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Voorzitter: de heer Norbert De Batselier

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 13.35 
uur.

Vraag om uitleg van de heer Marc Demesmaeker 
tot de heer Yves Leterme, minister-president van de 
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutio-
nele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plat-
telandsbeleid, over de niet-splitsing van het gerech-
telijk arrondissement Brussel in het plan-Onkelinx

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van de heer Demesmaeker tot de heer Leterme, 
minister-president van de Vlaamse Regering, 
Vlaams minister van Institutionele Hervormin-
gen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, 
over de niet-splitsing van het gerechtelijk arron-
dissement Brussel in het plan-Onkelinx.

De heer Demesmaeker heeft het woord.

De heer Marc Demesmaeker: Mijnheer de minis-
ter-president, op 16 maart, de dag waarop ik deze 
vraag om uitleg indiende, pakte de Vlaamse pers 
uit met een nota van federaal minister van Justitie 
Onkelinx. Die nota had betrekking op haar plan 
om het gerechtelijk landschap drastisch te herte-
kenen. De bedoeling daarvan is het gerechtelijk 
apparaat sneller en efficiënter te laten werken via 
decentralisatie, het invoeren van meer manage-
ment en het stroomlijnen van het aantal gerechte-
lijke arrondissementen.

Uit de oorspronkelijke tekst van die nota van 
minister Onkelinx blijkt dat de huidige 27 arron-
dissementen zouden worden samengevoegd tot 
16 grotere en meer efficiënte gebieden. Sommige 
arrondissementen zijn volgens Justitie te klein om 
op een moderne en efficiënte manier te functione-

ren. Dat zal ook wel zo zijn. In kleine arrondis-
sementen werkt immers een beperkt aantal magis-
traten. Specialisatie, wat ten zeerste nodig is in een 
modern justitieapparaat, is dan zo goed als onmo-
gelijk.

Te groot is natuurlijk ook niet efficiënt, en dan wil 
ik het even hebben over het gerechtelijk arrondis-
sement Brussel. De nota maakt daar geen melding 
van. De splitsing van dit arrondissement is opge-
nomen in het Vlaams regeerakkoord, maar na de 
mislukking van het dossier van de splitsing van de 
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is ook dit dos-
sier weer helemaal naar af verwezen.

De splitsing van het gerechtelijk arrondissement 
is van ingrijpend belang in het dagelijks leven van 
de inwoners van Brussel en Vlaams-Brabant. Ze 
is van groter belang dan de splitsing van de kies-
kring Brussel-Halle-Vilvoorde. Zelfs minister 
Onkelinx toonde zich vorig jaar in de Vlaamse 
kranten een voorstander van de splitsing van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel. Zoals de 
zaken nu lopen bij het Brussel gerecht, kan het 
niet langer, zei minister Onkelinx, verwijzend naar 
de gerechtelijke achterstand. Volgens haar heb-
ben rechtzoekenden alleen maar te winnen bij een 
splitsing.

De gebrekkige werking van het Brussels parket 
veroorzaakt al jaren een hoop ergernis in Halle-
Vilvoorde. Die werking is trouwens institutioneel 
heel moeilijk. Het parket van Brussel strekt zich 
immers uit over twee taalgebieden en over twee 
gewesten. Veel parketmagistraten beheersen het 
Nederlands onvoldoende en communiceren dan 
maar in het Frans met de politie van Halle-Vil-
voorde. Dat geeft aanleiding tot misverstanden en 
veel ergernis bij de lokale politiediensten.

Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Dinsdag 28 juni 2005

Bestuurszaken, Institutionele en 
Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
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Daarnaast wordt Halle-Vilvoorde, dat ongeveer 
570.000 inwoners telt, stiefmoederlijk behandeld 
door het Brussels parket in vergelijking met Brus-
sel. Bijna alle aandacht gaat naar de criminaliteit 
in de hoofdstad. Strafdossiers die betrekking heb-
ben op de Vlaamse Rand worden massaal gese-
poneerd. Bovendien wordt criminaliteit in een 
landelijke regio anders aangevoeld dan in een 
grootstad. Er is dus een parketbeleid nodig dat 
rekening houdt met de situatie ter plaatse.

Het gebied waarop het Brussels parket opereert, 
is veel te groot. Het omvat het landelijke Halle-
Vilvoorde, van Galmaarden tot Zemst en de 
grootstad Brussel, die gebukt gaat onder zware 
criminaliteit. Dat is dus helemaal niet logisch. Het 
Brussels parket is daardoor uitgegroeid tot een 
echte mastodont.

Op 22 juni heeft minister Onkelinx het uiteinde-
lijke themaplan voorgelegd tijdens de bijeenkomst 
van het kernkabinet. Daarin is geen sprake meer 
van een fusie van kleine gerechtelijke arrondisse-
menten. De passage daarover is geschrapt, maar 
toch blijft minister Onkelinx volgens de pers wel 
een voorstander van die fusie.

Minister Onkelinx wil haar plan gedurende de 
volgende maanden ‘verkopen’ aan iedereen op het 
terrein. Ze staat bovendien open voor kritiek en 
suggesties.

Wat is het standpunt van de Vlaamse Rege-
ring over het plan-Onkelinx? Welke stappen zal 
de Vlaamse Regering ondernemen om de split-
sing van het gerechtelijk arrondissement Brussel 
opnieuw op de politieke agenda te plaatsen? De 
schriftelijke versie van deze vraag om uitleg bevat-
te nog een vraag over de vermindering van het 
aantal gerechtelijke arrondissementen, maar die is 
dus enigszins achterhaald.

De voorzitter: Mevrouw Berx heeft het woord.

Mevrouw Cathy Berx: De CD&V-fractie staat 
uiteraard achter het voorstel van senator 
Vandenberghe, maar we beseffen heel goed dat we 
daar weinig vat op hebben vanuit het Vlaams Par-
lement. We hopen dat alle middelen zullen wor-
den gebruikt en dat in elk overleg duidelijk wordt 

gemaakt dat ook wij aandringen op de verdere 
behandeling van dat voorstel in de Senaat.

