
 vergadering C81 – FIN4 

 zittingsjaar 2009-2010 

  Handelingen 

  Commissievergadering 

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 

  van 12 januari 2010 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 



Commissievergadering nr. C81 – FIN4 (2009-2010) – 12 januari 2010 

Vlaams Parlement – 1011 Brussel – 02/552.11.11 – www.vlaamsparlement.be 

2 

INHOUD 

Interpellatie van de heer Filip Watteeuw tot de heer Kris Peeters, minister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Landbouw en Plattelandsbeleid, over de nieuwe bevolkingsprognoses van het 
Federaal Planbureau en de gevolgen van de verwachte bevolkingsaangroei voor 
onder meer huisvesting, mobiliteit, leefbaarheid, werkgelegenheid en onderwijs 3 
Vraag om uitleg van de heer Matthias Diependaele tot de heer Kris Peeters, 
minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, 
Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het KBC-dossier 10 
Vraag om uitleg van de heer Mark Demesmaeker tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de vragenlijst over een 
internetachtervoegsel voor Vlaanderen 13 
Vraag om uitleg van de heer Lode Vereeck tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de in het kader van het beter 
bestuurlijk beleid (BBB) opgerichte strategische adviesraden (SAR’s) 16 
Vraag om uitleg van de heer Eric Van Rompuy tot de heer Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, 
over de eindresultaten van de Vlaamse begroting 2009  
Interpellatie van de heer Lode Vereeck tot de heer Philippe Muyters, Vlaams 
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de 
resultaten van de Vlaamse begroting 2009 en het door de minister op een 
persconferentie bekendgemaakte tekort van 1,2 miljard euro over het 
begrotingsjaar 2009 22 
Met redenen omklede motie 41 
BIJLAGEN  
Bijlage bij de vraag om uitleg van de heer Eric Van Rompuy tot de heer Philippe 
Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening 
en Sport, over de eindresultaten van de Vlaamse begroting 2009 en de interpellatie 
van de heer Lode Vereeck tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van 
Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de resultaten van 
de Vlaamse begroting 2009 en het door de minister op een persconferentie 
bekendgemaakte tekort van 1,2 miljard euro over het begrotingsjaar 2009 44 
■ 
 



Commissievergadering nr. C81 – FIN4 (2009-2010) – 12 januari 2010 

 

3

Voorzitter: de heer Eric Van Rompuy 

Interpellatie van de heer Filip Watteeuw tot de heer Kris Peeters, minister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Landbouw en Plattelandsbeleid, over de nieuwe bevolkingsprognoses van het Federaal 
Planbureau en de gevolgen van de verwachte bevolkingsaangroei voor onder meer 
huisvesting, mobiliteit, leefbaarheid, werkgelegenheid en onderwijs 

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord. 

De heer Filip Watteeuw: Mijnheer de minister, mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, dit 
probleem is niet nieuw. De demografische uitdaging is vroeger al vele malen geschetst en al 
vaak ter sprake gekomen in het Vlaams Parlement. De heren Demesmaeker en Van den 
Heuvel hebben zelfs een voorstel van resolutie over de demografische uitdagingen ingediend. 
Er zijn ook al tal van rapporten geschreven – door de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
tot het Federaal Planbureau, door de Hoge Raad voor Financiën tot een studiecommissie over 
de vergrijzing – over wat er ons te wachten staat op het vlak van demografie. 

De demografische uitdaging in Vlaanderen werd voornamelijk omschreven als een probleem 
van vergrijzing en ontgroening. Er was een babyboom tot 1964, waarna er een sterke daling 
in de geboortecijfers volgde, terwijl de levensverwachting intussen steeg. Men vertaalde dit 
vooral naar de beleidsdomeinen Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt. 

Dat was ook de teneur van de resolutie in 2005: hoe kunnen we omgaan met de 
demografische uitdaging op de arbeidsmarkt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de economie 
blijft groeien? Het blijkt dat de situatie sindsdien wel wat veranderd is. De cijfers van 2005 
moeten worden bijgesteld. De problematiek is ook complexer dan alleen maar een 
problematiek van arbeidsmarkt en werkgelegenheid. 

In 2005 ging men er nog van uit dat de Vlaamse bevolking zou verminderen vanaf 2035. Dit 
was een prognose van de administratie Planning en Statistiek. Als ik nu de prognoses van het 
Federaal Planbureau mag geloven – ze zijn al iets ouder dan de persberichten waarop ik me 
heb gebaseerd – dan zal de Vlaamse bevolking blijven stijgen, ook na 2035. In 2010 
verwacht men 6,2 miljoen Vlamingen, in 2060 zouden dat er meer dan 7 miljoen zijn. Er is 
dus een voortdurende stijging. Het idee dat de bevolking zal afnemen, is in de prognoses 
intussen achterhaald. 

Dat alles heeft een aantal implicaties op de verschillende beleidsdomeinen. In 2006 waren er 
ongeveer 6 miljoen Vlamingen, die 2,5 miljoen huishoudens vormden, waarvan 800.000 
eenpersoonshuishoudens. Momenteel zijn er al problemen op de woningmarkt. Meer dan 
70.000 mensen wachten op een sociale woning. Door de bevolkingsgroei wordt dit probleem 
nog zwaarder. In 2030 verwacht men 6,8 miljoen Vlamingen en dus meer huishoudens en dus 
een grotere nood aan woningen, namelijk 290.000 extra woningen. In 2060 verwacht men 7 
miljoen Vlamingen en als men extrapoleert, betekent dit 370.000 extra woningen. Bij deze 
inschatting wordt nog geen rekening gehouden met de verdere gezinsverdunning. Als men 
rekening houdt met de gezinsverdunning, dan is de nood aan woningen nog groter. Op het 
vlak van wonen zijn de uitdagingen toch wel groot. 

Tijdens een hoorzitting in 2005 ging men ervan uit dat er minder scholen, minder 
leerkrachten, minder kinderopvang nodig zouden zijn, omdat er minder jongeren zouden zijn. 
De cijfers van het Federaal Planbureau spreken dit nu tegen. Er zullen meer leerkrachten 
nodig zijn, meer kinderopvang en meer scholen, terwijl de beroepsactieve bevolking 
ongeveer gelijk zal blijven en zelfs lichtjes zal dalen. De vijver wordt niet groter maar zelfs 
ietsje kleiner. 

Dan is er ook nog de vergrijzing. Het aantal 65-plussers stijgt exponentieel. In 2007 bedroeg 
het aantal 65-plussers 1.090.000. Men verwacht dat er in 2060 1.900.000 65-plussers zullen 
zijn. Ook dat houdt een enorme opgave in. Dat betekent bijkomende plaatsen in rusthuizen, 
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nood aan aanpasbare woningen in functie van verminderde mobiliteit, meer nood aan 
ambulante zorg, mantelzorg enzovoort. 

Het heeft ook nog effecten op andere zaken, zoals mobiliteit. Meer mensen betekent meer 
mobiliteit. Onze wegen slibben nu al dicht. We zijn daar al vaak mee bezig geweest in de 
commissie Openbare Werken en Mobiliteit. Het veronderstelt dat we antwoorden hebben op 
die bijkomende mobiliteitsvragen. We moeten dus meer investeren in openbaar vervoer. Als 
je weet dat het gebruik van de auto daalt vanaf de leeftijd van 75 jaar, is dat een zeer terechte 
vraag. 

Het is zeer eenvoudig om al die zaken op te sommen. Er is een vrij duidelijke en logische 
band tussen de bevolkingsaangroei en de genoemde problemen. Maar het schept ook nog 
andere problemen. De bevolkingsaangroei leidt momenteel ook tot een grotere ongelijkheid 
in de steden, samenlevingsproblemen en dergelijke meer. 

In die zin zou het goed zijn dat deze commissie zich eens over dit probleem buigt, en 
eventueel de oefening die in 2005 is gemaakt naar aanleiding van een voorstel van resolutie, 
opnieuw maakt en probeert een goed beeld te krijgen van het probleem. In afwachting 
daarvan, mijnheer de minister-president, hoop ik dat u kunt aangeven hoe uw regering hierop 
zal inspelen. 

De voorzitter: De heer Gatz heeft het woord. 

De heer Sven Gatz: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-president, collega’s, ik wil 
het belang van deze interpellatie onderschrijven. Het zou overigens ook interessant zijn om 
het onderwerp als dusdanig verder uit te benen in de verschillende commissies van dit 
parlement. 

We moeten mijns inziens beginnen met de vraag hoe we meer plaats kunnen creëren in ons 
onderwijs. Dat zal immers als eerste op ons afkomen. Ik verwijs naar de cijfers die de 
Antwerpse schepen van Onderwijs onlangs bekend heeft gemaakt over het tekort dat er nu al 
zou zijn in de scholen op het Antwerpse grondgebied. Ik verwijs ook naar de discussie die we 
over dit thema voeren op Brussels niveau. Maar dit is net zo goed buiten de steden aan de 
orde. Verder verwijs ik naar wat de heer Watteeuw al aanhaalde met betrekking tot het 
vergroten van het woningaanbod, de discussie over het decreet Ruimtelijke Ordening en het 
grond- en pandenbeleid, en de mobiliteitsproblematiek. 

Ik begrijp, mijnheer de minister-president, dat u daar nu geen allesomvattend antwoord op 
zult kunnen geven. In die zin zijn we vandaag clement, maar u zult het met ons eens zijn dat 
dit dé uitdaging is, niet alleen voor uw regering, maar ook voor de regeringen die na u 
komen, dus Peeters III, IV, V en VI. (Gelach) 

Als we nu de basis leggen, zullen we wellicht al een gedeeltelijk antwoord kunnen geven 
over tien of vijftien jaar. 

Met dit zeer algemene en ietwat abstracte probleem, dat hier al een aantal weken hangende is, 
zullen sommigen van ons nog te maken hebben als ze over tien jaar nog in het parlement 
zitten. Degenen die na ons komen, zullen ermee te maken hebben en zullen oplossingen 
moeten zoeken. 

Ik kijk uit naar het antwoord van de minister-president. 

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord. 

De heer Koen Van den Heuvel: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-president, 
collega’s, in 2005 hebben we in deze commissie, samen met een aantal collega’s, de 
demografische ontwikkelingen te berde gebracht. De studiedienst van de Vlaamse Regering 
heeft toen een mooi rapport gemaakt. De scope was toen wel meer gericht op het effect van 
de vergrijzing op een aantal levensdomeinen. 
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Nu heeft het Federaal Planbureau een herziening van de demografische ontwikkelingen 
uitgevoerd. En dat brengt meteen ook enige nuance in de discussie. Vijf jaar geleden zei men 
dat de Vlaamse bevolking veeleer zou afnemen dan toenemen, nu zitten we, op basis van die 
nieuwe prognoses, volop in de gedachtegang dat we naar een toename van de Vlaamse 
bevolking gaan. Ik ga niet beweren dat het over vijf jaar weer andersom zal zijn, maar laat 
ons toch enige nuance aanbrengen in het debat. Die trend is echter wel gezet. Onder meer 
door de migratiegolven is de tendens qua bevolking opnieuw veeleer stijgend, in tegenstelling 
tot wat enkele jaren geleden werd verwacht. Die actualisering is dus inderdaad nodig. 

Ik zal niet herhalen wat de heer Watteeuw heeft gezegd, maar bijvoorbeeld voor Wonen is dat 
toch wel heel belangrijk, voor de concrete invulling van het Grond- en Pandendecreet, maar 
ook gewoon voor de woonprogrammering en de actualisering van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (RSV). Ik spreek vanuit praktijkervaring. Heel wat collega’s 
maken me ook attent op die woonprogrammering. Bij de actualisering van diverse 
gemeentelijke structuurplannen is een heel bekend element dat van de gesloten 
bevolkingsprognoses. Die zijn nu nog gebaseerd op – ik durf het bijna niet te zeggen – cijfers 
van de jaren negentig. Die prognoses gingen dus veeleer uit van een daling. Nu worden we 
niet alleen geconfronteerd met de sociologische trend van de gezinsverdunning, maar is er 
blijkbaar ook opnieuw een stijging van de bevolking in haar geheel. Het komt er voor de 
regering op aan daar snel werk van te maken, bij het actualiseren van dat RSV. Sommige 
provincies zijn al begonnen, maar ze wachten toch ook nog een beetje op Vlaamse cijfers. 
Misschien moeten we dat dus ook te berde brengen bij minister Muyters. Heel wat 
woonprojecten worden momenteel wat op de lange baan geschoven, omdat ze niet altijd 
gelijklopen met die woonprogrammering in de diverse gemeenten. Ik denk dat we ter zake 
soms ook wel wat investeringskansen missen. 

De bevolking zal inderdaad toenemen. De actieve bevolking doet dat in mindere mate. Het 
gaat dus eigenlijk over dat deel van de bevolking dat zorg nodig heeft, dus de 70- of 80-
plussers of de groep van jonge kinderen. Mijnheer Watteeuw, daaruit blijkt dat een activering 
absoluut nodig is. Vorige woensdag hebben we in de plenaire vergadering uw fractie horen 
verklaren dat het werkgelegenheids- en investeringsplan eenzijdig was en te veel gericht op 
activering. De cijfers die u zonet zelf hebt aangehaald, bewijzen echter heel duidelijk dat een 
activering van de actieve Vlaamse bevolking absoluut nodig is om al die uitdagingen die u, 
maar ook ons na aan het hart liggen, namelijk goed onderwijs, maar ook goede zorg voor de 
70- of 80-plussers, tot een goed einde te brengen.  

Ook onze fractie wacht het antwoord van de minister-president af. We willen het belang van 
deze problematiek zeker niet onderschatten. We vragen dus ook een actualisering van wat de 
studiedienst enkele jaren geleden al heeft gepresenteerd. 

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord. 

De heer Sas van Rouveroij: Ik wil me graag aansluiten bij de voorgaande sprekers, en daar 
nog een dimensie aan toevoegen. Wat in Vlaanderen op mesoschaal gebeurt, gebeurt ook op 
microschaal in de steden en gemeenten, en vooral dan in de steden, door de verstedelijking. 
Een voorbeeld is dat van de stad Gent, maar mutatis mutandis geldt dat tegenwoordig voor 
alle centrumsteden. In 1999 telde Gent 224.000 inwoners. Uit cijfers van gisteren blijkt dat 
we nu afklokken op 243.000 inwoners, een groei met 19.000 inwoners op tien jaar. Dat is dus 
meer dan een gemiddelde Vlaamse gemeente die erbij komt. Op de microschaal van de steden 
doet dat zich dus nog sterker voor.  

Mijnheer de minister-president, ik hoop dat het antwoord dat u zult geven, sterker is dan dat 
van onze eigen burgemeester. De heer Watteeuw heeft vorige maand immers identiek 
dezelfde vraag gesteld in de gemeenteraad van Gent. De burgemeester heeft daar naar best 
vermogen op geantwoord, maar ik ben benieuwd hoe u daarop zult antwoorden. Ik onderschat 
u niet, dus ik ben hoopvol. 



Commissievergadering nr. C81 – FIN4 (2009-2010) – 12 januari 2010 

 

6 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Ik kijk ook uit naar het antwoord. We moeten in dezen het 
onderscheid maken tussen twee elementen. Enerzijds is er de vraag op basis waarvan we over 
accurate cijfers kunnen beschikken. Daar moet een systematiek in zitten. Dat was voor een 
deel ook de inhoud van de resolutie van 2005. Ook hier geldt natuurlijk dat meten weten is. 
Anderzijds is er de vraag wat we zullen doen met die gegevens, de vraag hoe we dat mee 
kunnen inzetten in het beleid. Ik neem aan dat we daarover ook kunnen discussiëren als het 
gaat over de andere bevoegdheden, in de andere commissies. Ik weet dat het probleem ook in 
Onderwijs aanwezig is. Dan gaat het vooral over die verstedelijking en de vraag in welke 
mate ook onze scholen voldoende zijn toegerust op die leerlingentoename. 

Ten eerste moeten we dus accurate gegevens blijven verzamelen. Ten tweede moeten we kort 
op de bal spelen en een langetermijnpolitiek uittekenen, waarop we ons kunnen richten. 

De voorzitter: De heer Tack heeft het woord. 

De heer Erik Tack: Mijnheer de voorzitter, de heer Watteeuw heeft een aantal problemen 
aangehaald die te maken hebben met de vermoedelijke bevolkingstoename. Hij vraagt meteen 
antwoorden van de minister, ervan uitgaand dat we die toename zomaar zullen moeten 
aanvaarden en dat die er ook zomaar zal komen. Hij geeft blijkbaar niet aan dat er misschien 
ook mogelijkheden zijn om die toename misschien proactief wat te bewerken.  

