-
delijk zullen komen. Zou de minister me kunnen
meedelen op welke termijn deze premies precies
van kracht worden ?

Hoewel we ons momenteel nog steeds in een nazo-
mer bevinden, staat de winter eigenlijk voor de
deur. Aangezien jaarlijks gemiddeld veertig doden
te betreuren vallen, hebben we geen tijd te verlie-
zen. Zouden deze premies niet van de andere aan-
passingspremies kunnen worden losgekoppeld ?
Indien we het systeem zo eenvoudig mogelijk hou-
den, zouden we namelijk wat tijd kunnen winnen.
Ik weet niet hoe het precies met de verbeterings-
en aanpassingspremies zit, maar ik meen dat een
loskoppeling het verstrekken van CO-sanerings-
premies zou vergemakkelijken.

Is het niet nodig om het bestaan van deze premie
ruim te communiceren ? Ik denk hierbij niet enkel
aan de media. Ik denk vooral aan de welzijnswer-
kers die op het terrein actief zijn en die de mensen
die dergelijke premies nodig hebben, kunnen infor-
meren.

Ik heb deze zaak al eens aangekaart in de commis-
sie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie.
Toenmalig minister Stevaert heeft me toen nul op
het rekest gegeven. Volgens hem biedt het saneren
van verouderde toestellen of van andere ongezon-
de situaties geen oplossing. Hij is van mening dat
we ons moeten concentreren op het voorkomen
van gevaarlijke situaties. Hij heeft op het federale
niveau aangedrongen op een striktere regelgeving,
zodat in de toekomst enkel nog gesloten verwar-
mingstoestellen op de markt zouden kunnen wor-
den gebracht.

Ik ben van mening dat we zowel aandacht moeten
besteden aan de sanering van bestaande risicositu-
aties als aan het voorkomen van dergelijke situ-
aties. De aangekondigde premies lijken me dan
ook een goed idee. Verder vraag ik me af of de mi-
nister de federale regering om striktere product-
normen voor verwarmingstoestellen zal vragen.

Indien de mensen de problemen in hun eigen wo-
ning onderkennen of indien deze problemen tij-
dens een bezoek door derden zijn vastgesteld, kun-
nen we tot saneringen overgaan. Dit betekent dat
de gemeentelijke of de gewestelijke overheidsdien-
sten de huizen van hoogbejaarden, kansarmen en

alleenstaande jongeren ook echt moeten bezoeken
en de problemen ter plekke moeten kunnen vast-
stellen.

Ik heb de ministers van Huisvesting, van Welzijn en
van Energie al eens gevraagd welke diensten der-
gelijke bezoeken uitvoeren. Uit hun antwoorden is
gebleken dat verschillende diensten en instanties,
waaronder OCMW’s, intercommunales, het VIG,
de Logo’s en de huisvestingsdiensten die de nale-
ving van de Vlaamse Wooncode moeten controle-
ren, zich hiermee bezighouden. Er is evenwel nog
steeds nood aan een efficiënte coördinatie.

Mijnheer de minister, u bent bevoegd voor de men-
sen die de naleving van de Vlaamse Wooncode
moeten controleren. Is op dit vlak al enige vooruit-
gang geboekt ? Is de nodige coördinatie al tot
stand gekomen ? Welke rol spelen uw eigen dien-
sten in deze gecoördineerde aanpak ?

Hebt u de mogelijkheid al eens onderzocht om het
plaatsen van CO-sensoren of -detectoren bij parti-
culieren door middel van premies te stimuleren ?
In dat geval zouden we, naast CO-saneringspre-
mies, ook CO-preventiepremies in het leven kun-
nen roepen.

We zouden trouwens ook andere preventieve ac-
ties kunnen voeren. Ik denk hierbij in eerste in-
stantie aan het schoorsteenvegen. In het verleden
hebben zich in de risicogroepen in dit verband al
problemen gesteld. Hebt u al onderzocht of een te-
gemoetkoming in de veegkosten in dergelijke ge-
vallen tot de mogelijkheden behoort ?

De voorzitter : Minister Keulen heeft het woord.

Minister Marino Keulen : Mijnheer de voorzitter,
in juli 2003 heb ik een aantal maatregelen aange-
kondigd. Het is trouwens niet bij een aankondiging
gebleven.

Het gaat hier om een stille dood. Iedereen kent al-
licht iemand in zijn eigen omgeving die het slacht-
offer van een CO-vergiftiging is geworden. Wie
geluk heeft, is in zijn eigen familie nog niet met
dergelijke voorvallen geconfronteerd. Vaak gaat
het om mensen die in bad door koolstofmonoxide
worden bevangen.

In 2003 zijn op deze manier 44 mensen gestorven.
Deze 44 sterfgevallen waren perfect te vermijden.
Het gaat hier tenslotte om een technisch systeem.
Mensen die hun woning of hun kamer met gesloten
verbrandingseenheden verwarmen, hebben dit pro-
bleem eenvoudigweg niet. Gesloten eenheden zui-
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gen verse buitenlucht naar binnen. De afscheiding
gebeurt via het rookkanaal. Er is geen vergifti-
gingsgevaar. Bij de open verbrandingssystemen
wordt de lucht gehaald uit de kamer. Het risico be-
staat daarbij dat de vergiftigde lucht eventueel in
dezelfde ruimte wordt afgescheiden.