De voorzitter: Minister-president Leterme heeft 
het woord.

Minister-president Yves Leterme: Mijnheer 
Demesmaeker, uit wat we hebben teruggevonden 
op de website en uit wat we hebben kunnen lezen 
over het themaplan, is gebleken dat er nog maar 
sprake is van een discussiedocument. Het moet 
dienen als basis voor verdere besprekingen.

De organisatie van justitie en politie behoort tot 
de federale bevoegdheden. We hebben met betrek-
king tot de handhaving van Vlaamse regels zijde-
lings belang bij een goede rechtsbedeling en een 
goede organisatie van de parketten. We zullen 
alleen maar uitspraken doen over deze kwestie 
indien dat nodig is op het ogenblik dat we formeel 
een document ontvangen.

Op dit ogenblik heeft de Vlaamse Regering dus 
geen standpunt. We nemen alleen maar standpun-
ten in naar aanleiding van concrete voorstellen en 
wanneer ons wordt gevraagd een standpunt in te 
nemen.

Ik vind de splitsing van het gerechtelijk arrondis-
sement Brussel-Halle-Vilvoorde minstens even 
belangrijk als de splitsing van het kiesarrondisse-
ment. Ik heb inderdaad vastgesteld dat er in het 
plan niets over te lezen staat. Minister Onkelinx 
heeft op 14 juni in de Kamer naar aanleiding 
van vragen van onder anderen de heer Van Parijs 
gezegd dat de problematiek van de werking en de 
organisatie van het parket en de zetelende magis-
tratuur binnen het arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde niet aan de orde is en later zal worden 
behandeld.

Conform de verklaringen die we hebben afgelegd 
naar aanleiding van het mislukken van de uitvoe-
ring van dit punt van het Vlaams regeerakkoord, 
laten we geen gelegenheid onbenut om daar de 
aandacht op te vestigen. De splitsing van het 
gerechtelijk arrondissement is voor de dagelijkse 
belangen van de bevolking minstens even belang-
rijk als de splitsing van het kiesarrondissement.

De voorzitter: De heer Demesmaeker heeft het 
woord.

Demesmaeker
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De heer Marc Demesmaeker: Mijnheer de minis-
ter-president, ik dank u voor uw zeer algemeen 
antwoord. Het blijft natuurlijk tamelijk vaag, 
maar dat begrijp ik. Het belang van het gerechte-
lijk arrondissement is in het dagelijkse leven meer 
voelbaar voor de mensen dan de splitsing van de 
kieskring.

Ik hoop dat alle Vlaamse partijen hun verant-
woordelijkheid opnemen, ook op het federale 
niveau, om de voorstellen die op tafel liggen, zo 
snel mogelijk te realiseren.

Minister-president Yves Leterme: Volgens mijn 
inlichtingen lag een consensus over de splitsing 
van het gerechtelijk arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde binnen handbereik. Ik hoop dat 
die situatie zich in de toekomst weer manifesteert.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Mark Demesmaeker 
tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van 
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering, over de overtredingen van de taalwet 
door het gemeentebestuur van Wemmel

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van de heer Demesmaeker tot de heer Keulen, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Ste-
denbeleid, Wonen en Inburgering, over de overtre-
dingen van de taalwet door het gemeentebestuur 
van Wemmel.

De heer Demesmaeker heeft het woord.

De heer Mark Demesmaeker: Mijnheer de minis-
ter, op 31 mei werd in de commissie voor Bin-
nenlandse Aangelegenheden een vraag gesteld 
over de toepassing van de faciliteiten door het 
gemeentebestuur van Wemmel, een faciliteiten-
gemeente in de Vlaamse Rand. We krijgen van 
lokale Vlaamse mandatarissen nu opnieuw de 
melding dat dit gemeentebestuur er een vreem-
de handelswijze op nahoudt om toch maar zo 
veel mogelijk Franse zieltjes te winnen. Op het 
gemeentehuis van Wemmel wordt bij de omzet-
ting van de oude identiteitskaart naar de nieuwe 
elektronische identiteitskaart aan inwoners met 

een oude Nederlandstalige identiteitskaart blijk-
baar gevraagd of  de nieuwe identiteitskaart ook 
in het Nederlands moet zijn.

Een Wemmelaar stuurde me zijn verhaal. Op 2 
juni omstreeks 10.45 uur bood hij zich aan op de 
gemeente met de oproepingskaart om de identi-
teitskaart te vernieuwen. Die oproep was in het 
Nederlands. De persoon in kwestie sprak Neder-
lands en het hele gesprek werd in het Nederlands 
gevoerd. Er werd hem dus in het Nederlands 
gevraagd naar zijn oude identiteitskaart, zijn SIS-
kaart voor het rijksregisternummer en dergelijke. 
Toen kwam opeens de vraag of  de nieuwe elek-
tronische identiteitskaart ook in het Nederlands 
moet zijn.

De persoon in kwestie beweert dat sommige men-
sen door die vraag zullen overschakelen op een 
Franstalige identiteitskaart, terwijl ze vroeger 
een Nederlandstalige kaart hadden. Volgens hem 
zijn de faciliteiten en de omzendbrief-Peeters ech-
ter van die aard dat de burger in het Nederlands 
moet worden aangeschreven, wat gebeurde, en 
dat het dan aan de burger is om actief  te vragen 
om in het Frans te worden behandeld, als hij dat 
zou willen. De persoon in kwestie merkt op dat 
die vraag dus niet spontaan van het gemeente-
personeel mag komen. Hij denkt dat nog onge-
veer 80 percent van de kaarten moet worden ver-
nieuwd en hoopt dat er in die gevallen niet wordt 
gevraagd of  de nieuwe identiteitskaart ook in het 
Nederlands moet zijn.