De essentiële vraag, die hij niet heeft gesteld, is waar die verwachte bevolkingstoename 
vandaan komt. Die komt er waarschijnlijk niet van de Vlaamse bevolking. Om het aantal 
inwoners door geboorten op peil te houden, zou er sprake moeten zijn van 2,1 geboorten per 
echtpaar. We zitten ver onder dat cijfer. Waarschijnlijk is de toename deels te danken aan de 
langere levensduur van de mensen, door een betere hygiëne, een betere voeding, een betere 
gezondheidszorg. Zonder dat ik het lijvige document dat daar ligt, heb gelezen, vermoed ik 
dat de immigratie een tweede factor is. De vraag is natuurlijk of wij, met alle problemen die 
de bevolkingstoename met zich meebrengt, zomaar lijdzaam moeten toezien. Is dat geen 
aanwijzing dat we moeten proberen immigratie te begeleiden, in te dijken, of een 
immigratiestop in te voeren? 

Het verbaast me dat ik de heer Watteeuw niets heb horen zeggen over de impact op het milieu 
van de bevolkingstoename, tenzij ik het heb gemist. Hoe meer mensen hier wonen, des te 
meer CO2 en energieverbruik, des te meer wagens er hier zullen rondrijden, des te meer 
vervuiling. Dus ook dat is misschien een belangrijk element en een reden om te proberen die 
verwachte bevolkingstoename actief op voorhand te kanaliseren, te begeleiden en misschien 
wat af te remmen, in plaats van alleen remedies te bekijken om de gevolgen van de 
bevolkingstoename aan te pakken. 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord. 

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, ik wist niet dat de heer Watteeuw 
de vragen eerst stelt aan de burgemeester van Gent en dan aan mij. Ik heb daar ook wat toe 
bijgedragen door mezelf als burgemeester van Vlaanderen te beschouwen. Ik wil daarmee 
enkel onderstrepen dat een burgemeester een heel belangrijke functie in Vlaanderen uitoefent. 
Met enige schroom dicht ik me die functie ook toe voor Vlaanderen. 

Mijnheer van Rouveroij, de verwijzing naar de verstedelijking klopt natuurlijk. Ik denk zelfs 
dat we in 2008-2009 op wereldniveau geconfronteerd werden met het feit dat meer mensen in 
de steden wonen dan op het platteland. Dat is een heel belangrijke evolutie op wereldvlak, die 
zich ook heeft vertaald op het Vlaamse niveau. Dat is wel een kentering, een kantelmoment, 
met heel wat gevolgen van dien. 

Ik wil ook onderstrepen dat we in het Vlaamse regeerakkoord verder kijken, tot 2100. Ik 
verwijs naar de Vlaamse baaien. Ik geef daarmee aan dat een perspectief, een 
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langetermijnvisie heel belangrijk is. Mijnheer Tack, het is beter te turen in de mist dan te 
staren naar de eigen navel. Dat biedt meer mogelijkheden. 

De heer Watteeuw verwijst naar cijfermateriaal. De prognoses van het planbureau dateren 
toch al van mei 2008. Nadien heeft de Studiedienst van de Vlaamse Regering een 
vergelijking met vorige prognoses gemaakt. Er is heel wat materiaal beschikbaar. De 
Vlaamse Regering zal maximaal nagaan wat die langetermijnvisie 2060 kan zijn. De actieve 
of passieve feedback kan op verschillende manieren een rol spelen. 

Mijnheer Watteeuw, u vraagt of we op de hoogte zijn van de zogenaamd nieuwe prognoses 
van het planbureau. Die prognose van mei 2008 slaat op de periode 2007-2060. We werden 
daar natuurlijk van op de hoogte gesteld. Sterker nog, de Studiedienst van de Vlaamse 
Regering was nauw betrokken bij de voorbereiding van deze nieuwe projecties. Ik heb 
daarnet al gezegd dat de Studiedienst van de Vlaamse Regering in het voorjaar 2009 een 
specifiek rapport heeft gewijd aan dat probleem. Mijnheer de voorzitter, indien de commissie 
en de commissieleden dat niet hebben, stel ik het graag ter beschikking. Aan de hand van 
allerlei ratio heeft de studiedienst aangegeven waar mogelijke aandachtspunten voor het 
beleid en de discussie in het parlement kunnen zitten. Heel expliciet werd verwezen naar de 
vergrijzing, die hier ook aan bod is gekomen, de ontgroening, de afhankelijkheid van niet-
actieve beroepsgroepen, waar de heer Van den Heuvel naar heeft verwezen, en de instroom 
naar en uitstroom van de arbeidsmarkt. 

Ook in de algemene omgevingsanalyse die aan de nieuwe Vlaamse Regering bij haar 
aantreden werd overgemaakt, werd gewezen op de gevolgen van de vergrijzing van de 
bevolking en wordt de positie van Vlaanderen vergeleken met de andere gewesten, met de 
andere Europese landen en de Europese Unie. De aandacht werd gevestigd op de toenemende 
impact van migraties op de bevolkingsgroei en -samenstelling. Maar ook de wijzigingen van 
de gezinssamenstelling, met onder andere meer alleenwonende personen, hebben een impact 
op het beleid en zijn zaken waarop het beleid moet inspelen. 

Mijnheer Watteeuw, we zijn er dus van op de hoogte. Sterker nog, na de prognoses van het 
Planbureau waarnaar u hebt verwezen, zijn er bijkomende rapporten en omgevingsanalyses 
gemaakt, die de basis hebben gelegd voor dit regeerakkoord. Indien daar de behoefte voor 
bestaat, wil ik graag al de informatie overmaken. 

In de schriftelijke versie van uw vraag verwijst u naar de demograaf Patrick Deboosere, die 
stelt dat de verschillende overheden niet voldoende zijn voorbereid op de bevolkingsaangroei. 
De heer van Rouveroij had het daarbij over de verstedelijking. Ik verwijs naar het antwoord 
op de eerste vraag. We zijn ons terdege bewust van de ontwikkelingen en van de impact op 
het beleid. In het regeerakkoord wordt ook ingespeeld op die ontwikkelingen, bijvoorbeeld op 
pagina 35, 50, 62 en 64. In de beleidsnota’s en zeker in de omgevingsanalyses wordt daar 
rekening mee gehouden. Om uw ongelooflijke kennis van de beleidsnota’s nog wat aan te 
scherpen, vermeld ik dat er in die nota’s 134 verwijzingen zijn naar de komende 
bevolkingsontwikkelingen, de vergrijzing en ontgroening van de bevolking, de 
migratiebewegingen enzovoort. 

In de beleidsnota van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) wordt op 
pagina 62 bovendien de actualisatie van de bevolkingsvooruitzichten tot op het niveau van de 
gemeenten aangekondigd voor 2009-2025. Dat is een heel concreet, belangrijk punt. Deze 
oefening zal tegen eind 2010 gebeuren door de Studiedienst van de Vlaamse Regering. We 
zullen dus zelf klaar zijn met die analyse op het einde van dit jaar. We kennen dus het 
cijfermateriaal. We hebben dat vertaald in het regeerakkoord en in de verschillende 
beleidsnota’s. Natuurlijk volgt nu de concrete actie op die verschillende terreinen. 

Op een aantal beleidsdomeinen zijn de demografische ontwikkelingen gekend en op een 
redelijk eenvoudige manier te becijferen. Dat geldt zeker voor de toekomstige populatie van 
schoolgaande kinderen. Er zijn berekeningen gemaakt op basis van projecties van 
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leeftijdcohorten van leerlingen met schoolplicht. Dat heeft gevolgen voor schoolgebouwen 
enzovoort. We zullen daar rekening mee houden. 

Voor de behoeften aan residentiële ouderenzorg wordt de streefnorm voor rusthuizen en 
serviceflats toegepast op het geraamde aantal ouderen dat tot de doelgroep behoort. Ook hier 
kan er vrij nauwkeurig een inschatting worden gemaakt en moet deze regering, maar ook de 
volgende, daar rekening mee houden. 

Voor andere domeinen is de relatie met de bevolkingsstructuur en -evolutie minder eenduidig 
en is verder onderzoek en discussie nodig. Voor de Vlaamse zorgverzekering werden de te 
verwachten inkomsten en uitgaven al wel berekend voor de nieuwe bevolkingsprojecties en 
gekoppeld aan data over de gezondheidssituatie. Dat is de nota van de Studiedienst van de 
Vlaamse Regering van 7 januari 2009 betreffende de financiële vooruitzichten van de 
Vlaamse zorgverzekering, simulaties januari 2009. Volgens de berekeningen van de 
studiedienst zijn er nu ongeveer 344.000 personen die ernstige beperkingen ondervinden op 
het vlak van maaltijden bereiden, winkelen, het verrichten van licht huishoudelijk werk, de 
was doen enzovoort. Op basis van de nieuwe bevolkingsprojecties van het Federaal 
Planbureau zou deze groep tegen 2020 aangroeien tot 411.000 personen van 15 jaar en ouder. 
Een vergelijking met vorige bevolkingsprojecties van 2000 leert ons dat er op langere termijn 
– zeker vanaf 2020 – rekening moet worden gehouden met een grotere toename in absolute 
aantallen van personen die zorgbehoevend zijn door de snelle toename van het aantal 
hoogbejaarden. We zullen met al deze elementen rekening houden: 344.000 personen versus 
411.000 personen in 2020. 

Ook met betrekking tot de arbeidsmarkt werden al ramingen gemaakt over het mogelijke 
tekort aan instroom van jonge arbeidskrachten in relatie met de relatief grote uitstroom van 
oudere werknemers, gekoppeld aan een aantal hypotheses over de evolutie van de 
werkzaamheidsgraad. Dat is ook een rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. 
Zo berekende de studiedienst op basis van de nieuwe bevolkingsprojecties van het 
Planbureau dat bij behoud van de werkzaamheidsgraad van 2007 – dus voor de crisis – het 
aantal werkenden nog licht zou stijgen tot net voor 2020 – van 2.678.000 in 2007 tot 
2.694.000 in 2010 en 2.675.000 in 2020 – waarna er een afname zou volgen. Dezelfde 
berekeningen op basis van de vorige bevolkingsprojecties van het Planbureau van 2000 gaven 
een dalende trend vanaf 2010. De bijstelling is vooral te verklaren door de recente hogere 
immigratie van personen op actieve leeftijd. De bevolkingsprojecties worden eveneens 
verwerkt in de scenario’s die momenteel ontwikkeld worden met betrekking tot het nieuwe 
Mobiliteitsplan en voor de MIRA-toekomstprojecties (Milieurapport Vlaanderen). 

We zijn dus volop bezig met de domeinen van schoolgaande jeugd, ouderenzorg, 
gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Voor de periode 2010-2020 is er al wat concreet 
cijfermateriaal, waarop we zullen inspelen. 

De laatste vraag was of er bijsturingen nodig waren. Ik denk dat ik daarop al grotendeels, of 
zelfs helemaal, heb geantwoord. We gaan het beleid verder uitbouwen met al het 
cijfermateriaal, dat nog verder kan worden verfijnd. We verwachten ook bijkomend 
onderzoek van de gemeenten – het is een antwoord op de vraag van de heer van Rouveroij en 
ik weet niet wat de burgemeester van Gent geantwoord heeft – waaraan we dan bijkomende 
acties en beleid kunnen koppelen. De gemeentelijke bevolkingsprojecties hebben in het 
verleden al hun nut bewezen voor de lokale beleidsplannen maar ook voor subregionale 
plannen zoals voor de RESOC’s (Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité) en het 
Limburgplan. De studiedienst zal aan deze bevolkingsprojecties tevens ramingen over het 
aantal huishoudens naar huishoudgrootte koppelen, wat relevante informatie oplevert voor 
meerdere domeinen zoals Welzijn, Wonen, Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en 
Energieverbruik. 

We kunnen hier in deze commissie nog verder over debatteren, maar de Vlaamse Regering 
stemt haar beleid nu reeds af op het cijfermateriaal dat er is. We moeten natuurlijk rebus sic 
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stantibus rekening houden met nieuwe ontwikkelingen of bijsturingen doen op basis van 
bijkomend studiemateriaal en prognoses. 

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord. 

De heer Filip Watteeuw: Mijnheer de minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Ik 
kan u geruststellen: er is geen verwarring mogelijk tussen u en de burgemeester van Gent. De 
stijl is nogal anders. Ook het antwoord was omstandiger en uitgebreider. Het is niet toevallig 
dat ik die vraag ook in Gent heb gesteld. Ik had ze hier eerst ingediend. De aanleiding waren 
artikels die in de pers zijn verschenen. 

Het probleem is scherp voelbaar in de steden. Het beleid moet dus snel inspelen op die 
problemen. In Gent worden we geconfronteerd met meer samenlevingsproblemen. 
Inspanningen van het stadsbestuur voor bijvoorbeeld kinderopvang worden voortdurend 
tenietgedaan door de aangroei van de bevolking. Een vijftal jaar geleden was er een wachtlijst 
van 600 mensen voor kinderopvang in Gent. Het stadsbestuur heeft een aantal inspanningen 
gedaan om het tekort op te vangen. Wat is het resultaat? Het tekort is nog groter geworden. 
Op tien jaar tijd zijn er ongeveer 20.000 inwoners bijgekomen. De inspanningen die steden 
doen, worden door deze evoluties tenietgedaan. Het probleem is dus acuut en voelbaar. 

Het is goed dat de Vlaamse Regering er rekening mee houdt en dat er een aantal plannen en 
studies zijn, maar het probleem mag niet worden onderschat. Ik denk dat er nog iets meer 
mag zijn. Er zou een voortdurende monitoring van het probleem moeten zijn zodat er snel 
oplossingen kunnen worden gevonden. Ik besef zeer goed dat sommige dingen snel kunnen 
worden opgelost en andere niet, maar voor onderwijs en kinderopvang moeten we zeer snel 
handelen. Het zou goed zijn mocht dat ook wat explicieter aan bod komen in andere 
commissies, onder meer in de commissie Onderwijs, en dat daar goed wordt aangegeven hoe 
de betrokken minister zal inspelen op deze problematiek. 

Het is een goede zaak dat de Vlaamse Regering zich bewust is van het probleem. Maar het 
probleem noopt op sommige plaatsen tot iets meer doortastendheid en iets verdergaande 
handelingen. 

De heer Erik Tack: Mijnheer de minister-president, u zegt dat ik naar mijn navel kijk, meer 
dan dat ik in de mist zou turen. U verwees in elk geval naar mij toen u dat gezegde gebruikte. 
Ik denk echter dat u uw kop in het zand steekt en aan struisvogelpolitiek doet. Ik heb 
namelijk geen antwoord gekregen op mijn vraag of het geen goed idee zou zijn om de 
verschillende factoren van de verwachte bevolkingstoename te analyseren en te bekijken of 
de regering proactief iets kan doen om die factoren te beïnvloeden. 

Ik heb uit uw antwoord alleen maar kunnen opmaken dat u lijdzaam naar die 
bevolkingstoename kijkt. U probeert misschien wel antwoorden te formuleren, maar u 
aanvaardt het als een voldongen feit. Nochtans kunnen we zeer duidelijk inschatten wat de 
gevolgen zijn en de moeilijkheden en de problemen die dit voor onze samenleving met zich 
meegebracht heeft en nog zal meebrengen. Denkt u niet dat het gepast zou zijn om proactief 
iets te doen aan de migratie en om die wat in te perken, precies om al die problemen in de 
toekomst te proberen vermijden? 

Met redenen omklede moties 

De voorzitter: Door de heer Watteeuw en door de heren Van den Heuvel en Van Dijck 
werden tot besluit van deze interpellatie met redenen omklede moties aangekondigd. Ze 
moeten zijn ingediend uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van 
de vergadering. 

Het incident is gesloten. 

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Matthias Diependaele tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het KBC-dossier 

De voorzitter: De heer Diependaele heeft het woord. 

De heer Matthias Diependaele: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-president, 
collega’s, deze vraag is ingediend op 10 november, maar ondertussen is er al wat vooruitgang 
geboekt in de zaak. Ik zal het dan ook kort houden. 

We weten allemaal dat de huidige sociale crisis op de arbeidsmarkt is begonnen met een 
financiële crisis, die is overgegaan in een economische crisis, die nu leidt tot een sociale 
crisis. Mijn vraag past nog in het prille begin van de crisis, namelijk het financiële deel. Het 
was toen vooral belangrijk om tijdig in te grijpen. De Vlaamse Regering heeft dat ook 
gedaan, en ik heb er geen probleem mee om daar mijn waardering voor uit te spreken. Maar 
mijn voorgangers van de N-VA hebben daar toen ook een aantal kritische opmerkingen bij 
gemaakt, en dat wil ik nu ook doen. 