Toen ik als kersvers minister het probleem onder
ogen kreeg, vond ik dat die zaken toch te vermij-
den moesten zijn. We vinden allemaal dat op een
mensenleven geen prijs staat. Uit gesprekken met
specialisten bleek dat een oplossing niet zo gecom-
pliceerd hoeft te zijn. Het probleem is vaak ge-
lieerd aan kansarmoede, de staat van de woningen,
het klassieke welzijnspubliek, dat niet alleen qua
inkomen in een kwetsbare positie zit. Ze komen in
alle dossiers hun eigen kwetsbaarheid tegen.

Mijnheer Malcorps, we hebben vooreerst een re-
glementering opgesteld. We hebben van de Inspec-
tie van Financiën het licht op groen gekregen. Ook
werden verscheidene aanpassingen van de verbete-
rings- en aanpassingspremie – VAP – doorgevoerd.

Nu moet er nog een begrotingsakkoord worden af-
gesloten. Het punt moet ook nog worden geagen-
deerd op de vergadering van de regering. Het af-
werken hiervan zal een aantal weken duren. Het is
de bedoeling om nog dit jaar het aangepaste pre-
miestelsel van kracht te laten worden.

Mijnheer Malcorps, u vraagt om deze premie los te
koppelen van de rest van de VAP-regeling. We
hebben dat bewust niet gedaan. In het beleid wor-
den reglementen dikwijls los van elkaar opgesteld.
Als het dan eens mogelijk is om eenheid in de be-
sluitvorming te bekomen, dan moet daar gebruik
van worden gemaakt. We hebben gekozen voor een
aangepast VAP-stelsel, waarin de CO-premie is op-
genomen. De geïntegreerde aanpak heeft in dit
geval zeker geen vertragende invloed gehad op de
afhandeling van het probleem, wel integendeel.

De doelgroep maakt vaak geen gebruik van de
klassieke informatiekanalen, zoals radio en tv. We
hebben nogal snel de neiging om vanuit onze
eigen, specifieke situatie te redeneren. Deze men-
sen worden echter nogal vaak op een andere ma-
nier geïnformeerd. We zullen dan ook gebruik
maken van de kanalen die zij raadplegen. Ik denk
daarbij aan het postkantoor, de huisarts, het
OCMW, welzijnswerkers, de brandstofhandelaren.

We hebben contact gehad met Brafco, de beroeps-
organisatie van de brandstofhandelaren. Die men-

sen wensten ons daarover te spreken. Ze voelden
zich enigszins geviseerd. Als er over de open ver-
brandingssystemen wordt gesproken, wordt vrijwel
onmiddellijk gedacht aan de klassieke kolenkachel.
Zelfs bij de weerberichten wordt die dikwijls ge-
bruikt als symbool. De mensen uit de sector vinden
dat dit overdreven is. Naast het systeem moet er
onder andere rekening worden gehouden met het
onderhoud van de schouw.

We denken vaak aan het opstellen van strengere
normen. In dit geval moeten we meer de gesloten
verbrandingssystemen promoten. In de praktijk
gaat het veelal over centrale verwarming of over
aardgas als veiligste systemen. Als de mensen zich
de discipline eigen maken om regelmatig de
schouw te laten vegen, dan is er helemaal geen ge-
vaar meer. Er bestaat hierover niet direct een re-
glementering. De installateur moet wel een erken-
ning hebben.

Naast de technische aspecten moet er ook rekening
worden gehouden met andere zaken. Zo kan het
weer als stoorzender optreden. In gesloten ver-
brandingssystemen speelt dat minder een rol. Ook
onze hedendaagse cultuur speelt een rol. We zijn er
ondertussen allemaal van overtuigd dat we moeten
zorgen voor een goede isolatie. Vandaag komt er
bij wijze van spreken niets meer de woning binnen.
Er kan echter ook niets meer naar buiten. We heb-
ben overdreven. We zijn erin geslaagd om te bespa-
ren op de energiekosten. Vroeger waren er muren
en spouwmuren. Een huis moest leven en ademen.
Nu is dat niet meer het geval. We moeten dus niet
alleen kijken naar de reglementering en het kwali-
teitslabel. Gesloten verbrandingssystemen geven
de grootste veiligheid, naast het onderhouden van
het rookafvoerkanaal, met name de schouw.