Dit probleem werd besproken op de algemene 
vergadering van de Nederlandse Culturele Raad 
Wemmel. Daar bleek dat dit geen alleenstaand 
geval is. Er waren meerdere mensen die hetzelfde 
hadden meegemaakt. Blijkbaar worden de Wem-
melaars die hun identiteitskaart vernieuwen, 
onder lichte druk gezet om die in het Frans te 
laten registreren. De Vlaamse lokale mandata-
rissen protesteren en vragen dat er wordt opge-
treden tegen deze gang van zaken. Deze kwestie 
is immers een zoveelste bewijs van het feit dat 
de gemeentebesturen van de meeste faciliteiten-
gemeenten om hun communautaire agenda uit 
te voeren alles doen om te vermijden dat ze zich 
moeten neerleggen bij het simpele feit dat ze 
Nederlandstalige gemeenten zijn die ondubbelzin-
nig behoren tot het Vlaamse Gewest.

Wemmel neemt deel aan de Groene Corridor. 
Dat is een project onder impuls van de provincie 
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Vlaams-Brabant voor duurzame streekontwikke-
ling met het accent op natuur en landschap, waar-
aan negen gemeenten uit het noordwesten van de 
provincie Vlaams-Brabant meedoen. Het grote 
publiek wordt geïnformeerd via de Landschaps-
krant. Deze krant verschijnt uitsluitend in het 
Nederlands en dat is een doorn in het oog van het 
gemeentebestuur van Wemmel. Het gemeentebe-
stuur eist nu een tweetalige krant en dreigt niet te 
zullen toetreden tot de vzw Regionaal Landschap 
Groene Corridor, waar de provincie, het Vlaamse 
Gewest, gemeenten en verenigingen aan participe-
ren.

De andere participanten worden dus onder druk 
gezet om de faciliteiten de facto uit te breiden tot 
Londerzeel en dergelijke. Ik zou willen weten in 
hoeverre die vzw onderworpen is aan de facilitei-
tenregeling en of  de faciliteiten dus zomaar kun-
nen worden uitgebreid tot een groot stuk van de 
provincie Vlaams-Brabant. Ik begrijp dat u van-
daag geen antwoord kunt geven op die vraag.

Bent u op de hoogte van dergelijke praktijken 
in de gemeente Wemmel? Zijn er al klachten bij 
u of  de gouverneur terzake ingediend? Gaat het 
gemeentebestuur met die handelswijze niet in de 
fout? Zult u sancties opleggen? Wat zult u onder-
nemen om die praktijk een halt toe te roepen? 
Bent u op de hoogte van dergelijke praktijken 
in andere faciliteitengemeenten? Hoe zult u der-
gelijke praktijken daar controleren en eventueel 
bestrijden?

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Wim Van Dijck: Mijnheer de voorzitter, 
ik sluit me aan bij de vraag. De situatie zoals ze 
is beschreven door de heer Demesmaeker druist 
mijns inziens in tegen de geest van de taalwetge-
ving en tegen de filosofie van de omzendbrief-
Peeters.

Wemmel ligt in Vlaanderen en is dus onderwor-
pen aan het Nederlandse taalregime. Het lijkt 
me logisch dat elektronische identiteitskaarten 
Nederlandse identiteitskaarten zijn, tenzij de bur-
ger expliciet om een Franstalige kaart vraagt. Dat 
moet de normale gang van zaken zijn.

Ik vraag me af  of  het hier om gemeenteperso-
neel gaat. De overtreding zou net zo goed kun-

nen begaan zijn door iemand die door de fede-
rale overheid is toegevoegd aan de gemeente ter 
ondersteuning. Het zou net zo goed een perso-
neelslid van Belgacom of  BIAC kunnen zijn. Op 
wiens instructie handelt het personeelslid in kwes-
tie? Deed hij dat in opdracht van de gemeente of 
spontaan, uit zichzelf ?

De voorzitter: Mevrouw Berx heeft het woord.

Mevrouw Cathy Berx: Ik weet dat vragen naar 
cijfers schriftelijk moeten worden gesteld. Maar 
aangezien de vraag nu op de tafel ligt, kunt u ons 
cijfers geven over de verhouding tussen de NF-
kaarten en de elektronische? Misschien moet deze 
vraag ook op het federale niveau worden gesteld, 
maar u hebt de toezichtsbevoegdheid. U moet 
beschikken over de cijfers, zowel voor Wemmel als 
voor de andere faciliteitengemeenten.

De voorzitter: Minister Keulen heeft het woord.

Minister Marino Keulen: Mijnheer Demesmaeker, 
dit voorval was mijn diensten of  mij niet bekend. 
We ontvingen geen enkele schriftelijke medede-
ling. De gouverneur van Vlaams-Brabant wist 
evenmin ergens van. Er werden geen klachten 
ingediend.

Op de vraag of het om een algemene praktijk gaat 
of  niet, moet ik u het antwoord schuldig blijven. 
De twee toezichthoudende instanties, de minister 
verantwoordelijk voor het toezicht op de lokale 
besturen en de gouverneur van Vlaams-Brabant 
en hun diensten, hebben hierover geen melding 
gekregen.

Eén zaak weze heel duidelijk: deze aangelegenheid 
is niet in overeenstemming met de bestuurstaal-
wetgeving. Wemmel behoort tot het Nederlandse 
taalgebied en ligt in Vlaanderen. Het Nederlands 
is dus de bestuurstaal in Wemmel. Volgens de 
omzendbrieven-Peeters en -Martens moeten alle 
individuele contacten met particulieren in het 
Nederlands verlopen. Franstalige inwoners kun-
nen op eenvoudig verzoek de voor hen bestemde 
documenten in het Frans verkrijgen. Als een 
burger zich in het Frans aan het loket aanbiedt, 
wordt hij in die taal geholpen. Het initiatief  voor 
het gebruik van het Frans moet steeds uitgaan 
van de betrokken inwoner. De ambtenaar kan dat 
niet bepalen in de plaats van de burger.