De Vlaamse Regering heeft destijds een kapitaalinjectie gedaan in KBC. Die injectie werd 
toegestaan onder bepaalde voorwaarden, samengevat in de ‘term sheets’. Daar staan drie 
belangrijke zaken in. Ik ga me beperken tot het tweede: “KBC moet eveneens een verstandige 
kredietpolitiek voeren om optimaal tegemoet te komen aan de noden van gezinnen en 
bedrijven, in het bijzonder van kmo’s.” 

In februari vorig jaar hebt u in de plenaire vergadering gezegd dat de bank garandeerde dat ze 
hypotheekleningen aan particulieren en handelskredieten aan bedrijven in het Vlaamse 
Gewest zou blijven verstrekken. UNIZO heeft een tijdje geleden een rondvraag gedaan bij 
boekhouders en accountbureaus. Daarbij liet 60 percent van de kmo’s optekenen dat zich 
meer kredietweigeringen voordoen. 

In die ‘term sheets’ staat ook dat er een opvolgingscomité zou worden samengesteld met 
vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en van KBC, onder andere om de voorwaarden 
uit de ‘term sheets’ te controleren. Als ik mij niet vergis, hebt u in de plenaire vergadering 
van 18 november in het debat over het relanceplan laten vallen dat het opvolgingscomité op 
17 november een eerste keer was samengekomen. Mijn eerste vraag luidt dan ook: waarom 
heeft het zo lang geduurd voor het opvolgingscomité werd opgericht? 

We weten dat de aanstelling van de bestuurders ook al te laat is gebeurd. We wisten dat de 
financiële crisis zou overgaan in een economische crisis, die dan haar gevolgen zou hebben 
op het werkgelegenheidsbeleid. Daarom was het nodig om snel in te grijpen. Waarom heeft 
men dan toch zo lang gewacht om dat opvolgingscomité in te stellen? Wie zetelt er intussen 
in die commissie? Wat zijn de bevoegdheden van de commissie? Waar is ze mee bezig? Aan 
wie moet de commissie verantwoording afleggen? Wat is de verhouding van de commissie 
ten opzichte van het Vlaams Parlement? Is er een zekere regelmaat in het afleggen van 
verantwoording aan de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement? 

Kan de ‘term sheet’ ter beschikking gesteld worden van het parlement? Ik begrijp dat daar 
commerciële geheimhoudingsregels aan verbonden kunnen zijn, die ik best wil aanvaarden. 
Kunt u dat misschien een beetje toelichten? 

Klopt het dat het voor kmo’s moeilijker is om kredieten te verkrijgen? Ik heb al verwezen 
naar de rondvraag van UNIZO, maar dat was natuurlijk maar een rondvraag. Ik neem aan dat 
de Studiedienst van de Vlaamse Regering daar meer informatie over heeft. Zijn er 
wijzigingen gebeurd aan de voorwaarden voor het verkrijgen van kredieten? 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord. 

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer Diependaele, uw laatste vraag, over de 
problematiek van de kredieten voor kmo’s en bedrijven, past eigenlijk in een ruimer debat. In 
een vorig leven heb ik dat debat van zeer nabij meegemaakt, toen men Basel II introduceerde 
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en toen men sprak over een ‘credit crunch’. Er is toen ook een gedragscode ondertekend. Wij 
hebben dat recent opnieuw meegemaakt. We zitten nu wel in een wat andere situatie dan toen 
het debat over Basel II ging. Men heeft toen een aantal regels afgesloten voor de banken, 
waardoor de risicobenadering van de banken op een andere, verstrengde manier is gebeurd. 
Vandaar dat die ‘credit crunch’, die kredietschaarste, zich toen heeft voorgedaan. 

Het verschil met de situatie waar u naar verwijst, mijnheer Diependaele, is dat we als 
overheid de banken te hulp zijn geschoten. Wij zijn aandeelhouder van een aantal banken. 
Wij hebben KBC een bedrag van 3,5 miljard euro ter beschikking gesteld als eeuwigdurende 
lening – Tier 1, voor de experten. 

Dat maakt ons natuurlijk niet tot bankiers. Wij houden ons niet bezig met de dagelijkse 
leiding van de bank, laat staan met de kredietdossiers. Aangezien we de banken te hulp zijn 
geschoten met geld van de belastingbetaler, hebben we natuurlijk wel een bijkomende 
stimulans om de banken op hun verantwoordelijkheid te wijzen voor het verstrekken van 
kredieten. Ik wil heel graag ingaan op dat debat, maar misschien is dat voor een andere keer. 

Wij hebben een nieuwe gedragscode afgesproken met de banken en met de Vlaamse 
werkgeversorganisaties UNIZO en Voka en de federale organisatie van banken, met daarin 
enkele duidelijke afspraken. Ik wil u die gedragscode graag ter beschikking stellen, mocht u 
ze nog niet hebben. De gedragscode is afgesloten tussen de twee partijen, maar wij hebben ze 
als Vlaamse Regering mee ondertekend, omdat we willen dat een aantal maatregelen en 
instrumenten waarover wij hebben beslist, worden bekendgemaakt en dat de banken ook een 
inspanning doen om ze bekend te maken bij de ondernemers. 

Ik ga straks in op die opvolgingscommissie. Alle ondernemingen worden ingedeeld in een 
ratingschema. Gelukkig krijgen heel wat ondernemingen een onproblematische rating, maar 
door de economische crisis zijn een aantal ondernemingen in de oranje zone, de gevarenzone 
beland, doordat ze problemen hebben gekregen met hun rendabiliteit, hun omzet enzovoort. 
Een derde categorie bevindt zich in de rode zone: die ondernemingen bevinden zich in een 
heel problematische situatie. Vooral de groep in de knipperlichtzone is door de crisis 
toegenomen. Zij hebben een hogere rating gekregen. Wie geen expliciete problemen heeft, 
wordt gewoon gevolgd door de banken. Vanaf het ogenblik dat een onderneming zich in de 
knipperlichtzone bevindt, wordt daar extra aandacht aan besteed. Bij bepaalde banken gaat 
dat zelfs naar een hoger niveau, dat van het hoofdkantoor of toch dat van een regionaal 
kantoor. Die groep heeft, nu de economie stilaan heropleeft, behoefte aan bijkomende of 
nieuwe kredieten. Die nieuwe kredieten krijgen natuurlijk een andere risicobenadering. Het is 
die groep ondernemingen die wordt geconfronteerd met een strengere invulling van hetzij 
hun waarborgen hetzij de kostprijs van het krediet. Dat is heel problematisch en heel delicaat. 
Daarom heeft de vorige regering in het verleden voor waarborgen gezorgd. Er was sprake van 
overbruggingskrediet en overbruggingswaarborgen. We moeten goed bekijken welke richting 
het uitgaat met die ondernemingen. We doen er alles aan opdat die opnieuw een normale 
rating zouden krijgen. Als die ondernemingen in de rode zone belanden, dan zijn we 
natuurlijk ver van huis. 

Heel wat kmo’s vragen bijkomende kredieten. Vanuit die benadering is de eerste vraag of ze 
weten welke rating ze hebben. Veel kmo’s weten immers niet dat ze een andere rating hebben 
gekregen. Dan gaat het over de informatie die daarover wordt verstrekt. Als ze bijkomende 
kredieten aanvragen en ze krijgen een antwoord, dan moet daar duidelijk over worden 
gecommuniceerd. De banken moeten aan die kmo’s laten weten dat ze een andere rating 
hebben gekregen, zodat hun risico’s anders worden bekeken. Dan kan het debat plaatsvinden, 
maar zeker kmo’s krijgen daar in bepaalde omstandigheden onvoldoende informatie over. Ze 
krijgen geen krediet meer of de banken zijn strenger geworden, terwijl de overheid, de 
Vlaamse Regering, daar toch miljarden euro’s aan heeft besteed. Heel dat debat moet 
natuurlijk worden geobjectiveerd. Als beleidsmakers moeten we ter zake de nodige 
maatregelen nemen, en ook de banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten 
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er alles aan doen om de rating van de ondernemingen in de knipperlichtzone te doen dalen, 
zodat ze in de groene en niet in de rode zone belanden. De verantwoordelijkheid van de 
banken is dus groot. 

Nog een ander probleem, dat het debat nog vollediger maakt, is dat de banken door de crisis 
hun kapitaal hebben moeten verhogen. Dan gaat het over Tier 1 en de ratio’s. In de loop van 
die financiële crisis zijn die almaar gestegen. De banken moesten dus meer kapitaal 
aantrekken. Daarom hebben we een eeuwigdurende lening van 3,5 miljard euro toegestaan 
aan KBC. Dat heeft natuurlijk ook een kostprijs. De banken moeten die kapitaalskost ook 
vergoeden, en dat moet op iets worden verhaald. Dat wordt verhaald op de producten van de 
banken, namelijk de kredieten. We krijgen daar dus natuurlijk een heel dynamisch gegeven. 
De kostprijs van de kredieten gaat omhoog. Die ratio’s zijn anders, zeker in een economische 
crisis. 

We hebben er dus alle belang bij om dit heel duidelijk te duiden, met ‘facts and figures’ en de 
perceptie zo veel mogelijk te bannen. 

Ook is er een gedragscode gekomen, waarin we heel duidelijk de engagementen van de 
banken hebben vastgelegd. Verder hebben we een rondetafelconferentie gehouden. Ik moet 
eerlijk zeggen dat het me ten zeerste verraste dat een bedrijfsrevisor daar opmerkte dat hij 
niet wist welke instrumenten de Vlaamse Regering allemaal heeft. Als een bedrijfsrevisor, die 
advies geeft aan bedrijven en kmo’s, zegt zelf door de bomen het bos niet meer te zien, dan is 
dat tekenend. Die man meende het zeer goed. Ik wil hem niets ten kwade duiden. Dat is een 
duidelijk signaal dat we ervoor moeten zorgen dat heel ons instrumentarium heel duidelijk is. 
Slagen we er niet in om duidelijk te maken aan de accountants, de fiscalisten, de boekhouders 
en de bedrijfsrevisoren wat er zoal voorhanden is, dan zullen we dat zeker niet duidelijk 
kunnen maken aan de kmo’s. Maar goed, in die gedragscode is ook opgenomen dat daar de 
nodige communicatie over zal gebeuren. De banken moeten natuurlijk de eersten zijn om te 
wijzen op het gebruik van een waarborg of een ander instrument. Als zij echter ook zwijgen, 
dan zijn we natuurlijk niet goed bezig. 

Mijnheer de voorzitter, ik wil daar graag voort op ingaan, als het ogenblik daarvoor is 
gekomen. 

Mijnheer Diependaele, het klopt dat, in uitvoering van het ‘subscription agreement’, op 17 
juli 2009 tussen KBC en het Vlaamse Gewest is afgesproken een opvolgingscomité met 
betrekking tot de kredietverstrekking op te richten. U hebt gelijk: er is wat tijd verlopen 
tussen de principeovereenkomst van 22 januari 2009, de financiering en de doorstorting van 
het overeengekomen bedrag. Er is nog een tweede crisis tussen gekomen. U weet dat we nog 
een tweede maal ter hulp zijn gekomen. Doordat de storting een tijd in beslag heeft genomen 
en er nog een tweede crisis opdook, is die opvolgingscommissie natuurlijk niet meteen in het 
leven geroepen. Het geheel moest zijn afgerond, zeker die storting, alvorens de commissie in 
het leven kon worden geroepen. Daarom heeft dat wat meer tijd gekost dan afgesproken. 

Het opvolgingscomité telt zes leden. Namens de Vlaamse overheid gaat het over de 
professoren Verhoeye, S’Jegers en De Grauwe. Namens KBC gaat het over Johan Thijs, CEO 
Business Unit België, Johan Tyteca, algemeen directeur Bank- en Beleggingsproducten en 
Pieter Vandendriessche, algemeen directeur Kredieten aan Bedrijven. Het comité werd 
geïnstalleerd op 12 november. Op dat moment heeft KBC een eerste rapport over de 
kredietverlening gepresenteerd. Daarin werd gerapporteerd over de situatie van het derde 
kwartaal. Zoals u zelf hebt aangegeven, is er sprake van enige vertrouwelijkheid. Er zijn ter 
zake heel duidelijke bepalingen opgenomen in die overeenkomst. Belangrijk is dat het 
opvolgingscomité verantwoording aflegt aan de Vlaamse Regering, en dat u mij daarover 
kunt interpelleren of vragen stellen. Via de bevoegde minister kan daarover algemene 
informatie worden verstrekt, want nogmaals, het is niet onze bedoeling om in dossiers 
tussenbeide te komen. Wel willen we de algemene tendensen duiden. Hoe zit het met die 
credit crunch voor kmo’s en grote ondernemingen? Waar zitten de problemen? Ik heb heel 
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die discussie toegelicht. Hoe ontwikkelen de diverse groepen, en zeker de ondernemingen in 
de knipperlichtzone, zich? Dat zijn dus algemene zaken. Voor ons is het belangrijk te weten 
of ons beleid adequaat is om te zorgen voor positieve ontwikkelingen. 

KBC zal die informatie op kwartaalbasis verstrekken. Die zal in dat comité ook besproken 
worden. Het opvolgingscomité is het gevolg van een burgerrechterlijke overeenkomst met de 
Vlaamse overheid, die met een niet-onbelangrijk bedrag – Tier 1 – participeert. 

U hebt het over sancties. Banken hebben er alle belang bij dat het vertrouwen tussen de 
banken en de ondernemingen, maar ook met de overheid, wordt versterkt. Ze moeten zich 
houden aan de afspraken. Ik verwijs daarbij naar de gedragscode. Op dit moment is er van 
een sanctionering geen sprake. Indien dat op een bepaald moment nodig zou zijn, kunnen we 
dat debat zeker openen. 

De gedragscode is afgesproken met de organisatie van banken. We hebben ook met Dexia 
gelijkaardige contacten. Het gaat om dezelfde vragen en informatie. We volgen dat van zeer 
nabij. Dat is zeer cruciaal. Als de economische heropleving zich verder doorzet – wat we 
allemaal hopen –, zal men meer nood hebben aan kredieten. Een groep die in de groene zone 
zit, zal die bijkomende of nieuwe kredieten normaal zonder problemen krijgen. Het is de 
groep in de knipperlichtzone, die spijtig genoeg veel groter is geworden, die het moeilijk zal 
hebben. Doordat ze geen bijkomende kredieten krijgen, zullen ze niet uit die zone geraken en 
zullen ze de rentabiliteit niet kunnen verbeteren, waardoor ze in de rode zone zullen verzeilen 
en nog grotere problemen hebben. Dat willen we te allen prijze voorkomen. Daarom is er ook 
die opvolgingscommissie met zes leden, die voor het eerst is samengekomen op 12 november 
en die verder per kwartaal vergadert. De regering zal daar de nodige beleidsconclusies uit 
trekken. Mijnheer de voorzitter, we zullen die hier ook toelichten en antwoorden op vragen 
daarover. Het is de regering die daarover tekst en uitleg zal geven aan het parlement en 
verantwoording zal afleggen. 

De voorzitter: De heer Diependaele heeft het woord. 

De heer Matthias Diependaele: Mijnheer de minister-president, ik dank u voor uw 
omstandig antwoord, ook over die kredietverstrekking. Ik heb er wel degelijk alle begrip voor 
dat de ‘term sheet’ geheim wordt gehouden. We zullen de zaak in de gaten houden door u in 
voorkomend geval te ondervragen.  

Zoals u zelf hebt gezegd, is het bij de kredietverstrekking cruciaal dat we die in de gaten 
houden via de opvolgingscommissie. We hebben nog maar vorige week of de week daarvoor 
het signaal gekregen dat de buffers van de meeste kmo’s opraken, wat een heropleving alleen 
maar moeilijker maakt. Daar is krediet voor nodig. 

Mijnheer de minister-president, ik heb toch nog een kleine kritische bedenking. Ik kan zeer 
goed begrijpen dat er een periode is overgegaan tussen het principiële akkoord op 22 januari 
2009, en de officialisering, de ondertekening van het akkoord op 17 juli 2009. Maar dat het 
dan nog tot 12 november geduurd heeft om die commissie te installeren, lijkt me een beetje 
lang. We zullen het maar aan de crisis wijten. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van de heer Mark Demesmaeker tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de vragenlijst over een internet-
achtervoegsel voor Vlaanderen 

De voorzitter: De heer Demesmaeker heeft het woord. 
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De heer Mark Demesmaeker: Mijnheer de minister-president, tijdens de vorige legislatuur 
heb ik u, net zoals andere collega’s, geregeld ondervraagd over de problematiek of, beter 
gezegd, de opportuniteit, de mogelijkheid, de kans om een internetextensie voor Vlaanderen 
te krijgen. Mijn laatste vraag om uitleg daarover dateert van 12 maart 2009. 