U vroeg of mijn diensten een rol spelen om te
komen tot een gecoördineerde aanpak van de tijdi-
ge detectie. Ik moet eerlijk bekennen dat er geen
sprake is van een gecoördineerde aanpak. Wel pro-
beren we onze wooninspecteurs dermate te vor-
men dat ze de spontane reflex ontwikkelen dit in
de gaten te houden wanneer ze woningen gaan
controleren. Wanneer ze vaststellen dat er terzake
problemen rijzen of risico’s bestaan, dan wordt dat
meteen geboekstaafd als een gebrek uit de zwaar-
ste categorie en ook zwaar bestraft, met 15 punten.
Inzake de geschiktheid van een woning kan dit dan
ook zwaar doorwegen. Door de inspecteurs die af-
hangen van de afdeling Woonbeleid, waarvoor ik
verantwoordelijk ben, wordt dit dus ernstig onder-
zocht.
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Dan was er de vraag of we geen stimulans kunnen
geven door het subsidiëren van sensoren, naast het
verhaal van de gesloten verwarmingssystemen en
de CO-premie om mensen te stimuleren tot het in-
vesteren in dergelijke systemen. Spontaan was ik
ook geneigd om aan die sensoren te denken. Vaak
vergt dat slechts een investering van een paar hon-
derden franken. Maar mensen die ik daarover heb
gesproken, en dan gaat het verder dan alleen maar
mijn eigen kabinet, zeggen me dat het beter is het
geld te gebruiken voor de structurele aanpak. Een
sensor is immers slechts één element. Men kan
beter maximaal inzetten op de veilige verbran-
dingssystemen, namelijk de gesloten verbrandings-
systemen. Die sensoren moeten trouwens ook goed
worden geplaatst. Is dat niet het geval, dan werken
ze niet of maar gedeeltelijk, en is het effect maar
heel miniem. Daarom hebben we niet gekozen
voor een versnippering van middelen. Vandaag
moeten we onze middelen immers zo adequaat en
doeltreffend mogelijk besteden. Detectoren zijn
misschien een schijnoplossing, terwijl gesloten ver-
brandingssystemen de meeste structurele en doel-
treffende oplossing vormen.

Wat de schoorsteenvegers betreft : uw partijgenote,
voormalig minister Vogels, heeft daar ook ooit eens
een vraag over gekregen. Ze antwoordde naar
waarheid, denk ik, toen ze stelde dat het moeilijk is
om terzake iets op te zetten, daar dit een zelfstan-
dig beroep is met een groot personeelsverloop. Ze
heeft toen bijna alle schoorsteenvegers van dit land
over zich heen gekregen, dus ik hoed me er heel
erg voor om terzake uitspraken te doen. Ik denk
dat ze dit nochtans heel goed bedoeld had. Wel
dient er bij informatieverstrekking over CO na-
tuurlijk steeds aandacht te worden besteed aan een
goed onderhouden en geveegde schoorsteen.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de minister, ik
juich toe dat de verbeterings- en aanpassingspre-
mies zouden worden samengevoegd met de CO-
premies, in één beweging. Dat is logischer en cohe-
renter. Als dat op korte termijn kan, dan is dit des
te beter. Ik leid af uit uw antwoord dat dit een

kwestie van weken is. Dat is heel verheugend. We
kijken ernaar uit. Net voor de winter kunnen we
deze zaak rond krijgen.

U hebt natuurlijk een punt wanneer het gaat over
de isolatie. Vele huizen zijn verkeerd geïsoleerd :
dat is een belangrijk probleem in onze moderne
huisvesting. We moeten natuurlijk niet vervallen in
de andere boodschap, namelijk dat het verkeerd is
om huizen te isoleren. Vanuit het oogpunt van de
energiebesparing is isolatie nodig. Ook hebben de
mensen er financieel baat bij. Maar natuurlijk moet
een huis kunnen blijven ademen. In die zin is de
isolatietechniek heel belangrijk. Men moet ervoor
zorgen dat men niet fout isoleert, anders krijgt men
andere effecten in het binnenhuismilieu. Dan gaat
het overigens niet alleen over CO : ook astma en
allergie bij kinderen hebben vaak te maken met
het feit dat woningen fout zijn geïsoleerd.

Wat de CO-sensoren betreft, ik begrijp dat u uw
middelen niet wilt versnipperen. Anderzijds blijft
het probleem : men kan niet elk huis om de maand
gaan controleren. Er is het probleem van de slui-
pende vergiftiging. Ook als de CO-concentratie in
de thuisomgeving niet boven een bepaalde waarde
uitkomt, kan die concentratie er dichtbij in de
buurt komen, met hoofdpijn en duizeligheid als ge-
volg. Dergelijke apparaatjes zouden kunnen hel-
pen. Misschien moet u daar nog eens over naden-
ken, als er ooit meer middelen zijn. Het kan een
mogelijkheid zijn om het probleem in een vroegere
fase op te sporen.

Ik begrijp echter dat we eerst de structurele pro-
blemen moeten aanpakken en in geld moeten
voorzien om de noodsituaties te saneren. Ik ben
blij dat u duidelijk kiest voor die gesloten verbran-
dingssystemen. Die boodschap moeten we doorge-
ven naar het federale niveau, opdat men daar ook
de nodige inspanningen zou leveren om op te tre-
den inzake productnormering.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 14.34 uur.
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