Demesmaeker
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Sinds de arresten van de Raad van State van 23 
december 2004 kan daar geen enkel misverstand 
meer over bestaan. Dat is eenduidig. Mijn ant-
woord stemt overeen met die arresten en met de 
inhoud van de bestuurswetgeving.

De afgifte van een nieuwe identiteitskaart is 
inderdaad een betrekking tussen de lokale over-
heid en een particulier. Dat contact valt onder 
de bestuurstaalwetgeving. De regel is dan ook 
dat als plaatselijke diensten in een faciliteitenge-
meente zich tot een particulier wenden, zij steeds 
het Nederlands als voertaal gebruiken. Pas als 
een inwoner zich op eigen initiatief  in het Frans 
bij het bestuur aanbiedt of  wanneer hij, na in het 
Nederlands aangesproken te zijn, zelf  uitdrukke-
lijk verzoekt om in het Frans te worden bediend, 
kan van deze faciliteit gebruik worden gemaakt. 
Het verzoek om in het Frans te worden geholpen 
moet bovendien bij elk nieuw contact met het 
bestuur en bij elk bezoek aan het loket worden 
herhaald.

Toegepast op het geval dat u citeert, is het duide-
lijk dat de ambtenaar van de gemeente zelf  niet 
mag vragen of  de inwoner zijn kaart wel degelijk 
in het Nederlands wenst te ontvangen. Een afgif-
te in het Nederlands is immers de regel, tenzij de 
burger zelf  om een Franstalig exemplaar vraagt, 
of  zichzelf  spontaan in het Frans aanbiedt om 
een nieuwe kaart te ontvangen.

Zoals ik reeds stelde, weet ik niet of  het in het 
geval dat u aanhaalt om een veeleer veralge-
meende praktijk gaat, eventueel op instructie 
van het bestuur, dan wel om een louter individu-
eel optreden van één of  meerdere ambtenaren. 
U bent de eerste die daar melding van maakt. Ik 
heb het gemeentebestuur van Wemmel dan ook 
aangeschreven en gewezen op dat incident. Ik 
heb gevraagd wat er aan de hand was en ik heb 
gewezen op de correcte toepassing van de taalwet-
geving en welke principes ze moeten hanteren. Ik 
heb het gemeentebestuur gevraagd mij formeel te 
bevestigen dat het de taalwetgeving op deze wijze 
in de toekomst ook zal toepassen.

Ik zal deze correcte interpretatie ook opnemen in 
de omzendbrief  die ik voorbereid naar aanleiding 
van de verklaring van de Vlaamse Regering van 
18 mei 2005. We gaan de omzendbrieven-Martens 
en -Peeters actualiseren door er de arresten van de 

Raad van State in te verwerken. Voor mijn domei-
nen heb ik de uitwerking van die regeringsverkla-
ring onmiddellijk ter harte genomen. Ik zal een 
ontwerp van omzendbrief  aan de regering voor-
leggen op 8 juli.

In die regeringsverklaring nemen we ons voor om 
Vlabinvest te dynamiseren. Er komt extra geld, 
namelijk 25 miljoen euro. Het parlement heeft die 
begrotingswijziging vorige week goedgekeurd.

Ten tweede hebben we het werkingsgebied uit-
gebreid van 9 naar 39 gemeenten. Dat wordt nu 
volop uitgevoerd. We hebben vorige week in het 
ontwerp van gemeentedecreet een amendement 
opgenomen waarmee de veralgemeende kennis 
van het Nederlands wordt verplicht voor de uit-
voerende mandaten in de Vlaamse gemeenten. 
Dat zijn de burgemeesters, de schepenen en de 
voorzitters van de gemeenteraden.

Het derde onderdeel is die geactualiseerde 
omzendbrief. Vrijdag 8 juli is de vervaldatum. Ik 
probeer mijn engagementen na te komen. Mijn-
heer Van Dijck, u had een vraag over het eventu-
ele andere personeel. In de praktijk gaat het vaak 
over ter beschikking gesteld personeel van de 
federale overheidsbedrijven. We praten dan over 
BIAC, De Post, de NMBS en andere instanties.

Of het personeel nu komt van een federaal over-
heidsbedrijf  of  zuiver gemeentepersoneel is: ook 
voor hen geldt de bestuurstaalwetgeving. Ook die 
mensen moeten die wetgeving dus correct toepas-
sen. Daarover kan geen misverstand bestaan.

Mevrouw Berx, uw vraag stelt u best op federaal 
niveau, want alles wat met burgerlijke stand te 
maken heeft, behoort tot de bevoegdheden van de 
federale regering.

De voorzitter: De heer Demesmaeker heeft het 
woord.

De heer Mark Demesmaeker: Mijnheer de minis-
ter, ik ben blij dat u zo snel werk maakt van de 
engagementen aangegaan in de bijkomende rege-
ringsverklaring van 18 mei. Ik apprecieer dat.

De handelswijze in Wemmel komt dus niet over-
een met de bestuurstaalwetgeving. Hebt u eigen-
lijk al een antwoord gekregen op die brief  aan het 
gemeentebestuur van Wemmel?

Keulen
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Minister Marino Keulen: Die brief  is pas deze 
week vertrokken. Ik ben ook benieuwd naar het 
antwoord.

De voorzitter: Mevrouw Berx heeft het woord.

Mevrouw Cathy Berx: Ik vraag me af  of  het voor 
u niet nuttig zou zijn om na te gaan wat het effect 
van die operatie is op de verhoudingen tussen 
Nederlandstaligen en Franstaligen. Misschien zijn 
er verschuivingen vast te stellen. In de context van 
het uitoefenen van het toezicht is het misschien 
interessant om dat te weten.

De Raad van State heeft de enige juiste interpre-
tatie van de taalwetten in bestuurszaken beves-
tigd. Ik vraag me af  of  het daarom niet beter is 
te spreken over een herinnering of een bevestiging 
van de omzendbrieven, met daarbij een verduide-
lijking over de manier waarop we consequent zul-
len toekijken op de correcte naleving ervan. Zo 
worden geen nieuwe procedures uitgelokt.