Vandaag stellen we met plezier vast dat de Vlaamse overheid een vragenlijst online heeft 
geplaatst, waarbij zowat iedereen zijn mening kwijt kan over een internetachtervoegsel voor 
Vlaanderen. Is er interesse voor een Vlaams internetachtervoegsel? Welke internetextensie 
zou dan het beste zijn en waarom? Wie zal de eigenaar zijn van dat top-leveldomein (TLD)? 
Om een antwoord te krijgen op al die vragen heeft de Vlaamse overheid, in samenwerking 
met het consultancybureau Deloitte, een vragenlijst online geplaatst, waarop alle 
belanghebbenden hun mening kunnen geven over het onderwerp. 

Mijnheer de minister-president, de vragenlijst maakt trouwens deel uit van een bredere 
haalbaarheidsstudie, die u ook had aangekondigd, over een internetextensie voor Vlaanderen. 
Vooraleer een aanvraag wordt ingediend bij de Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) wil de Vlaamse overheid immers nagaan in welke mate een TLD voor 
Vlaanderen een toegevoegde waarde zou kunnen leveren, en of hij kan leiden tot een 
duurzame onderneming, zoals vereist door de internationale infrastructuurbeheerder van het 
internet. 

Het is vooral de bedoeling dat verschillende belanghebbenden, zoals registrars, Internet 
Service Providers (ISP’s), vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, hostingbedrijven, 
consumentenorganisaties en eventuele eindgebruikers de vragenlijst invullen. Maar eigenlijk 
mag iedereen zijn mening kwijt over een domeinextensie voor Vlaanderen, over, zeg maar, 
‘.vla’. Persoonlijk zou ik het een goede zaak vinden indien Vlaanderen een eigen herkenbare 
plek op het internet zou kunnen innemen. 

Mijnheer de minister-president, wat is de stand van zaken in dit dossier? Ik begrijp dat er 
internationaal nogal wat vertraging is. Hoe loopt de bevraging? Hebt u daar enig zicht op? 
Heeft de Vlaamse overheid contacten met de overheden of organisaties van andere regio’s die 
op basis van taal en cultuur hun applicatie voorbereiden, om misschien een 
gemeenschappelijke strategie voor te bereiden? Ik denk aan een aantal regio’s die concrete 
plannen hebben: de Bretoenen, de regio’s in Groot-Brittannië – Wales, Schotland, Engeland, 
Cornwall –, Galicië, Québec, het Baskenland enzovoort. Die organisaties zijn vaak wel 
vertegenwoordigd op de internationale conferenties van ICANN waar over de toekomst van 
het naamsysteem wordt gedebatteerd. 

Voor mij is het toch wel belangrijk te weten of Vlaanderen daar vertegenwoordigd is en of 
zijn stem gehoord wordt. Of wordt er vertrouwd op louter de Belgische aanwezigheid via het 
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)? Is er afstemming over het 
verkondigen van standpunten bij ICANN met de federale overheid? Wanneer het raam voor 
de indiening van het dossier opengaat, is nog niet geweten. De beraadslaging op het 
internationale niveau gaat verder. Het is wel bijna zeker dat wanneer dat gebeurt, er 
honderden nieuwe domeinen zullen opstarten. Zult u middelen vrijmaken om het gebruik van 
het Vlaamse TLD te promoten, gelet op het enorme aanbod dat ineens op de markt zal 
verschijnen? 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord. 

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik ken de gevoeligheid 
van de heer Demesmaeker over dit onderwerp. Ook in de vorige Vlaamse regeerperiode heeft 
hij daarover terecht een aantal vragen gesteld. Mijnheer Demesmaeker, ik heb begrepen dat 
de vragen die u nu opnieuw stelt, gaan over waar we staan en over de aanpak. Ik zal er dan 
ook wat tekst en uitleg bij geven. Ik zal u daarna de schriftelijke versie bezorgen, zodat u zeer 
goed geïnformeerd bent. 
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Mijnheer Demesmaeker, ik zal beginnen met een stand van zaken te geven wat er gebeurt bij 
ICANN, waar de internationale afspraken worden gemaakt met betrekking tot deze 
internetdomeinnamen. Binnen ICANN zijn momenteel nog steeds de besprekingen bezig om 
een procedure uit te werken voor de indiening en evaluatie van aanvragen voor een nieuw 
generic Top-Level Domain (gTLD). Het voorstel voor de evaluatieprocedure werd recent nog 
in december 2009 in ICANN besproken, zonder dat een definitief tijdspad werd afgesproken. 
Verder overweegt ICANN om een vraag uit te sturen die peilt naar voornemens voor het 
indienen van aanvragen voor nieuwe gTLD’s. ICANN kan op dit moment namelijk nog geen 
enkele gevalideerde inschatting maken van het mogelijk aantal aanvragen. Het vermoeden 
bestaat dat er mogelijk rond de 500 aanvragen zullen komen. Maar om deze inschatting meer 
op feiten te baseren, komt er hieromtrent een rondvraag in het tweede kwartaal van 2010. Het 
is nu de verwachting dat aanvraagdossiers kunnen worden ingediend in het vierde kwartaal 
van 2010, al is ook daarover in ICANN-kringen nog geen zekerheid. Dat dossier zal dus 
zeker nog een tijdje op zich laten wachten. 

Om ons hier op Vlaams niveau op voor te bereiden, hebben we een bevraging gelanceerd als 
onderdeel van een bredere haalbaarheidsstudie. Deze vragenlijst bleef tot eind vorige maand 
online. Deze vragenlijst peilde enerzijds naar het draagvlak in de samenleving voor de 
ingebruikname van een Vlaams gTLD, anderzijds naar de gewenste modaliteiten van een 
dergelijke domeinnaam. De resultaten van deze bevraging zullen in de komende weken 
worden gerapporteerd. Ik ga ervan uit dat we dan opnieuw even van gedachten kunnen 
wisselen. 

Op basis van deze rapportage en wanneer er meer duidelijkheid is over de ICANN-afspraken, 
zal de Vlaamse Regering onderzoeken of een aanvraag voor een Vlaamse domeinnaam 
haalbaar, nuttig en wenselijk is, en, in voorkomend geval, op welke manier die zal worden 
ingericht en uitgebaat. 

Op dit ogenblik opereert ICANN nog niet als een internationale overheidsinstelling, maar is 
zij een organisatie onder de vleugels van de Amerikaanse overheid. De leden van ICANN 
zijn geen overheden maar bedrijven die gTLD’s uitbaten, bedrijven die domeinnamen 
verkopen, commerciële internetgebruikers en niet-commerciële internetgebruikers. 

Ter ondersteuning van de opvolging van de ICANN-werkzaamheden hebben mijn diensten 
wel contacten gehad met enkele andere regio’s die een aanvraag overwegen, zoals Friesland 
en Schotland. Er zijn mogelijk nog andere regio’s, waarmee we dan contact kunnen nemen. 
Hierbij wordt vastgesteld dat veelal de initiatieven om een nieuwe TLD aan te vragen, niet 
zozeer uitgaan van de overheden zelf, maar van diverse commerciële en niet-commerciële 
organisaties. De motivatie blijkt in de praktijk nogal te verschillen: soms is die gericht op 
toerisme en imago, soms ook wordt een verband gelegd met eigen taal en cultuur, maar een 
gemeenschappelijke lijn zit hier niet in. 

Aangezien ICANN geen overheidsinstelling is, heeft de Vlaamse overheid, net als andere 
overheden, geen rechtstreekse afvaardiging op deze ICANN-vergaderingen. In het kader van 
de haalbaarheidsstudie werken mijn diensten wel samen met het consultancybureau Deloitte, 
dat het advocatenbureau Laga in onderaanneming betrokken heeft. Deloitte en Laga zijn 
hiervoor geschikte partners omdat zij binnen ICANN onder andere betrokken zijn geweest bij 
het opstellen van het handboek met de richtlijnen voor het indienen van aanvragen bij 
ICANN. Zij zijn derhalve prominent aanwezig op ICANN-vergaderingen en kunnen in die 
hoedanigheid een belangrijke rol voor Vlaanderen spelen. 

Het lopend onderzoek moet duidelijk maken in welke mate er binnen Vlaanderen een 
interesse bestaat naar een gTLD voor Vlaanderen en onder welke modaliteiten dit in gebruik 
zou kunnen worden genomen. Op basis hiervan en rekening houdend met de ICANN-
richtlijnen ter zake, zullen nog verschillende vragen moeten worden beantwoord, zoals de 
extensie waarvoor Vlaanderen zou kiezen – u hebt zelf ‘vla’ aangehaald, maar het zou ook 
Vlaanderen, flanders of iets anders kunnen zijn –, de wijze waarop die zou worden uitgebaat 
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– intern of extern –, of er gekozen wordt voor een open domeinnaam – waar iedereen 
aanvragen kan indienen – en of er specifieke criteria voor de aanvraag komen. In samenhang 
met deze beslissingspunten zullen mijn diensten ook een kostprijsraming opstellen voor elk 
van deze punten. In functie daarvan zal de Vlaamse Regering de nodige beslissingen nemen 
in dit dossier. 

Mijnheer Demesmaeker, ik geloof dat u een tijdje geleden hierover vragen hebt gesteld in de 
plenaire vergadering. ICANN heeft heel wat meer tijd nodig om beslissingen te nemen. We 
zijn er volop mee bezig en volgen het dossier van zeer nabij. We hebben bijkomende acties 
gedaan, zoals de bevraging. Ik ga ervan uit dat het niet de laatste keer is dat we in deze 
commissie of op een andere plaats daarover verder van gedachten wisselen. 

De voorzitter: De heer Demesmaeker heeft het woord. 

De heer Mark Demesmaeker: Mijnheer de minister-president, er zijn op dit moment 
inderdaad nog heel wat onbekenden. Zoals ik al dacht, is er internationaal heel wat 
vertraging. Het is nu wachten op de resultaten van de bevraging. We zijn er allemaal heel 
benieuwd naar. Op dat moment kunnen we een aantal verdere stappen zetten. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van de heer Lode Vereeck tot de heer Kris Peeters, minister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Landbouw en Plattelandsbeleid, over de in het kader van het beter bestuurlijk beleid 
(BBB) opgerichte strategische adviesraden (SAR’s) 

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord. 

De heer Lode Vereeck: Mijnheer de minister-president, mijnheer de voorzitter, geachte 
collega’s, u bent, net als ikzelf, goed vertrouwd met de strategische adviesraden (SAR’s) in 
Vlaanderen die werden opgericht door de Vlaamse overheid en samengesteld zijn uit 
vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld en bestuurlijke organisaties, 
aangevuld met wetenschappelijke experten en/of ervaringsdeskundigen. Die SAR’s brengen 
in Vlaanderen onafhankelijke adviezen uit en de Vlaamse overheid staat in voor het personeel 
en de financiële ondersteuning. 

De nieuwe adviesstructuur – want de SAR’s zijn eigenlijk een nieuwe adviesstructuur – kreeg 
vorm naar aanleiding van de hervorming van de Vlaamse administratie, beter bekend als 
beter bestuurlijk beleid (BBB). De Vlaamse Regering besliste al in 2001 dat er een 
herstructurering moest komen van het bestaande adviesstelsel, en vervolgens kwam er in 
2003 het beroemde decreet tot regeling van de strategische adviesraden. Sindsdien zijn er 
verschillende nieuwe SAR’s opgericht. Een aantal bestaande adviesraden zijn omgevormd tot 
SAR’s. 

Op 6 oktober heb ik u hierover een schriftelijke vraag gesteld. Er zijn in totaal twaalf SAR’s 
met een totaalbudget van 13 miljoen euro waarvan het grootste deel wordt weggekaapt door 
de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), met inbegrip van de dotatie van de 
Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA). 

Het interesseert me vooral in welke mate u de prestaties van de SAR’s inschat. Is de 
performantie, de effectiviteit en de efficiëntie van de SAR’s voldoende hoog? Is de 13 
miljoen euro wel goed besteed? Een van de manieren om dit te controleren, is na te gaan of er 
iets met de adviezen gebeurt. Worden de adviezen van de SAR’s ook daadwerkelijk 
opgevolgd? Is er ooit al eens een advies geweest dat geleid heeft tot de bijsturing van een 
decreet of een beleidsmaatregel? 
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Ik heb zelf een tijd in zo’n SAR mogen opereren. Mijn eigen ervaring is eigenlijk niet van 
belang in dit geval, maar ik wilde de vraag opentrekken naar die twaalf SAR’s. U 
antwoordde: “Een reactie op de adviezen van de SAR’s wordt steeds in de nota’s aan de 
Vlaamse Regering opgenomen. Hierbij wordt er ook steeds maximaal met hun advies 
rekening gehouden.” U geeft ook twee voorbeelden: “(…) het belang dat de Vlaamse 
Regering hecht aan de inbreng bij de beleidsvorming vanuit het maatschappelijk middenveld 
en van onafhankelijke deskundigen via het strategische adviesstelsel.” In hetzelfde antwoord 
op de schriftelijke vraag verwijst u ook naar een studie die er nog moest aankomen, getiteld 
‘Het nieuwe strategische adviesstelsel: een verbeteringsgerichte procesevaluatie’, van het 
Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV). 

Ondertussen is er heel wat gebeurd. Het rapport is uitgekomen, en er is een artikel verschenen 
in De Tijd, met als kritische titel: ‘Vlaanderen verspilt geld met adviesraden. Rapport erg 
kritisch over consultatie bij nieuwe wetgeving. Twaalf adviesraden onvoldoende benut.’ Dat 
kritische artikel in De Tijd was gebaseerd op de studie van het SBOV. Het artikel citeert dan 
ook uit het rapport: “De Vlaamse Regering is verplicht advies te vragen, ook al bestaat de 
politieke ruimte niet, of heeft zij niet de intentie om dat beleid te veranderen. De kans bestaat 
dat adviesraden worden ingeschakeld omdat het moet, eerder dan omdat zij een belangrijke 
meerwaarde voor het beleid zouden kunnen betekenen.” 

Het artikel zelf verwijst ook nog naar een getuigenis die aangeeft dat het al zou zijn gebeurd 
dat een minister juichend een doorbraak aankondigde, gelet op de positieve adviezen van de 
bevoegde raden, terwijl die pertinent negatief waren. 

Ondertussen hebben we dat rapport dus ter beschikking. Het formuleert negen algemene 
aanbevelingen. Zo raadt het rapport onder andere aan om de adviestermijnen uit te breiden. Ik 
kan vanuit mijn eigen ervaring in de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) bevestigen dat het 
soms heel erg snel moest gaan. Het rapport stelt ook dat er een groter engagement moet 
komen van de beleidsverantwoordelijken ten aanzien van de raden en dat er feedback moet 
komen van de beleidsverantwoordelijken aan de adviesraden. Men weet immers vaak niet wat 
er met het advies is gebeurd. 

Het is trouwens een heel goede studie, die ook wel een positief punt naar voren schuift, een 
punt dat ik ook altijd publiek heb gemaakt. Ik kan alleen maar voor de MORA spreken, maar 
ik kan bevestigen dat daar een zeer goede staf werkzaam is. De discussies binnen de MORA 
waren ook boeiend en van hoog niveau. Ik kan dat niet uitbreiden naar de twaalf raden. 
Daarom vraag ik me af hoe dat bij de andere raden werkt. 

Ik kan een aantal analyses uit het rapport ook persoonlijk onderschrijven. Het gaat inderdaad 
vaak over een heel degelijke staf. Ik denk dat ook de SERV over een heel degelijke staf 
beschikt. De discussies, over pakweg modal shift en co-modality, waren vaak heel boeiend. 
Maar je vraagt je dan altijd af wat er met het advies gebeurt. Voor alle duidelijkheid: het 
principe van strategische adviesraden is een gezond principe, mits het wordt toegepast zoals 
het hoort. En in dit rapport vraagt men zich toch af of die 13,7 miljoen euro wel nuttig wordt 
gebruikt. 

Mijnheer de minister-president, uit uw antwoord op mijn schriftelijke vraag leid ik af dat u de 
werking van de SAR’s zelf positief evalueert. Klopt die interpretatie? 

U begrijpt dat wij met enige verbazing kennis hebben genomen van het artikel in De Tijd, 
alsook van het rapport van de SBOV. De bevindingen van het rapport over de werking van de 
SAR’s stemmen immers niet overeen met uw antwoord op mijn vraag. Erkent u de kritische 
analyse? Hoe rijmt u die bevindingen met uw eerdere antwoord op mijn schriftelijke vraag? 