Minister Marino Keulen: Vandaar dat ik spreek 
over een actualisering van de omzendbrieven. Ik 
moet inderdaad oppassen dat ik geen aanleiding 
geef tot nieuwe procedures bij de Raad van State.

De Raad van State heeft zeer eenduidig gezegd 
dat de omzendbrieven correct zijn en dat het ver-
klarende omzendbrieven zijn waarin geen nieuwe 
wetgeving wordt gecreëerd. Franstalig België is 
daar nog altijd niet goed van.

De oude praktijk van het bijhouden van taalre-
gisters, wat gedurende 40 jaar gebeurde, is niet 
wettelijk. Die vaststelling is goud waard. Het is 
belangrijk dat het arrest van de Raad van State in 
de omzendbrief  wordt verwerkt, zodat de toepas-
sing van de bestuurstaalwetgeving op het terrein 
nog beter kan worden gerealiseerd.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Cathy Berx tot de 
heer Marino Keulen, Vlaams minister van Bin-
nenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inbur-
gering, over de oprichting van een Vlaamse kamer 
binnen de nieuwe moslimexecutieve

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van mevrouw Berx tot de heer Keulen, Vlaams 
minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 
Wonen en Inburgering, over de oprichting van 
een Vlaamse kamer binnen de nieuwe moslimexe-
cutieve.

Mevrouw Berx heeft het woord.

Mevrouw Cathy Berx: Mijnheer de minister, eind 
vorig jaar bereikte u een akkoord met de toenma-
lige voorzitter van de moslimexecutieve. Er zou 
een Vlaamse kamer binnen de moslimraad en de 
moslimexecutieve worden opgericht. Gezien de 
erediensten grotendeels behoren tot de regionale 
bevoegdheden, is het toch onzinnig dat het aan-
spreekpunt voor de overheid die regionalisering 
niet zou erkennen. Ondertussen zijn er verkiezin-
gen geweest voor de nieuwe moslimraad en als 
ik me niet vergis is de moslimexecutieve nog niet 
samengesteld.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot 
de oprichting van de Vlaamse kamer binnen de 
moslimraad en de moslimexecutieve? Zijn er al 
voorbereidingen getroffen? Welke stappen zult u, 
indien nodig, nog zetten om de oprichting van die 
Vlaamse kamer te realiseren?

De voorzitter: Minister Keulen heeft het woord.

Minister Marino Keulen: Mevrouw Berx, op 20 
maart 2005 hebben we de verkiezing van de mos-
limraad gehad. Er namen uiteindelijk 60.000 
mensen aan deel. Onder de 68 leden die de mos-
limraad moet tellen, zal pariteit heersen tussen 
Nederlandstaligen en Franstaligen. Dat is ooit 
anders geweest. In het verleden zaten er alleen 
maar Franstaligen in de moslimexecutieve. De uit-
gangspositie is nu dus veel beter.

Minister Onkelinx heeft een duidelijk signaal 
gegeven. Ze heeft gezegd dat er op dit ogenblik 
een ‘voorlopig bewind’ is van afgevaardigden uit 
de pas verkozen moslimraad.
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Ik erken lokale moslimgeloofsgemeenschappen 
en moskeeën op basis van een voordracht van de 
moslimexecutieve. Daarom moet de hele gemeen-
schap daarin vertegenwoordigd zijn.

Mijn ambitie is te komen tot een Vlaamse islam. 
Mensen moeten zich inschrijven in de huidige 
context.

Hetzelfde geldt voor de inburgeringstrajecten 
voor de imams. We willen tegen het einde van dit 
jaar maatregelen daaromtrent opnemen in het 
aangepaste inburgeringsdecreet.

De moslimexecutieve heeft ook een taak in ver-
band met het onderwijs. Hij geeft advies met 
betrekking tot de benoeming van islamleerkrach-
ten in het onderwijs.

Op 26 april is de algemene vergadering van de 
moslims van België geïnstalleerd. Er werd ook 
een officiële lijst opgesteld met de voorlopige 
gesprekspartners voor Vlaanderen uit de mos-
limraad. Hopelijk zal er ook een lijst komen met 
voorlopige gesprekspartners voor Vlaanderen uit 
de moslimexecutieve. Die gesprekspartners zijn op 
dit ogenblik de enige representatieve spreekbuizen 
voor contacten in verband met de islamitische ere-
dienst met Vlaanderen en ook met de bestuurlijke 
overheid. Minister Onkelinx heeft die maatregel 
genomen om formeel een streep te trekken onder 
de werking van de vorige moslimexecutieve, die 
zijn mandaat nog niet als beëindigd beschouwde.

Op dit ogenblik wachten we op de samenstel-
ling van de moslimexecutieve. De moslimraad is 
immers niet onze gesprekspartner. Wij moeten 
eigenlijk praten met de Vlaamse verkozenen in de 
moslimexecutieve. Ik hoop dus dat de moslimraad 
die executieve snel aanduidt en dat er snel een 
voorzitter voor wordt gekozen. Vanaf het ogen-
blik dat die stap is gezet, zal ik met die mensen in 
contact treden en proberen om opnieuw te pleiten 
voor een Vlaamse kamer.

Uit mijn informele contacten met verkozenen uit 
de moslimraad heb ik geleerd dat men daarvoor 
te vinden is. Ik zal me vandaag echter niet moeien 
met een en ander omwille van de scheiding tussen 
kerk en staat. Het geloof  moet zich niet bezig-

houden met wat er bij de bestuurlijke overheid 
gebeurt en de burgerlijke overheid mag zich niet 
moeien met de interne werking van de geloofsge-
meenschappen.

Op dit ogenblik is de staatsveiligheid bezig met 
een screening van de verkozenen. Die procedure 
was gepland.

De voorzitter: Mevrouw Berx heeft het woord.