Welke beleidsconclusies trekt u uit dit rapport? Het rapport doet negen algemene 
aanbevelingen om de uiteenlopende problemen, verbonden aan de werking van de SAR’s, te 
verhelpen. Gaat u die implementeren? Welke bijsturingen worden voorzien? Of overweegt u 
eventueel een afschaffing van de SAR’s? 
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Het artikel in De Tijd vermeldt ook een getuigenis die aangeeft dat het reeds gebeurd is dat 
een minister juichend een doorbraak aankondigde, gelet op de positieve adviezen van de 
bevoegde raden, terwijl die pertinent negatief waren. Hebt u daar weet van? Gaat u dat 
onderzoeken? Zo ja, binnen welke termijn? Zo neen, holt u daarmee het concept van de 
SAR’s niet fundamenteel uit? 

Het rapport betwijfelt of die 13,7 miljoen euro op een nuttige manier wordt besteed. De 
Vlaamse overheid telt ontelbare instellingen en instanties. Ik heb daar trouwens ook al een 
schriftelijke vraag over gesteld. Dat was de allereerste schriftelijke vraag die ik ooit heb 
gesteld, maar het antwoord is nog lang niet binnen. Ik heb een vraag gesteld naar alle ad-
hocorganisaties die er op alle ministeries circuleren. Het is niet voor het eerst dat er 
aanwijzingen zijn dat die instellingen en instanties de toegekende middelen niet op een 
efficiënte en effectieve wijze besteden. Ik verwijs naar het Vlaams Huis in New York, waar 
de problematiek volgens mij te maken had met het ad-hockarakter van de institutionele 
structuur. Ik verwijs ook naar het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM), waar de 
deelnemende partijen zelf niet meer zo tevreden zijn over de werking. Ik verwijs ook naar het 
Agentschap Wegen en Verkeer en nu dus ook naar de SAR’s. 

In het kader van uw streven naar een meer efficiënte overheid, vraag ik me af of het niet 
opportuun is om al die instellingen, instanties, agentschappen enzovoort van de Vlaamse 
overheid op te lijsten en individueel door te lichten om hun efficiëntie en effectiviteit te 
evalueren. 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord. 

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer Vereeck, ik heb zelf in zowat alle 
overlegorganen gezeten, zowel op federaal als op Vlaams niveau. Ik ken dus de problematiek 
bij de adviesorganen en strategische raden, zeker als je adviezen verstrekt en de indruk krijgt 
dat de regering of het parlement er geen of onvoldoende rekening mee houdt. Dat houdt een 
constante zorg in met betrekking tot de toegevoegde waarde van alle noeste arbeid die daar 
wordt gepresteerd. 

Vanuit mijn huidige beroepsactiviteit als minister-president weet ik dat het heel waardevol is 
om het middenveld en de adviesraden bij het beleid te betrekken. Daar ontstaat echter een 
ander spanningsveld, namelijk dat van de snelheid van de beslissingen en het momentum 
waarop een advies wordt afgeleverd. Bepaalde adviesraden doen het werk van de Raad van 
State nog eens over, wat zeer waardevol is, ook voor de regering, maar de vraag is in welke 
mate daar dan nog politiek op moet worden ingestuurd. 

Deze Vlaamse Regering en ikzelf hechten heel veel belang aan wat ik het participatieve 
beleid noem. Dat wil zeggen dat het beleid, zeker wanneer het over belangrijke 
maatschappelijke problemen gaat, zo breed mogelijk wordt besproken met het middenveld en 
maatschappelijk gedragen wordt. Die adviezen kunnen en moeten daar een bijdrage aan 
leveren, los van de expertise van die verschillende secretariaten en van de experts die in die 
verschillende raden actief zijn. Als daar in het beleid onvoldoende of geen oog voor is, zullen 
er vrij snel problemen zijn met het ingang doen vinden en doen dragen van dat beleid. Dat 
geldt voor de Vlaamse Regering, maar net zo goed voor decreetteksten die in dit parlement 
zijn of worden goedgekeurd. 

Het is belangrijk dat u enerzijds het rapport bekijkt en anderzijds wat daarover is verschenen 
in de media. Zeer zelden, maar toch af en toe, is er sprake van tendentieuze berichtgeving 
over rapporten die heel wat meer bevatten of zelfs zaken niet bevatten. U verwijst naar een 
collega die wildenthousiast zou hebben gereageerd op een advies van een SAR, dat dan 
naderhand negatief zou zijn geweest. Tenzij ik daar heb overgelezen, heb ik dat nergens in 
het rapport teruggevonden. Sterker nog, we hebben de onderzoekers gevraagd of ze in hun 
interviews of hun survey zoiets hebben genoteerd, en ze hebben dat niet bevestigd.  
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U weet dat ik het niet zou aandurven journalisten te vragen naar hun bronnen. U mag dat wel 
proberen. Ik heb me daar niet mee beziggehouden, want ik weet dat dit zonder resultaat zal 
zijn, maar misschien moet u dat voort onderzoeken, en mij dat dan wel melden. Het benieuwt 
me immers natuurlijk ook welke collega dat dan zou zijn geweest, mocht het al waar zijn. In 
bepaalde krantenartikels gebeurt het zeer zelden dat iets wordt geschreven terwijl het niet 
heeft bestaan. 

Dat toont aan dat er een onderscheid moet worden gemaakt – wat u ook hebt gedaan – tussen 
wat in de krant verschijnt en wat in het rapport is opgenomen. 

Het rapport bevat een aantal aanbevelingen, die ik zeker ernstig neem. Ik begrijp dat u die 
aanbevelingen al had aangevoeld of geduid, zeker wat de SERV betreft. Ook ik had dat al 
aangevoeld, in een vorige hoedanigheid. Het gaat over de vraag in welke mate adviezen echt 
mee in overweging kunnen worden genomen. Dat heeft te maken met het moment waarop ze 
worden gegeven. Dat heeft te maken met de hele problematiek van de wit- en groenboeken. 
Er is het debat in dit Vlaams Parlement wanneer wat wordt meegedeeld. Daar wil ik me zeker 
niet mee bemoeien. De voorzitter van het parlement heeft uitdrukkelijk gevraagd dat de 
Vlaamse Regering meer informatie zou kunnen geven over de mate waarin rekening is 
gehouden met de adviezen en waar dat dan specifiek heeft geresulteerd in aanpassingen. 

Wat uw vraag over bijsturingen betreft, de Vlaamse Regering zal zeker voort bekijken hoe ze 
daarop moet inspelen. Die SAR’s zijn vrij recent. De ene is al wat recenter dan de andere. We 
moeten ze het voordeel van de twijfel geven. Ze moeten ook nog wat groeien. U hebt me 
gevraagd of ik de afschaffing van SAR’s overweeg. We moeten zeer zorgvuldig zijn en een 
zekere efficiëntie en effectiviteit in het achterhoofd houden, maar moeten SAR’s ook de 
mogelijkheid geven om aan te tonen dat ze echt een toegevoegde waarde hebben. 

Ik hoop dus dat u me de informatie kunt geven over die juichende minister. Dan zijn er de 
bedragen. U hebt het gehad over het Vlaams Huis, het VIM, de SAR’s enzovoort. Als het 
goed is, is het ook goed: het krantenartikel geeft een correcte opsomming van de dotaties die 
in de begroting zijn ingeschreven voor de strategische adviesraden. Het is wel belangrijk 
enige duiding te geven. Alle dotaties samen bedragen inderdaad 13,7 miljoen euro. Het is 
echter verkeerd te stellen dat dit de kostprijs is van het adviesstelsel. U hebt er zelf naar 
verwezen: zeker de SERV, maar ook de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), de Vlaamse Raad 
voor Wetenschapsbeleid (VRWB) en de Minaraad hebben decretale opdrachten gekregen die 
ruimer zijn dan advies verlenen over ontwerpen van decreet en ontwerpen van 
regeringsbesluiten. Het parlement kan zelf bekijken of daaraan een wijziging moet worden 
aangebracht. Die vier SAR’s samen hebben een dotatie van 11,8 miljoen euro. Dat betekent 
dat de andere acht samen een dotatie van 1,9 miljoen euro krijgen. Er is dus wel wat verschil 
qua budget. Dat heeft ook te maken met het feit – tenzij ik me vergis – dat dit Vlaams 
Parlement in het verleden en nu nog die vier instanties heel belangrijke opdrachten heeft 
gegeven, en dat daar ook de budgetten voor moeten worden vrijgemaakt. 

Wat de doorlichting van de efficiëntie en effectiviteit van de diensten van de Vlaamse 
overheid betreft, verwijs ik naar de regeringsbeslissing van 30 mei 2008, die aan alle 
entiteiten oplegt tegen eind 2010 te beschikken over een gedocumenteerd systeem van 
organisatiebeheersing, volgens een welbepaald stramien. Daarin moet elke entiteit aangeven 
op welke wijze ze zich organiseert om haar doelstellingen op een efficiënte, effectieve, 
ethische en kwaliteitsvolle manier tot stand te brengen, op te volgen en waar nodig tijdig bij 
te sturen, en hoe ze daarover verantwoording aflegt. Dat proces is momenteel volop bezig en 
het maturiteitsniveau van dit gedocumenteerd systeem van organisatiebeheersing zal worden 
beoordeeld door het Agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Dat zal een 
beeld geven van waar elke organisatie op dit ogenblik staat met betrekking tot de beheersing 
van haar efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit en integriteit. Die zelfevaluatie vormt dan verder 
de basis voor een actieplan om beheersmaatregelen uit te werken en/of te verbeteren, om zo 
het maturiteitsniveau van de organisatiebeheersing stelselmatig te verhogen. 
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Mijnheer Vereeck, ik ga ervan uit dat u deze legislatuur samen met mij die maturiteit, van de 
SAR’s, maar ook ruimer, zult kunnen vaststellen, mee volgen en bewaken, en dat u daar 
desgevallend ook kritische vragen over zult stellen, al dan niet na een rapport of een – wat dit 
rapport betreft op bepaalde punten toch tendentieus – artikel. 

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord. 

De heer Lode Vereeck: Mijnheer de minister-president, ik dank u voor uw antwoord, dat al 
wat gezond-kritischer is dan uw schriftelijke antwoord. U wijst er terecht op dat advisering en 
consultatie vaak leiden tot bijkomende vertraging. Een van de voorstellen uit het rapport is 
dat zou worden gestreefd naar een meer proactieve advisering. Dat betekent dat men eigenlijk 
het advies al wil opvragen voor er binnen de regering een principiële overeenstemming is 
bereikt. Dat lijkt me heel duidelijk. 

Het consulteren van adviesraden gebeurt nu meestal nadat de regering het dossier al een 
eerste keer principieel heeft goedgekeurd, waardoor het zwaartepunt van de voorbereiding en 
de discussie natuurlijk al achter de rug is. Dan is het natuurlijk moeilijk om dat moeizaam 
bereikte compromis nog te wijzigen. Nu wordt hier voorgesteld de interventie van de SAR’s 
te vervroegen in die besluitvormingscyclus. Als ik goed heb geluisterd, hebt u dat eigenlijk 
ook gezegd. Dan heb ik daarover eigenlijk nog maar één vraag: wanneer zal dat worden 
geïmplementeerd? Is er een bepaalde tijdsplanning om die aanpassingen aan de werking van 
de SAR’s door te voeren? 

U verwijst ook naar het participatieve beleid. Daar kunnen we in principe ook achter staan. 
Maar ik denk toch dat we hier in Vlaanderen niet mogen vergeten dat we ons met dat 
participatieve beleid stilletjes aan vast rijden. We kennen het maatschappelijk debat als term 
in Nederland al uit de jaren zeventig. Maar u weet dat we er daardoor uiteindelijk niet meer in 
slagen om maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten binnen een redelijke termijn 
rond te krijgen. Op een bepaald moment kan er inderdaad geconsulteerd en geadviseerd 
worden. Maar ook daar zullen we toch wel eens knopen moeten doorhakken. SAR’s zijn 
goed. Ze moeten dan wel vroeger in het beleidsproces worden ingeschakeld, zodat ze nog 
enig nut hebben. Anders zorgen ze voor een zoveelste vertraging. 

Voor alle duidelijkheid wil ik het nog even hebben over de quote in verband met de minister 
die juichend een doorbraak aankondigt “gelet op de positieve adviezen van de bevoegde 
raden”, terwijl die negatief waren. Dat stond uiteraard niet in het document. Ik denk ook niet 
dat ik dat heb gezegd. Anders gaat het om een lapsus. Ze stond in een artikel van De Tijd. In 
het artikel staat ook dat het vermoeden bevestigd wordt op het terrein. 

Ik wil de SAR’s het voordeel van de twijfel geven. Wat mij betreft, mogen ze nog wat meer 
maturiteit hebben. De reden waarom het SBOV al begonnen is met de analyse, is, zoals ik het 
begrijp, dat er vrij snel al enige metaalmoeheid in het systeem dreigde op te treden. Omdat er 
al wat uitval was bij de vergaderingen heeft men gevraagd of de mensen zich nog wel 
betrokken voelen. Er kon toch al een grote afwezigheid worden vastgesteld in die vrij jonge 
organisaties. Die leden waren er natuurlijk zeer snel achter gekomen dat het om de zoveelste 
– toegegeven, interessante – praatbarak ging. Met die conclusies gebeurde niet veel omdat ze 
te laat in het hele besluitvormingsproces werden ingebracht. 

Mijnheer de minister-president, ik zou graag van u willen vernemen wanneer die 
aanpassingen gebeuren en of er een tijdsplanning is. 

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 

De heer Jan Peumans: We weten nu nog altijd niet wie die ‘juichende minister’ is, maar 
daar komen we op de een of andere manier wel achter. 

Mijnheer Vereeck, als ik u zo hoor, gelooft u niet meer erg in de participatieve democratie. 
Aan de ene kant bent u er wel voor en aan de andere kant niet. Er is nu een geweldige 
nuancering. Gelukkig heeft de minister-president daarop geantwoord. Als er één instelling is 
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die ik de afgelopen vijf jaar aan het woord heb gehoord, dan is dat de SERV. De adviezen 
van de SERV zijn ongevraagde adviezen. De voorzitter van de commissie kan dat veel beter 
getuigen dan ik als het gaat over de begrotingen, de rekeningen, de begrotingspolitiek, de 
meerjarenbegroting enzovoort. Dat biedt een zeer belangrijke meerwaarde voor het 
parlement. 

De discussies die we in de commissie Openbare Werken hebben over de Mobiliteitsraad 
(MORA), zorgen voor een grote bijdrage. Men moet het er niet altijd mee eens zijn. Ze 
bieden een grote meerwaarde ten aanzien van de discussies die we voeren. Als ik kijk naar de 
adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), die ik niet zo goed ken, maar ik zie ze wel 
passeren, dan vormen die een meerwaarde. Als ik kijk naar de Vlaamse Raad voor 
Wetenschapsbeleid (VRWB), dan vind ik dat die een grote meerwaarde biedt. Dat zijn toch 
vier instanties die bemand worden door een goed secretariaat. Ze leveren een zinvolle 
bijdrage in het debat. 

Minister-president Peeters heeft – gelukkig – gezegd dat we nog altijd met de regering aan 
het onderhandelen zijn. Bij het indienen van een voorontwerp van decreet worden de 
verplichte adviezen door de regering gevraagd. We gaan na of we de nota aan de Vlaamse 
Regering niet mee moeten opnemen in de gedrukte stukken van een ontwerp van decreet. Ik 
heb daarover constructieve gesprekken gevoerd met de minister-president. In de nota aan de 
Vlaamse Regering zal uiteraard staan waarom men al dan niet rekening houdt met adviezen 
van die SAR’s. Waarom houdt de minister van Leefmilieu bijvoorbeeld geen rekening met 
een advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)? Die raad geeft 
trouwens zeer goede adviezen. Dat is ook een van de positieve zaken die in het ontwerp van 
actieplan staat dat aan het parlement werd voorgelegd. Ofwel wordt rekening gehouden met 
de adviezen, ofwel niet, en dan zegt men ook dat dat is omdat het slechte adviezen zijn. Want 
het is natuurlijk ook bezigheidstherapie of het gaat om wat rituele danspasjes van die SAR’s.  

De regering kan zeggen dat om die bepaalde redenen geen gevolg wordt gegeven aan de 
adviezen. Dat is haar goed recht. We mogen al de SAR’s echter niet op één hoop gooien. 
Daarmee zouden we er een aantal toch tekortdoen. 