Mevrouw Cathy Berx: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. Ik ben erg gerustge-
steld. Het doet deugd dat u zegt dat de huidige 
verkozenen in de moslimraad nog steeds bereid 
zijn om te komen tot een Vlaamse kamer binnen 
de moslimexecutieve. Het engagement dat tijdens 
de vorige verkiezingen is aangegaan, wordt blijk-
baar hard gemaakt. Dat is een goed signaal.

Minister Keulen: Ik heb dat vernomen uit infor-
mele contacten. Ze beseffen zelf  hoe belangrijk 
een Vlaamse kamer is.

We zijn als Vlaamse overheid erg betrokken bij de 
erediensten. We willen ook een correctie doorvoe-
ren ten aanzien van de islam. Dat is de enige gods-
dienst die we erkennen, maar niet subsidiëren. 
Vijf  andere godsdiensten worden zowel erkend als 
gefinancierd door de verschillende beleidsniveaus. 
De federale overheid zorgt voor de lonen en de 
pensioenen. De Vlaamse overheid komt tot 30 
percent tussen in de bouwkosten voor de gebeds-
huizen. De lokale overheid komt tussen in de wer-
kingskosten en de huisvesting van de bedienaar 
van de eredienst.

We zijn niet van plan de begroting op haar kop 
te zetten, maar we zullen geleidelijk aan hetzelf-
de realiseren voor de islam. In het licht daarvan 
is het goed dat we kunnen overleggen met een 
Vlaamse kamer binnen de moslimexecutieve over 
zaken die rechtstreeks met Vlaanderen te maken 
hebben.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Keulen
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Vraag om uitleg van de heer Hubert Brouns tot de 
heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnen-
lands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburge-
ring, over de invulling van het criterium ‘bewoners 
van sociale huurappartementen’ bij de verdeling van 
de middelen van het Gemeentefonds

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van de heer Brouns tot de heer Keulen, Vlaams 
minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 
Wonen en Inburgering, over de invulling van het 
criterium ‘bewoners van sociale huurapparte-
menten’ bij de verdeling van de middelen van het 
Gemeentefonds.

De heer Brouns heeft het woord.

De heer Hubert Brouns: Mijnheer de minister, in 
het decreet van 5 juli 2002 werden regels vastge-
legd in verband met de dotatie en de verdeling 
van het Vlaams Gemeentefonds. Op dat ogen-
blik werd er een sterke vernieuwing doorgevoerd 
in het fonds en in de verdeling ervan. Het Inves-
teringsfonds en een gedeelte van het SIF werden 
aan het Gemeentefonds toegevoegd, en dat heeft 
ertoe geleid dat de verdelingscriteria gevoelig wer-
den uitgebreid. Ter illustratie verwijs ik naar de 
opname van de sociale maatstaven, zoals het aan-
tal personen met een WIGW-statuut, het aantal 
werklozen met een lage scholingsgraad, het aantal 
geboortes in kansarme gezinnen, het aantal bewo-
ners van sociale huurappartementen en het aantal 
bestaansminimumtrekkers.

Ik weet dat het opstellen van een lijst met verde-
lingscriteria een zeer moeilijke en delicate oefening 
is. Er zal dus nooit een lijst met verdelingscriteria 
worden opgesteld waar iedereen zich mee kan ver-
zoenen. Ik wil er even op wijzen wat de effecten 
kunnen zijn van het invoeren van bepaalde crite-
ria of  van het geven van een bepaalde omschrij-
ving van bepaalde criteria.

Eén criterium heeft betrekking op het aantal 
inwoners van een gemeente die een sociaal huur-
appartement bewonen. Het gaat daarbij over 3 
percent van het fonds, wat niet mis is.

Waarom gaat het over het aantal bewoners van 
sociale huurappartementen? Daar is een verkla-
ring voor. In het decreet van 5 juli 2002 werd de 
keuze voor sociale huurappartementen als volgt 
verantwoord: ‘Wijken met veel sociale huurappar-

tementen kenmerken zich door een sociale ach-
terstand bij de bewoners. Alhoewel deze woning-
vorm over het hele grondgebied verspreid is, zijn 
er belangrijke concentraties in de steden waardoor 
hele buurten worden gevormd. Het hoeft weinig 
toelichting dat juist daar de inspanningen het 
grootst moeten zijn om de kwaliteit van de leef-
omgeving te verbeteren.’

In dat verband wil ik ook even verwijzen naar de 
discussie die daarover is gevoerd. De VVSG wees 
er toen op dat heel wat gemeenten zich de vraag 
stelden waarom niet de hele sociale huursec-
tor, dus met appartementen en woningen, werd 
opgenomen. Er werd op gewezen dat, indien de 
Vlaamse Regering sociale huisvesting belangrijk 
vindt, ze moet kiezen voor de sociale huurappar-
tementen en de sociale huurwoningen.

Door alleen de bewoners van sociale huurappar-
tementen in rekening te brengen, wordt geen reke-
ning gehouden met het feit dat heel wat gemeen-
ten die sociale huurwoningen hebben gerealiseerd, 
ook met specifieke leefbaarheidsproblemen wor-
den geconfronteerd. Bovendien is het op bepaal-
de plaatsen wegens het niet passen in de omge-
ving onmogelijk om sociale huurappartementen 
te bouwen. Het structuurplan laat dat niet altijd 
toe. We mogen ook niet vergeten dat het steeds 
om dezelfde mensen gaat. Sommigen daarvan 
wonen in sociale huurappartementen en anderen 
in een sociale huurwoning. In de toelichting bij 
het decreet wordt wel verwezen naar belangrijke 
concentraties van sociale huurwoningen in steden, 
maar daarbij moet worden opgemerkt dat dit ver-
delingscriterium uitdrukkelijk wordt ingedeeld 
bij de sociale maatstaven en niet bij de criteria die 
zijn bedoeld om de centrumfunctie te ondersteu-
nen.

Mijnheer de minister, kunt u zeggen om welke 
reden alleen het aantal bewoners van sociale 
huurappartementen in rekening wordt gebracht 
voor de verdeling van de middelen? Hebt u aan-
wijzingen dat de sociale achterstand of  de soci-
ale situatie van bewoners van sociale huurap-
partementen fundamenteel verschilt van die van 
de bewoners van sociale huurwoningen? Werd 
er daarnaar al onderzoek gedaan? In welke mate 
werd reeds nagegaan in hoeverre het mee in reke-
ning brengen van het aantal inwoners van sociale 
huurwoningen de lokale besturen zou stimuleren 
tot het realiseren van bijkomende sociale huur-
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woningen? Behoort het tot de mogelijkheden dat 
de omschrijving ‘volgens het aantal bewoners van 
sociale huurappartementen’ wordt vervangen door 
de omschrijving ‘volgens het aantal bewoners van 
sociale woongelegenheden’, namelijk sociale huur-
appartementen en sociale huurwoningen?

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie: Mijnheer de minister, tij-
dens uw bezoek aan onze stad van enkele maan-
den geleden heb ik in mijn toespraak een warm 
pleidooi gehouden om de criteria voor sociale 
woningen toegankelijker te maken. Onze fractie 
zal u steunen indien u daartoe stappen zou onder-
nemen.

De voorzitter: Mevrouw Berx heeft het woord.

Mevrouw Cathy Berx: Mijnheer de minister, het is 
cruciaal dat we een duidelijk zicht krijgen op de 
profielen van de bewoners van sociale apparte-
menten en van sociale huurwoningen. Kunnen de 
effecten van een en ander op korte termijn wor-
den gesimuleerd? Misschien is het wijzer om bij 
de centrumfunctie in verband met concentratie 
een criterium op te nemen dat refereert aan soci-
ale huurappartementen. In welke mate kan er met 
een negatief  criterium worden gewerkt voor de 
gemeenten die geen enkele sociale woongelegen-
heid op hun grondgebied hebben?

De voorzitter: De heer Vermeiren heeft het woord.

De heer Francis Vermeiren: Mijnheer de minister, 
ik zou het appreciëren indien u in uw antwoord 
laat blijken of u een onderscheid maakt tussen een 
stad en een gemeente. Ik heb nog de tijd meege-
maakt toen in het federaal parlement op 2 weken 
tijd aan 16 gemeenten het etiket ‘stad’ werd gege-
ven. De toenmalige voorzitter, de heer Defraigne, 
had daar zijn buik van vol en zei dat geen enkele 
gemeente nog stad mocht worden.

De voorzitter: Minister Keulen heeft het woord.

Minister Marino Keulen: Mijnheer Vermeiren, er 
is voor mij geen verschil tussen steden en gemeen-
ten. Ik kom uit een gemeente en ik voel me daar 
niet ongelukkig over.

Mijnheer Brouns, het gaat over de parameters die 
het Gemeentefonds schragen. U mag niet verge-
ten dat het Gemeentefonds eigenlijk twee doelstel-
lingen heeft. De eerste is zorgen voor de basisfi-
nanciering van de lokale besturen, zonder een 
onderscheid te maken tussen steden en gemeen-
ten. De tweede is zorgen voor solidariteit en voor 
een herverdeling van de middelen tussen enti-
teiten met een grotere financiële capaciteit en de 
entiteiten die minder financiële capaciteit hebben. 
Voor het overige heeft het Gemeentefonds niet de 
bedoeling om bepaalde beleidsdoelstellingen van 
departementen te realiseren. We praten dus over 
basisfinanciering en over solidariteit tussen de 308 
Vlaamse steden en gemeenten.

Het feit dat het criterium ‘bewoners van soci-
ale huurappartementen’ wordt gehanteerd heeft 
inderdaad te maken met de samenvoeging van 
de drie fondsen die u hebt vermeld, namelijk het 
Gemeentefonds, het Investeringsfonds en het SIF 
voor wat betreft het waarborggedeelte. In dat laat-
ste zaten ook de sociale huurappartementen. Dat 
heeft weer te maken met het verhaal van solidari-
teit en herverdeling.

Mochten we vandaag op basis van de gegevens 
waarover we nu beschikken, en met de huidige 
stand van zaken alle sociale huurwoongelegenhe-
den in rekening brengen, dan zou de stad Antwer-
pen 4,36 miljoen euro per jaar verliezen aan mid-
delen uit het Gemeentefonds. Gent zou dan 2,65 
miljoen euro per jaar verliezen.

Ik heb aan mijn administratie de opdracht gege-
ven om dat Gemeentefonds en de parameters 
ervan te evalueren. Er ontstaan vandaag immers 
vreemde effecten, ook voor de kleinere entiteiten.

Ik heb de burgemeester van Mesen op bezoek 
gehad. Mesen is de kleinste stad van Vlaande-
ren. Twee geboortes minder in kansarme gezin-
nen hebben tot gevolg dat Mesen 2 miljoen frank 
op jaarbasis verliest. Dergelijke effecten zijn voor 
gemeenten moeilijk om te dragen.

We zijn volop bezig met de evaluatie. We willen 
er alles in opnemen. Misschien geeft die evaluatie 
wel aanleiding tot het veranderen van de para-
meters en de criteria waarop het Gemeentefonds 
is gestoeld. De bedoeling is dat we daarmee klaar 
zijn tegen het einde van dit jaar. Daarna moeten 
we zien wat er verder moet gebeuren.

Brouns
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De voorzitter: De heer Brouns heeft het woord.

De heer Hugo Brouns: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. Ik heb ook wat cijfer-
materiaal verzameld. Het woord ‘huurapparte-
menten’ zonder meer vervangen door het woord 
‘huurwoningen’ heeft inderdaad heel wat reper-
cussies. Sommige daarvan springen echt in het 
oog. U hebt Antwerpen al vermeld, maar mijn cij-
fers zijn nog negatiever en spreken over een verlies 
van meer dan 6 miljoen euro.