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord. 

De heer Lode Vereeck: Mijnheer Peumans, ik weet niet of u het rapport van het SBOV hebt 
gelezen. Daarin wordt aangegeven dat de SERV een voorbeeld is van hoe het wel moet 
omdat de SERV al die proactieve adviezen geeft. 

Wat de MORA betreft, bevestigt u alleen maar wat ik zeg. De MORA geeft heel goede 
adviezen. De afgelopen vijf jaar zijn hier heel interessante debatten gevoerd over de Lange 
Wapper. Dit project loopt nu al vijftien jaar en is voor mij dan ook een voorbeeld van hoe een 
participatief model zichzelf klem kan rijden. Ik ben inderdaad voor participatie, maar op een 
bepaald moment moet er ook iets gebeuren. 

Uw voorstel van de VRWB is een zeer mooi voorbeeld, maar het bevestigt precies wat ik u 
zeg. Met de voorstellen van de SAR gebeurt niets. Ik verwijs naar de kritische uitspraken van 
Karel Vinck over het innovatiebeleid. Minister Lieten doet daar niets mee in haar beleid. 

Uw laatste suggestie vind ik heel goed. Daar wil ik echt wel in meestappen. De idee dat een 
minister eventueel in het traject van een reguleringsimpactanalyse (RIA) of Innovatief 
Aanbesteden (IA) zou moeten verantwoorden waarom hij een bepaald advies niet volgt, is 
een goede suggestie. Ook dat staat in het rapport, namelijk dat de regering feedback moet 
geven. Mijn vraag is dan ook of u dat zult doen en wat het tijdsplan is. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Eric Van Rompuy tot de heer Philippe Muyters, Vlaams 
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de 
eindresultaten van de Vlaamse begroting 2009 

Interpellatie van de heer Lode Vereeck tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister 
van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de resultaten van 
de Vlaamse begroting 2009 en het door de minister op een persconferentie 
bekendgemaakte tekort van 1,2 miljard euro over het begrotingsjaar 2009 

De heer Eric Van Rompuy: Ik heb zelf een vraag om uitleg ingediend. Dat heeft te maken 
met het feit dat die afrekening al jaren bekend wordt gemaakt tijdens de kerstvakantie. 

Vroeger waren er de beroemde triomfbulletins van de heer Van Mechelen op 3 januari. Elk 
jaar waren er nieuwe overschotten. Het duurde dan wel nog veertien dagen voor die werden 
voorgelegd aan het parlement. Intussen stelde ik die vraag telkens opnieuw, zowel vanuit de 
meerderheid als vanuit de oppositie. Dergelijke discussies horen immers thuis in het 
parlement. Wij discussiëren vaak heel lang over de begroting, maar de afrekening verdwijnt 
meestal in een aantal polemieken in de pers terwijl dat eigenlijk hier zou moeten gebeuren. 
Het zou ideaal zijn indien die mededeling hier in de commissie zou kunnen gebeuren. 

De federale regering doet die mededeling vandaag. Zij heeft een tekort van 20 miljard euro of 
5,8 percent. Dat is andere koek dan hier in Vlaanderen. 

De begroting 2009 is afgesloten met een tekort van 1,2 miljard euro. Dat is 200 miljoen euro 
meer dan voorzien bij de opmaak van de begroting 2010. Dit heeft natuurlijk alles met de 
ontwikkeling van de economie en met de terugval van de economische groei te maken. Dit 
heeft gevolgen op de inkomsten gehad. De samengevoegde en gedeelde belastingen zijn aan 
parameters in verband met de economische groei gekoppeld. Die parameters zijn lager 
uitgevallen dan bij de opmaak van de begroting voor 2009 werd verwacht. 

In zijn geheel gezien, liggen de ontvangsten ongeveer 1,8 miljard euro lager. Het gaat om 1,2 
miljard euro aan samengevoegde en gedeelde belastingen en om 600 miljoen euro aan 
gewestbelastingen. 

Langs de uitgavenzijde zijn een aantal zaken onderschat. Het gaat onder meer om de 
renovatiepremies, om het grond- en pandenbeleid en om de investeringssubsidies. De vraag is 
natuurlijk wat de minister met die onderschatting van de uitgaven precies bedoelt. Liggen de 
uitgaven hoger dan is gebudgetteerd? Ligt de benuttingsgraad hoger dan verwacht? Of ligt het 
nog aan iets anders? Wat is er met die renovatiepremies gebeurd? 

Dat de benuttingsgraad hoger zou zijn dan verwacht en de uitgaven hoger dan gebudgetteerd, 
kon enkele maanden geleden eigenlijk al worden voorzien. Om die reden staan een aantal 
maatregelen in het Vlaams regeerakkoord vermeld. Een belangrijk punt in dit verband is de 
discussie over de onderbenutting van de kredieten. Die onderbenutting blijkt nu een stuk 
lager dan eind 2009 is vooropgesteld. Toen is verklaard dat het om 750 miljoen euro zou 
gaan. We hebben hier in deze commissie nog een lange discussie over gevoerd. Op pagina 65 
van de begroting 2009 staat te lezen dat 750 miljoen euro een realistische schatting is. 
Uiteindelijk blijkt het om 478 miljoen euro te gaan. Ik stel me hier een paar vragen bij. 

Mijnheer de minister, hoe verklaart u de onderbenutting? Wat is de onderbenutting per 
beleidsdomein? Tijdens uw persconferentie hebt u drie sectoren als voorbeelden aangehaald. 
Als ik naar de Diensten van Algemeen Belang (DAB’s) kijk, kom ik absoluut niet tot 
dergelijke bedragen. Het moet zeker ook om andere vormen van onderbenutting gaan. Het 
kan niet enkel bij de DAB’s zitten. 

De aanwendingspercentages hebben een historisch maximum bereikt. We hebben 94,5 
percent bereikt. Vergeleken met de historische reeks tot 92,4 percent betekent dit een stijging 
met bijna 2 percent. De hoge aanwendingspercentages konden trouwens worden voorzien. 
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Wie weet dat hij moet besparen, geeft op het einde van het jaar vaak nog het maximum uit. Ik 
stel me hier vragen bij. 

Ik betreur dat u eigenlijk met de vorige Vlaamse Regering afrekent. Ik bekijk dit vanuit het 
oogpunt van fair play. U hebt verklaard dat de begroting 2009 op drijfzand was gebouwd. 
Iedereen weet wat er vorig jaar op economisch vlak is gebeurd. Dat viel niet te voorzien. 
Niemand wist wat de economische groei zou zijn. Niemand wist wat de gevolgen hiervan op 
de ontvangsten zouden zijn. 

Het was politiek natuurlijk ondenkbaar twee maanden voor de verkiezingen nog een 
begrotingscontrole te houden. Ik weet dat de N-VA er heeft op aangedrongen rond Pasen 
2009 nog een begrotingscontrole te houden. Dit was natuurlijk een zuiver electorale vraag. 
Iedereen wist dat er vanaf februari of maart 2009 geen begrotingscontrole meer zou komen. 

Ik betreur dat u de toelichting bij de afrekening voor 2009 gebruikt om kritiek op de vorige 
Vlaamse Regering te geven. De vorige Vlaamse Regering heeft de gevolgen van de 
economische crisis moeten incasseren en is in dit verband onmachtig gebleken. De huidige 
Vlaamse Regering heeft door verwijzingen naar de onderbenutting van de kredieten de illusie 
gecreëerd dat het allemaal nog zou meevallen. De discussie in het Vlaams Parlement heeft 
aangetoond dat deze hypotheses moeilijk realiseerbaar waren. 

Ik wil het hier niet enkel over het verleden hebben. Ik wil enkel opmerken dat u in het licht 
van uw afrekening ook rekening moet houden met de context waarin de vorige Vlaamse 
Regering moest opereren. Bepaalde fracties die er deel van hebben uitgemaakt, zien de 
minister van Begroting, die ze overigens steunen, hier graag rekening mee houden. Het gaat 
niet om werkelijk wanbeleid, drijfzand of mismanagement. Het gaat gewoon om de gevolgen 
van de economische crisis. 

Ik vraag me af wat de gevolgen voor de begroting 2010 zijn. Ik heb gelezen dat de Vlaamse 
Regering de doelstelling handhaaft het tekort tot 500 miljoen euro te beperken. De minister 
wil de tering naar de nering zetten. Hij heeft tevens naar een begrotingscontrole verwezen. De 
vraag is wanneer die er komt. 

Het is me enorm opgevallen dat de minister over een stuwmeer van 2 miljard euro spreekt. 
De openbare instellingen hadden hier recht op. Die betalingen hadden in 2009 moeten 
gebeuren. Over welke instellingen gaat het hier eigenlijk? Waarop is de stelling gebaseerd dat 
de Vlaamse Regering hiervan op de hoogte was? Dit lijkt me een argument post factum. Het 
is me niet duidelijk wat hiermee precies wordt bedoeld. 

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord. 

De heer Lode Vereeck: Mijnheer de voorzitter, ik heb deze interpellatie ingediend zonder te 
weten dat ondertussen ook een vraag om uitleg was ingediend. Mijn interpellatie is een 
reactie op de persconferentie van de minister. Er is natuurlijk een verschil tussen een vraag 
om uitleg en een interpellatie. Een vraag om uitleg is bedoeld om uitleg te krijgen. Een 
interpellatie wil de politieke verantwoordelijkheid scherper stellen. Ik heb in belangrijke mate 
dezelfde vragen als de vorige spreker. Ik zal ze kort even samenvatten. De insteek is echter 
heel anders. 

Als nieuw volksvertegenwoordiger heb ik in december drie dagen in het Vlaams Parlement 
doorgebracht. We hebben toen de begrotingsaanpassing 2009 en de begroting 2010 
goedgekeurd of weggestemd. Op 16 december heeft de minister verklaard van een tekort van 
1 miljard euro uit te gaan. De minister-president en de minister hebben tijdens de 
besprekingen gehamerd op het belang dat ze aan het vooropgesteld begrotingstraject 
hechtten. De minister heeft zijn begroting tijdens de commissiebesprekingen en tijdens de 
plenaire vergaderingen meermaals verdedigd. Hij ging er prat op dat de ingediende begroting 
en begrotingsaanpassing betrouwbaar en accuraat waren. 
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Tijdens de plenaire vergadering van 16 december 2009 heeft de minister het volgende 
verklaard: “Het is normaal dat we bij de opmaak van de begroting een beetje voorzichtig te 
werk gaan. De heer Crombez had het er al over. Verder is er de onzekerheid over de 
parameters die de federale regering zal hanteren om de dotatie te bepalen en eventueel ook 
om de afrekening achteraf uit te werken. Er zijn dus voldoende redenen om eerder 
conservatief en voorzichtig te werk te gaan.” Dit is slechts een van de vele mogelijke citaten 
die we over dit onderwerp kunnen aanhalen. 

De minister heeft er regelmatig op gewezen dat de bedragen op alle vlakken voorzichtig 
waren ingeschat. We konden alle vertrouwen stellen in de begroting en de 
begrotingsaanpassing die ter stemming voorlagen. Daarna zijn beide ook goedgekeurd. 

Amper twee weken later heeft de minister die cijfers tijdens een persconferentie 
tegengesproken en in twijfel getrokken. Dit komt heel ongeloofwaardig over. Als neofiet vind 
ik dat dit niet kan. Plots zijn er cijfers veranderd. Op 16 december 2009 wist de minister dit 
niet. Twee weken later heeft hij bekendgemaakt dat het tekort 1,2 miljard euro in plaats van 1 
miljard euro bedroeg. Dat is 200 miljoen euro meer. Dat is 20 percent op twee weken tijd. 
Opeens blijkt er niet veel te kloppen van die begroting. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik kan het 
nauwelijks geloven. Wat ik nog minder begrijp, is dat u daar geen verantwoordelijkheid voor 
opneemt. U schrijft dat gat van 200 miljoen euro – in de media – toe aan de onrealistische en 
onjuiste cijfers van de vorige regering. Zoals de heer Van Rompuy al zei, spreekt u plots over 
een “begroting gebouwd op drijfzand”. Het is niet aan LDD om de vorige regering, of de 
vorige minister van Begroting, te gaan verdedigen. 

We hebben in de commissie en de plenaire vergadering wel enkele kritische noten laten 
horen. Wij zijn het eens met de kritiek van de SERV dat de groeidynamiek in de laatste 
begrotingen van de vorige regering – in 2008 en 2009 – niet in overeenstemming waren met 
de structurele groei van de ontvangsten. De vorige begrotingen waren met andere woorden 
een beetje te expansief. Er is ook op gewezen dat er in 2009 plots een vrije beleidsruimte was 
ontstaan zodat bepaalde uitgaven voor 2009 werden vooruitgeschoven naar 2008. Dat was 
geen recurrente beleidsruimte, maar ze is wel ingevuld met recurrente uitgaven. U zei 
daarover in de commissie op 1 december dat er een vooruitschuifactie was geweest van 2009 
naar 2008, en dat die meevaller werd besteed aan recurrente uitgaven waartegenover 
eenmalige besparingen stonden. 

Ik begrijp iets niet, maar u gaat mij dat zo dadelijk uitleggen. U bent minister sinds juli, dat is 
een halfjaar. Het lijkt me voor de opstelling van de begroting, voor de cijfers, ontoelaatbaar 
dat u geen enkele verantwoordelijkheid neemt. Dat is volgens mij een gedeelde 
verantwoordelijkheid. In die persconferentie schoof u alles af op de vorige regering. Maar in 
die vorige regering zaten wel uw huidige coalitiepartners, en – de heer Van Rompuy zei het al 
– onder leiding van huidig minister-president Peeters. Het gaat niet op om uw handen in 
onschuld te wassen. Trouwens, de minister-president heeft op 16 december in de plenaire 
zitting gezegd: “Ik neem de verantwoordelijkheid voor de vorige Vlaamse Regering ook op 
mij. Ik verwijt de Open Vld niets.” Ik geloof dat u een beetje op een andere golflengte zit. 

Op de persconferentie gaf u ook aan welke factoren aan de basis liggen van het hogere tekort. 
De ontvangsten zouden lager liggen dan verwacht en de uitgaven hoger. Aan 
ontvangstenzijde zou er 1,837 miljard euro minder inkomsten zijn dan voorzien. Dat wisten 
we toch al voor die persconferentie? Dat wisten we zelfs op 16 december al. Ik geloof dat het 
zelfs in uw begroting ingeschreven staat. Dat argument begrijp ik dus helemaal niet. Mijn 
interpellatie is wel gedeeltelijk gebaseerd op de perstekst. De heer Gatz zei het al: buiten de 
pers is dit nog nooit ernstig besproken. 

U zegt dat de uitgaven 280 miljoen euro hoger liggen dan verwacht. Dat ligt aan de 
onderbenutting. Daar komen we nog op terug. 
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Voor mij is alleszins duidelijk dat van de begroting die we op 16 december hebben 
besproken, en die u hebt verdedigd als zijnde accuraat want zeer conservatief en voorzichtig, 
niet veel meer klopt, om niet te zeggen dat ze volledig achterhaald is. 

Mijnheer de minister, kunt u een overzicht geven van de werkelijke resultaten van de 
Vlaamse begroting? We zijn intussen weer twee weken verder. Hoeveel bedraagt het netto te 
financieren saldo? Hoeveel bedraagt de effectieve kastoestand? Hoeveel bedraagt het 
voorlopig berekende ESR-vorderingensaldo? Het zou interessant zijn dat u een overzicht 
geeft van de evolutie en de belangrijkste determinerende factoren. Kunt u tevens de 
ontvangsten toelichten? Er is blijkbaar nog iets gebeurd tussen 16 en 30 december. 

De onderbenutting voor de begrotingsaanpassing 2009 was geschat op 750 miljoen euro. Het 
Rekenhof waarschuwde in zijn begrotingsrapport voor de zeer hoge inschatting van de 
onderbenutting. De oppositie, ikzelf incluis, heeft in tempore non suspecto gewaarschuwd 
voor deze hoge inschatting van de onderbenutting. De minister-president heeft mij daarover 
heel kritisch ondervraagd in de plenaire vergadering. Hij wou weten of ik het over de SERV 
of over het Rekenhof had. Ik heb gezegd dat die hoge inschatting problemen zou 
meebrengen. We werden daarmee een beetje weggelachen, want zo hoort dat met een 
oppositiepartij. Dat was op 16 december. Amper twee weken later kwam mijn vrees uit. De 
onderbenutting bedraagt plots slechts 270 miljoen euro minder dan vooropgesteld. De hele 
oppositie reageerde kritisch, ik geloof dat zelfs collega’s van de meerderheid daarvoor 
gewaarschuwd hebben, en toch hebt u tijdens de begrotingsbesprekingen in de commissie en 
in de plenaire vergadering meermaals die bedragen verdedigd. U noemde deze inschatting 
 – in antwoord op de bemerkingen van het Rekenhof – “gerechtvaardigd”. 

Hoe verklaart u dat deze cijfers – die u enkele weken terug meermaals heeft verdedigd – 
substantieel lijken af te wijken van de werkelijke cijfers? Betreffende de politieke 
verantwoordelijkheid: wanneer hebt u dit vastgesteld? Hoe verklaart u dat u hier ten tijde van 
de begrotingsbespreking nog helemaal geen zicht op had? 

U geeft aan dat de ontvangsten voor 2009 1,837 miljard euro lager zullen liggen dan initieel 
begroot door de vorige begrotingsminister Van Mechelen. De heer Van Rompuy heeft er al 
naar verwezen. Kunt u dat duiden per ontvangstpost? Wanneer hebt u deze cijfers 
vastgesteld? Volgens uw informatie zouden de gewestbelastingen 600 miljoen euro lager 
liggen dan eind 2008 door uw voorganger begroot. Nochtans zei u enkele weken voor uw 
persconferentie, op 1 december in de commissie, dat u er alle vertrouwen in had dat de 
methode van de regering om de gewestbelasting te ramen, realistisch was. Waarom werd met 
deze cijfers dan nog geen rekening gehouden bij de opstelling van de op 26 oktober in het 
Vlaams Parlement ingediende begrotingsaanpassing 2009? 

Op uw persconferentie sprak u tevens over “een bijkomend tekort van 400 miljoen euro dat 
aan de ontvangstenzijde moet worden verrekend in 2010”. Waarover gaat dit? Opnieuw, 
inzake de politieke verantwoordelijkheid, sinds wanneer bent u hier van op de hoogte? 
Waaraan is dit bijkomend tekort te wijten? Werd hiermee al rekening gehouden bij de 
opstelling van de begroting 2010 of zal dit – zonder bijsturing – leiden tot een hoger dan 
geschat tekort voor 2010? Ik denk dat die 400 miljoen euro niet uw begroting zit, dus 
stevenen we in 2010 op een tekort af. 

U verwijst tevens naar de impact op de begroting 2009 van zogenaamde stuwmeren. Ook 
daar sluit ik mij aan bij de vraag van de heer Van Rompuy. Kunt u dit inhoudelijk even 
toelichten? Politiek gezien stelt u dat de regering-Peeters I eind 2008 al wist dat de openbare 
instellingen recht hadden op 2 miljard euro en dat deze betalingen in 2009 moesten gebeuren. 
Over welke openbare instellingen gaat het en over welke bedragen? Waarop baseert u uw 
stelling dat de regering-Peeters I hiervan al eind 2008 op de hoogte was? Dienden volgens u 
deze betalingen in 2008 te zijn gebeurd? Waarom wel, waarom niet? Is de vorige regering 
hier volgens uw inschatting nalatig geweest, zodat u nu plots met ‘stuwmeren’ wordt 
geconfronteerd? 
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U hebt de derde aanpassing van de begroting 2009 alsook de begroting 2010 tijdens de 
recente begrotingsbesprekingen te vuur en te zwaard verdedigd. De aangepaste begroting 
2009 blijkt twee weken later al volledig achterhaald. Dit doet het ergste vermoeden voor de 
begroting 2010, die ook heel wat onzekerheden bevat. Ik denk aan de BAM, de transactie met 
het Egalisatiefonds, de 133 miljoen efficiëntiewinsten die nog niet werden geconcretiseerd. Is 
het door de regering vooropgestelde cijfer van 400 miljoen euro nog realistisch, is het nog 
haalbaar? Ik kan mij voorstellen dat u tussen 16 en 30 december 2009 extra cijfers hebt 
gekregen over de begroting 2009, maar misschien is er in die tussentijd ook iets uit de lucht 
komen vallen over de begroting 2010, en dan interesseert het mij toch om te weten hoe het 
staat met de 500 miljoen euro deficit die het Vlaams Parlement heeft goedgekeurd. 

Hebt u ondertussen, in vergelijking met de cijfers en gegevens die bekendgemaakt zijn tijdens 
de recente begrotingsbesprekingen, nieuwe gegevens die aanpassingen van de op 16 
december 2009 goedgekeurde begroting 2010 vereisen? Over welke nieuwe cijfers en over 
welke aanpassingen gaat het desgevallend? 

De voorzitter: De heer Gatz heeft het woord. 

De heer Sven Gatz: Mijnheer de voorzitter, ik zal relatief beknopt zijn omdat ik vind dat de 
vragen, zowel de vragen die door u zijn gesteld als die van de heer Vereeck, zeer pertinent 
zijn. Ik heb daar op zich niet zoveel aan toe te voegen. Ik wil wel mijn algemene appreciatie 
geven voor de manier waarop de cijfers, die inderdaad traditioneel op het einde van het jaar 
worden voorgesteld, gekaderd werden. 

Wij waren natuurlijk niet verrast toen wij hoorden dat er een tekort was op de eindafrekening 
van de begroting 2009. Wij zijn het er in deze commissie kamerbreed over eens dat een groot 
deel daarvan wel degelijk te wijten is aan de verslechterende conjunctuur vanaf het tweede 
semester 2008 en eigenlijk nog iets later, het begin van 2009. Daarbij wordt of werd de 
indruk gewekt dat de vorige Vlaamse Regering, zeker in dat scharnierpunt 2008-2009 en in 
de eerste maanden van 2009, toen er nog even bestuurd werd en toen de 
verkiezingscampagne nog niet in volle kracht van start was gegaan, niet voldoende inspeelde 
op de economische parameters. 

Mijnheer de minister, ik wil u er wel aan herinneren dat op dat ogenblik alle energie van de 
regering, en in het bijzonder van de minister van Financiën, ging naar de redding van de 
banken. De hele reddingsoperatie van KBC, Dexia en Ethias getuigt zeker niet van slecht 
bestuur. Men heeft toen gedaan wat men moest doen. In de ideale wereld zou daar nog een 
begrotingscontrole bovenop zijn gekomen, maar in de situatie waarin we ons toen bevonden, 
met dan nog eens de verkiezingen erbij, was dat geen sinecure. U zult dit ongetwijfeld ook 
nog ondervinden. 

U steekt een aantal zaken in dat begrotingstekort 2009, onder meer het bedrag van 500 
miljoen euro voor het Vlaams Pensioenfonds, daar waar het Rekenhof toch zei dat dit niet 
noodzakelijk naar 2009 moest worden verwezen, maar dat het ook naar 2010 kon worden 
overgeheveld. U hebt daarvoor gekozen. Dat is een beleidskeuze. U hebt deze beleidskeuze al 
toegelicht in de kranten, maar u zult ze ook hier toelichten. Dat zijn natuurlijk operaties van 
een dergelijke financiële orde dat ze meteen ook de cijfers geweldig omhoog stuwen. 
Kwatongen zouden kunnen zeggen dat het interessant is om nu het tekort zo groot mogelijk te 
maken omdat het daarna, onder uw strakke bewind, zo klein mogelijk kan worden gemaakt. 
We zullen zien of u daarin slaagt. Ik hoop het in elk geval, in het belang van de Vlaamse 
openbare financiën, uit de grond van mijn hart. 

Een ander punt werd al door mijn collega’s aangehaald: u mag zeggen dat er een tekort is van 
1,2 miljard euro en daarover uw ongenoegen uiten, maar voor de 200 miljoen euro boven op 
het te verwachten tekort van 1 miljard euro draagt u toch ook de verantwoordelijkheid 
aangezien u vanaf 7 juni of dan toch kort daarna van start kon gaan met uw kabinet. Een 
begrotingsjaar bedraagt twaalf maanden, daarvan zijn er een aantal onder de 
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verantwoordelijkheid van de vorige regering geweest, maar er zijn er ook een aantal onder de 
verantwoordelijkheid van de huidige regering. Welke verklaringen geeft u voor dat 
bijkomende tekort? 

Dit zijn elementen die ons doen vermoeden dat de controle over de begroting – ik druk mij 
voorzichtig uit – zeker niet totaal is. Ik wil hier niet het debat overdoen over het onderwijsgat 
waarvoor de eerste begrotingscontrole nog deels een oplossing zal moeten zoeken. Het gaat 
toch om een bedrag van 43 miljoen euro. Ik heb het ook niet over het akkefietje van de BAM-
swap van 41 miljoen euro. Ook daarvoor zal vroeg of laat een oplossing moeten worden 
gevonden. 

Mijnheer de voorzitter, voor ik afsluit, wil ik de minister vragen wat nu het uiteindelijke 
bedrag is waarop de impliciete schuld is uitgekomen in 2009. Die was begroot op 521 
miljoen euro. Is dat bedrag gehaald of is er een ander bedrag? Is de spanning tussen de 
beleids- en de betaalkredieten waarvoor wij de vorige weken in onze kritiek op de begroting 
gewaarschuwd hadden, nog toegenomen of niet? Mijnheer de minister, ik verneem graag van 
u wat het bedrag van de impliciete schuld 2009 uiteindelijk is geworden in reële termen. 

Wat mij tegen de borst stuit, is dat boven op dit alles uw kritiek op uw voorganger kwam. Dat 
is volledig voor uw rekening. Maar ik las toch ook in de interviews die minister-president 
Peeters het afgelopen weekend gaf, dat hij dat eigenlijk niet echt gepast vond. Ik neem aan 
dat u daar akte van hebt genomen. 

Mijnheer de voorzitter, als u het goedvindt, zou ik willen afsluiten met een kleine anekdote. 
Soms zegt dat meer dan een droge politieke speech. Ik heb vernomen – se non è vero è ben 
trovato – dat toen Chroesjtsjov, met wie ik u overigens niet wil vergelijken, mijnheer de 
minister, in de toenmalige Sovjet-Unie de grote leider werd, hij van zijn voorganger twee 
brieven op een schaaltje kreeg aangereikt. De persoon die hem dat overhandigde, zei: “Als u 
ooit in nood komt tijdens uw regeerperiode, open dan eerst de eerste brief en vervolgens de 
tweede, en dan zult u uit de nood zijn.” In het begin van zijn regeerperiode loopt alles goed 
en Chroesjtsjov vergeet die brieven. Maar op een gegeven ogenblik begaat hij een uitschuiver 
en hij komt in lastige papieren te zitten. Plots herinnert hij zich dat die brieven nog in zijn 
lade liggen. Hij trekt die lade open. Hij opent de eerste brief en hij leest de goede raad: 
“Schuif de schuld in de schoenen van uw voorganger.” Hij doet dat en inderdaad: voor enkele 
maanden komt alles in orde. Maar dan begaat hij opnieuw een fout, wat menselijk is. En hij 
komt opnieuw in grote problemen terecht. Hij besluit onmiddellijk naar zijn lade te gaan, 
want hij denkt dat die tweede brief hem soelaas en verlossing zal brengen. Hij opent de 
tweede brief en leest: “Schrijf twee brieven aan uw opvolger.” 

Ik hoop, mijnheer de minister, dat deze anekdote in al zijn volheid tot u doordringt. Ik dank u 
alvast voor de antwoorden die u op de vragen zult geven. 

De voorzitter: De heer Crombez heeft het woord. Hebt u ook anekdotes uit Rusland? 

De heer John Crombez: Neen, ik ben niet zo’n begenadigd verteller als de heer Gatz.  

Ik wil beginnen met het gegeven dat de drie voorgaande sprekers en ook u, mijnheer de 
voorzitter, erop wijzen dat het in een begrotingsdiscussie niet altijd nuttig is om 
verantwoordelijkheden aan te wijzen, terwijl alle sprekers een groot deel van hun spreektijd 
daaraan besteed hebben. Ook u, mijnheer de voorzitter, hebt dat gedaan. Daardoor zijn er in 
de inhoudelijke discussie die we hier over de begrotingscijfers behoren te hebben, niet veel 
verschillende vragen gesteld. De heer Vereeck merkte een aantal keren op dat hij bepaalde 
zaken niet begrijpt. Die zaken zouden we hier moeten uitklaren. Maar dan moeten de vragen 
wel op de juiste manier worden gesteld.  

Dat is een algemene opmerking. Ik merk dat gewoon op, en ik doe mijn best om zelf niet te 
verwijzen naar verantwoordelijkheden. Ook mijn partij zat in de vorige regering. Ik vind het 
helemaal niet erg om te zeggen dat bepaalde zaken moeten worden rechtgezet. De 
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begenadigde verteller Gatz heeft daarnet ook gezegd dat het zeer menselijk is om dingen niet 
optimaal te doen, al heeft hij het anders verwoord. 

Zeggen dat een begrotingscontrole net voor een verkiezing niet kan, is kort door de bocht. In 
2007, net voor de verkiezingen, is er wel één geweest met daarin ook niet-evidente 
maatregelen. Dus het kan wel. Elke periode is heel druk. De banken moesten worden gered, 
maar het drukste daarvan was al gepasseerd. De groeiparameters waren op dat moment 
gigantisch gewijzigd. Het was eigenlijk beter geweest om op dat moment een aantal zaken in 
een begrotingscontrole recht te zetten. De cijfers leken in niets op die bij de opmaak van de 
begroting. 

Daarstraks werd gezegd dat het vreemd is dat er op het einde van het jaar nog serieuze 
wijzigingen zijn. Dat is helemaal niet vreemd. Op het einde van het jaar wordt van de meeste 
rekeningen duidelijk waar men staat. In de periode van de verkiezingen was het totale 
begrotingstekort voor dit land ongeveer geraamd op 3,5 percent. Men heeft daarnet 
bekendgemaakt dat het 5,9 percent is. Dat is nog iets anders. 

Op het einde van dit jaar stellen we vast dat er 1,2 miljard euro te kort is. Bij de opmaak van 
de begroting werd ervan uitgegaan dat het beperkt zou kunnen blijven tot 1 miljard euro. Wat 
zijn de precieze componenten van dat extra tekort die het te bereiken saldo van 2010 in 
moeilijkheden kunnen brengen? Dat is een vraag in aanloop naar de begrotingscontrole die 
moet komen. De afsluiting van een begroting gebeurt ongeveer in maart: dan pas ken je de 
cijfers. Welke elementen in dat toenemende tekort slepen we mee naar 2010? Dat is nu de 
belangrijkste vraag. 

De parameters om een exact tekort te berekenen, zijn onvoorspelbaar. Dat is ook bewezen 
vandaag op het federale niveau. Die onvoorspelbaarheid blijft bijzonder moeilijk. Men heeft 
ideeën over de groeicijfers van volgend jaar. Heel volatiel blijft ook de afrekening met de 
federale begroting, de doorstortingen. Dat is tijdens heel 2009 heel moeilijk meetbaar 
geweest. Er is een provisie om die onvoorspelbaarheid volgend jaar deels op te vangen. Ik 
neem aan dat de wijzigende parameters ook daar voor een serieuze verschuiving zorgen, met 
een impact op 2010. Hoe groot is die? 

Om te vermijden dat men verwijst naar bepaalde periodes of mensen die verantwoordelijk 
zijn bij heel specifieke onderwerpen in de begrotingsdiscussies is het perfect mogelijk dat het 
parlement zich laat documenteren door onder meer de Inspectie van Financiën. Waarom zijn 
bijvoorbeeld de schattingen toen en nu voor de renovatiepremie zo verschillend? Ik stel voor 
dat deze commissie zoiets onderneemt in plaats van de discussie telkens op dezelfde manier 
te voeren. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy) 

Het is al de vijfde keer dat ik dat verhaal hoor. In het parlement wordt voortdurend gezegd: 
“Die ramingen in het verleden, dat kon toch niet.” Of: “Had men dit niet kunnen voorzien in 
de begrotingsopmaak?” Aan de inspectie vragen wat de parameters toen waren, waarom het 
nu anders is en wat we kunnen verwachten, zou de discussie objectiveren. Ook voor 2010 is 
dat belangrijk. Dit budget is moeilijk hanteerbaar, al zijn er nu maatregelen genomen om het 
hanteerbaarder en voorspelbaarder te maken. Dat lijkt me een zeer nuttige oefening voor het 
parlement. De vorige minister van Begroting was de eerste die een dergelijk budget moest 
inschatten. Hij zal dat naar – ik zou bijna zeggen – godsvrucht en vermogen gedaan hebben. 