Voor heel wat landelijke gemeenten zou er echter 
een positief  effect ontstaan. Landelijke gemeen-
ten moeten trouwens heel wat inspanningen doen 
om de relatief  grote groep van sociale gezinnen te 
begeleiden en op te vangen. Ik vertel u zeker niets 
nieuws door u te zeggen dat het aantal sociale 
woningen in een gemeente en de inspanningen die 
een OCMW moet doen, recht evenredig zijn met 
elkaar.

Ik heb hier de lijst voor heel Vlaanderen met het 
aantal sociale woningen. Daar kan men perfect de 
cijfers van de begrotingen of de rekeningen van de 
OCMW’s naast leggen. Men zal dan merken dat 
de cijfers over de sociale tussenkomsten van de 
OCMW’s daar sterk mee verbonden zijn.

Ik pleit dus voor een rechtvaardiger verdeling. 
Landelijke gemeenten zouden immers wat meer 
mogen krijgen uit het Gemeentefonds. Misschien 
kan dat worden bekeken naar aanleiding van de 
evaluatie.

Via mijn voorstel zou mijn gemeente bijna 80.000 
euro per jaar meer krijgen. We hebben heel wat 
inspanningen geleverd om sociale woningen te 
bouwen. We komen daarmee aan 10 percent van 
het totale aantal woningen, wat heel hoog is. Uit 
de cijfers van het OCMW blijkt duidelijk welke 
inspanningen we moeten doen om de sociale 
begeleiding te betalen.

Ik pleit ervoor om in de mate van het mogelijke 
voor een aanpassing of  minstens een bijsturing 
te zorgen. Ik wil niet zo ver gaan als mevrouw 
Berx, die ook met een negatief  criterium wil wer-
ken. Er zijn in Vlaanderen helaas gemeenten die 
geen enkele sociale woning of  geen enkel sociaal 
huurappartement op hun grondgebied hebben. 
Een negatief  criterium zou ze kunnen stimuleren, 
maar ik spreek me daar nu niet over uit.

De voorzitter: Mevrouw Berx heeft het woord.

Mevrouw Cathy Berx: Ik heb nog geen antwoord 
op mijn vraag over de vergelijkbaarheid van de 
profielen van de bewoners van sociale huurap-
partementen en de bewoners van sociale huurwo-
ningen. Misschien kan daar een argument worden 
gevonden dat verklaart waarom er alleen wordt 
gesproken over bewoners van sociale huurappar-
tementen, of  is de reden daarvoor toch gewoon 
dat het gaat om een overzetting van dat criterium 
uit het SIF naar het Gemeentefonds.

Minister Marino Keulen: Dat is het. Dat criterium 
is gewoon overgenomen uit het SIF. Ik heb trou-
wens geen zicht op een eventueel verschil in pro-
fielen. Daar zijn geen gegevens over.

Wie kan eigenlijk iets hebben tegen het pleidooi 
van de heer Brouns? Het is nu echter zo dat het 
Gemeentefonds zorgt voor basisfinanciering en 
herverdeling.

Ik heb aangehaald wat de effecten zijn indien we 
een en ander uitsmeren. Daar is iets voor te zeg-
gen, zeker indien het gaat over landelijke kernen. 
Ik spreek dat niet tegen. Ik kom zelf  uit een lan-
delijke gemeenschap. Voor de grootsteden zouden 
de effecten op de leefbaarheid echter dramatisch 
zijn. Ik heb de cijfers voor Antwerpen en Gent 
vermeld.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 15.30 uur.

_______________________







HAN DE LIN GEN

De han de lin gen zijn het woor de lijk ver slag van de ple naire ver ga de rin gen en van de in open bare com mis sie ver ga de rin gen ge hou-
den in ter pel la ties en vra gen om uit leg.

Ze wor den in twee edi ties uit ge ge ven:

– de eer ste, met witte kaft, bevat de han de lin gen van de ple naire ver ga de rin gen;

– de tweede, met witte kaft en met bo ve naan links de let ter C met een chro no lo gisch vol gnum mer, de ver mel ding van de 
com mis sie met het vol gnum mer van de ver ga de ring per com mis sie, bevat de han de lin gen van de in open bare com mis sie-
ver ga de rin gen ge hou den in ter pel la ties en vra gen om uit leg. Per com mis sie en per ver ga de ring wordt een edi tie van de 
han de lin gen uit ge ge ven.

FIN : Com mis sie voor Al ge meen Be leid, Fi nan ci  ën en Be gro ting
SFIN : Sub com mis sie voor Fi nan ci  ën en Be gro ting
BRU : Com mis sie voor Brus sel en de Vlaamse Rand
BIN : Com mis sie voor Bin nen landse Aan ge le gen he den, Be stuurs za ken, In sti tu ti o nele en Be stuur lijke Her vor ming en Dec reet se va lua tie
WON : Com mis sie voor Wonen, Ste de lijk Be leid, In bur ge ring en Ge lijke Kan sen
BUI : Com mis sie voor Bui ten lands Be leid, Eu ro pese Aan ge le gen he den, In ter na ti o nale Sa men wer king en Toe risme
OND : Com mis sie voor On der wijs, Vor ming, We ten schap en In no va tie
CUL : Com mis sie voor Cul tuur, Jeugd, Sport en Media
WEL : Com mis sie voor Wel zijn, Volks ge zond heid en Gezin
ECO : Com mis sie voor Eco no mie, Werk en So ci ale Eco no mie
SWAP : Sub com mis sie voor Wa pen han del
LEE : Com mis sie voor Leef mi lieu en Na tuur, Land bouw, Vis se rij en Plat te landsbe leid en Ruim te lijke Or de ning en On roe rend Erf goed 
SLAN : Sub com mis sie voor Land bouw, Vis se rij en Plat te landsbe leid
OPE : Com mis sie voor Open bare Wer ken, Mo bi li teit en Ener gie
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