In de pers is er na de discussie in het parlement, waar de oppositie een aantal keer iets 
aankondigt, een opmerking gemaakt over de BAM-swap. Dat is een interessante discussie, 
die we hier zouden kunnen voeren. Bij mijn weten maakt dat deel uit van een van de 
werkgroepen over de BAM. Het past in het bredere debat over hoe we de financiering moeten 
herstructureren om de aanrekenbaarheid op de begroting te vermijden of te beperken. Eind 
2008 had men al ideeën over welke richting dat zou kunnen uitgaan. 
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Ik ben dus ten eerste vooral geïnteresseerd in de samenstelling van dat extra tekort en de 
impact ervan op het behalen van het saldo van 2010, en ten tweede in de impact met de 
huidige parameters van de volatiliteit van de overdrachten vanuit de federale begroting. 

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord. 

De heer Koen Van den Heuvel: De heer Crombez heeft ook verwezen naar de objectivering 
van de discussie. Wat zijn de oorzaken van de 200 miljoen euro extra en welke gevolgen 
heeft dat op het resultaat in 2010? 

Mijnheer de minister, ik moet eerlijk zeggen dat u er niet onmiddellijk toe hebt bijgedragen 
om de discussie te objectiveren. De stuwmeren zijn al aan bod gekomen, net als de mindere 
ontvangst van 1,8 miljard euro. Dat was wel al rechtgezet door de verschillende 
begrotingscontroles. De ontvangsten voor 2009 liggen eigenlijk 60 miljoen euro hoger dan 
voorzien in de laatste begrotingscontrole. U hebt zelf een beetje mist gespuid over de 
oorzaken. Het is een begroting met een gedeelde verantwoordelijkheid. De omstandigheden 
in het voorjaar waren er politiek en financieel-economisch niet naar om een grote 
begrotingscontrole te doen. 

Ik dacht dat er voor 2010 een onderbenutting werd vooropgesteld van ongeveer 470 miljoen 
euro, om aan het tekort van 500 miljoen euro te geraken. Hoe evalueert u dat cijfer nu, met de 
wetenschap dat de onderbenutting in 2009 lager lag dan de 750 miljoen euro die 
vooropgesteld was? Er zijn bijvoorbeeld heel wat rekeningen betaald. Die hoeven we in 2010 
niet meer te betalen. Dat is eerder een positief element. Maar misschien zijn we wat 
optimistisch in die onderbenutting omdat in de begrotingsoperatie wellicht een stuk scherper 
wordt geraamd. Zo zal die onderbenutting eigenlijk per definitie naar beneden worden 
getrokken. 

Mijnheer de minister, acht u dat vooropgestelde cijfer van 470 miljoen euro voor 
onderbenutting in 2010 realistisch? En wat zijn de consequenties op het vooropgestelde tekort 
van 500 miljoen euro? 

De voorzitter: De heer Tack heeft het woord. 

De heer Erik Tack: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, toen ik in de pers vernam 
dat u meedeelde dat het verlies over 2009 200 miljoen euro of 20 percent meer zou zijn, was 
ik wat verrast over de manier waarop u dat in de schoenen van de vorige minister van 
Begroting schoof – zonder dat ik zijn verdediging wil opnemen. Het deed me een beetje 
denken aan twee jongens die ruzie maken en aan het vechten slaan. Als vader dan plots 
binnenkomt, zegt een van de twee gauw: hij is begonnen. Meestal is het niet de waarheid en 
zijn ze alle twee begonnen of is hij zelf begonnen. Ik heb enige vragen bij de manier waarop 
u die verantwoordelijkheid in de schoenen van iemand anders probeert te schuiven. 

Misschien is het wel de traditie dat eerst de pers daarover wordt ingelicht, maar mij lijkt dat 
een beetje eigenaardig. Bij begrotingsbesprekingen en -aanpassingen worden wij bedolven 
door honderden zo niet duizenden bladzijden en worden er ettelijke besprekingen gehouden 
alvorens we tot een stemming komen. Veertien dagen nadien moeten wij dan in de pers 
vernemen dat alles wat hier is gezegd, niet klopt. Het zou mij logischer lijken dat u daar eerst 
mee naar de parlementsleden stapt en dat wij dat als eersten mogen vernemen. Het lijkt me de 
omgekeerde wereld dat wij dat uit de pers moeten vernemen. Ik ga het hele technische debat 
niet overdoen, maar wil enkele vragen stellen. 

Mijnheer de minister, wat betreft de overschatting van de onderbenutting: waarom hebt u de 
kritiek van het Rekenhof bij de besprekingen van de begrotingswijziging 2009 zomaar 
weggewuifd en halsstarrig naast u neergelegd? Kreeg u al die cijfers waarop u zich nu baseert 
om tot die 200 miljoen extra tekort te komen, pas nadat de begrotingsaanpassing werd 
gemaakt of beschikte u daar al vroeger over? Wanneer had u die cijfers? Wat wordt de 
invloed op 2010? Komt er zeer binnenkort nog een begrotingswijziging en zo ja, wanneer? 
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De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 

De heer Jan Peumans: De politieke verantwoordelijkheid is een zaak van de minister. Hij 
moet maar antwoorden op wie de schuldigen zijn. Ik heb wel enkele bedenkingen. 

Begroten is geen exacte wetenschap. Ik zie de heer Watteeuw lachen, maar ik houd me al 28 
jaar bezig met gemeentebegrotingen. Mijnheer Vereeck, 28 jaar bezig zijn met openbare 
financiën, weliswaar op lokaal niveau, kan wel tellen. Op die 28 jaar zijn die begrotingen 
nooit in overeenstemming geweest met het resultaat van een rekening. Ik heb dat nooit 
meegemaakt. 

Een begroting evolueert voortdurend. In een gemeente kan men zoveel begrotingswijzigingen 
doorvoeren als men wil sinds het Gemeentedecreet. Vroeger was dat veel strikter geregeld. 
Ontvangsten en uitgaven op gemeentelijk niveau evolueren voortdurend, dat is inherent aan 
een begroting. 

Mijnheer de voorzitter, wij hebben de vorige legislatuur gevraagd om een begrotingscontrole 
te doen, die dan misschien alleen maar zou gaan over de tegenvallende ontvangsten. Dan had 
men wel een ander uitgangspunt gehad op het ogenblik dat er een nieuwe regering kwam. Ik 
heb respect en waardering voor alles wat in het verleden is gebeurd in deze commissie. 
Voormalig minister Van Mechelen weet dat we door de financiële en economische crisis 
plots tegenvallende resultaten kunnen hebben met alle negatieve gevolgen van dien, denk 
maar aan het fenomeen van minder gewestbelastingen. Mijnheer Vereeck, u zit neen te 
knikken. Ik draai hier al zes jaar mee, u draait hier zes maanden mee. (Opmerkingen van de 
heer Lode Vereeck) 

Mijnheer Vereeck, ik heb u ook niet onderbroken. Ik heb in tegenstelling tot u, die hier 
voortdurend zit te tokkelen, goed geluisterd. U moet me niet vertellen wanneer ik wel of niet 
goed heb geluisterd. Ik heb zeer goed geluisterd. 

Mijnheer de voorzitter, het is belangrijk dat we de resultaten van de rekening 2009 
afwachten. Hoe je het draait of keert, het is de verdienste van de vorige regering en van 
toenmalig minister Van Mechelen, dat men een inhaaloperatie heeft gedaan om de rekeningen 
in het parlement neer te leggen. Ik herinner me dat we op een bepaald moment een 
achterstand hadden van vier tot vijf jaar voor we de resultaten van de rekeningen hadden. We 
spelen nu dus zeer kort op de bal. Ik vind dat we dit debat nog eens moeten overdoen 
wanneer we de resultaten kennen van de rekening 2009. 

Mijnheer de voorzitter, er is de suggestie van de heer Crombez om de Inspectie van Financiën 
in te schakelen. Ik weet niet of de Inspectie van Financiën bereid zal zijn om dat te doen. Ik 
vind het wel een heel interessante piste, maar de Inspectie van Financiën is een korps dat 
werkt in functie van de regering en niet van het parlement. We hebben die optie ook eens 
naar voren gebracht in het kader van decreten. Maar men zei dat als we al die adviezen 
zouden vragen, de Inspectie van Financiën veel voorzichtiger en selectiever zou worden in de 
manier waarop ze bepaalde dingen zou formuleren. 

Mijnheer de voorzitter, een begroting evolueert voortdurend. Ik stel voor dat als we de 
rekening van 2009 hebben, heel waarschijnlijk in 2011, we dan opnieuw de confrontatie 
aangaan met de discussie die we hier vandaag voeren. Ik sluit me aan bij wat de heer Van den 
Heuvel vraagt: waar ligt die toename van 200 miljoen euro? De minister moet ten volle 
toelichten aan het parlement hoe die toename tot stand is gekomen. 

De voorzitter: De heer Van Mechelen heeft het woord. 

De heer Dirk Van Mechelen: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik heb niet via de media 
willen reageren. Ik vind dat deze commissie de plek is om het debat te voeren. 

Mijnheer de minister, ik wil een ding à decharge zeggen. Een begrotingsminister stelt zijn 
begroting op in mei-juni en gaat met een rapport naar de regering rond 25 juli. Hij werkt met 
de cijfers die op dat ogenblik bekend zijn. Dat was bij mijn weten het economisch budget van 
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januari 2009 waarbij we rekening moesten houden met een groei die ikzelf op dat ogenblik 
als niet-realistisch inschatte. Ik heb dan de regering kunnen overtuigen om een belangrijke 
conjunctuurprovisie aan te leggen van 178 miljoen euro, naast een zeer aanzienlijke 
indexprovisie die u trouwens recent hebt geplunderd. 

Wanneer ik in de krant lees dat onder Van Mechelen de Vlaamse Regering een buffer plande 
van slechts 178 miljoen euro tegen de crisis, dan ben ik redelijk verrast. We praten over de 
zomer 2008, mijnheer de minister, toen het probleem van Lehman Brothers nog niet bekend 
was. Misschien had u dat wel kunnen voorzien, maar ik kon dat niet. De economische groei 
die we toen hebben gehanteerd en die naar buiten is gekomen bij het economisch budget van 
12 september 2008, namelijk 1,2 percent, werd nagenoeg volledig tegengeboekt door de 
conjunctuurprovisie en de indexprovisie waardoor de begroting die we opstelden in de zomer 
van 2008 voor 2009, rekening hield met een nulgroei. Bij mijn weten was dat ongezien, 
daarvoor moeten we een tijdje terug in de geschiedenis gaan. Ik lees vaak dat de vorige 
regering het geld alleen maar buiten smeet, maar ik wil u aanbevelen om de begrotingen 
tussen 2002 en 2005 eens te lezen, waarbij we op sommige momenten ook heel zwaar hebben 
moeten ingrijpen om opnieuw beleidsruimte te creëren voor de toekomst. 

Ik vraag u, niet als parlementslid maar als een bescheiden historicus, om met de juiste bril 
naar de juiste feiten te kijken. Wanneer u zegt dat de laatste begroting van Van Mechelen op 
drijfzand is gebouwd, antwoord ik u het volgende. We hebben de begroting opgesteld in juni-
juli 2008, en zelfs verdedigd in december 2008 in het Vlaams Parlement. Ik raad u aan de 
replieken van alle partijen, van meerderheid en oppositie, te lezen en op basis daarvan een 
oordeel over mijn werk te vellen. Ik heb altijd respect gehad voor mijn voorgangers, en dan 
praat ik over mevrouw Wivina Demeester en de heer Patrick Dewael. Misschien is het niet 
onverstandig om gewoon respect op te brengen en te proberen de waarheid zo goed mogelijk 
te vatten vooraleer u commentaar levert. 

Ten tweede: in die periode en ook nog in het voorjaar hebben we bijzonder hard gewerkt aan 
de toekomst van onze financiële sector. Ik heb overigens daarover vanmiddag nog een 
interessant gesprek gevoerd. Het ging over Fortis, Dexia, Ethias en KBC. Tijdens de 
bespreking van de beleidsnota heb ik geprobeerd om de discussie op gang te trekken. U bent 
me toen het antwoord schuldig gebleven. U krijgt nu een tweede kans, en de derde krijgt u bij 
de bespreking van de meerjarenbegroting. Neem van mij aan dat die derde kans de laatste zal 
zijn, zoals de haan soms ten derde en laatsten male kraait. 

De Vlaamse publieke financiën zijn niet op drijfzand gebouwd, maar op gewapend beton. Op 
dit ogenblik hebben we een uitstaande schuld bij KBC van 3,5 miljard euro en bij Dexia van 
1 miljard euro. Dat is volledig gefinancierd met de reserves die we in het Toekomstfonds 
hebben opgebouwd. We hebben daarvoor dus geen euro geleend. Er ligt ook nog het bedrag 
van 500 miljoen euro bij Ethias en er is ook nog een bonus van 1,75 miljard euro die we op 
een bepaald moment zullen verzilveren. Samen is dat dus ongeveer 6,75 miljard euro. Als die 
middelen zijn gevaloriseerd, hoe zullen we dat geld aanwenden en welke schuldstrategie zal 
de Vlaamse overheid dan volgen? 

De heren Vereeck, Gatz en anderen zeiden terecht dat hier lang is gediscussieerd over de 
onderbenutting van 750 miljoen euro. In het verslag van het Rekenhof staat er in niet mis te 
verstane woorden dit, op bladzijde 5: “De in rekening gebrachte onderbenutting van 
uitgavenkredieten – 750 miljoen euro in 2009 en 470 miljoen euro in 2010 – hebben het 
resultaat positief beïnvloed. Het is de eerste maal dat de tabel over normnaleving de 
onderbenutting of de onderaanwending in die mate meerekent, hoewel er kan van uitgegaan 
worden dat de kredieten door besparingen krap zijn bemeten.” In het debat hebt u zich, als 
begrotingsminister, sterk gemaakt dat we dit zouden realiseren. Ik heb inmiddels begrepen 
dat het allemaal anders is uitgedraaid. 

In het beruchte artikel dat in mijn plakboek komt, spreekt u van “het historisch 
vergissingsrecord”. Als ik me niet vergis, wijkt uw inschatting van de onderbenutting in de 
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begroting 2009 ongeveer 30 percent af van de realiteit. Ik laat dus in het midden wie het 
historisch vergissingsrecord op zijn naam heeft. 

Ten derde: ik sluit me aan bij de heren Crombez en Van den Heuvel als ze zeggen dat de 
hamvraag is hoe we de Vlaamse publieke financiën op een zo kort mogelijke tijd terug op het 
goede spoor krijgen. En de vraag rijst dan wat de impact is van de afsluiting van de begroting 
2009, abstractie gemaakt van de verdwijnoperatie van 500 miljoen euro om de toestand voor 
2009 slechter te maken om het in 2010 wat gemakkelijker te hebben. Hoe zult u daarmee 
omgaan? De meerjarenbegroting zal daarin beslissend zijn. Men kan één keer 2009 rotslecht 
maken. Er is een tekort van 1 miljard euro – volgens het Rekenhof zou het gaan om een tekort 
van 500 miljoen euro –, maar we beschikten over een Toekomstfonds dat goed is voor 1 
miljard euro. Waarover discussiëren we dan eigenlijk? 

Hoe zullen we in 2010 de zaken aanpakken, gelet op het negatief saldo van 2009 en die 200 
miljoen euro extra onderbenutting? Laat me duidelijk zijn: als we het over onderbenutting 
hebben, dan hebben we het over betaalkredieten. Als ik me niet vergis, hebben we rekening 
gehouden met het oplopen van de impliciete schuld in 2009 met 521 miljoen euro. Ervan 
uitgaand dat er een extra onderbenutting ten belope van 200 miljoen euro is, dan leert een 
eenvoudige rekensom dat we de impliciete schuld in 2009 laten oplopen tot meer dan 700 
miljoen euro. Of hebt u de afgelopen zeven maanden als begrotingsminister maatregelen 
genomen om de beleidskredieten af te remmen? Want zij zorgen voor de betaalverplichtingen 
van morgen. Dat is de fundamentele vraag. 

Hoe verhouden de vastleggingen in 2009 zich ten opzichte van de ordonnanceringskredieten 
of betaalkredieten in 2009? In uw begrotingscontrole raamt u dat de impliciete schuld in 2009 
oploopt met een bedrag van 521 miljoen euro. Is dat cijfer veranderd, ja of neen? Want op dat 
punt zullen de komende maanden alle lichten op rood springen en zullen we in de zomer van 
2010 in een toestand verzeilen die we nu nog niet voor mogelijk houden. 

In de media is gesproken over een aanpak met de kaasschaaf: overal wordt een laagje 
afgeschaafd. Ik heb evenwel de indruk dat de kaasschaaf haar werk niet heeft gedaan. We 
zullen moeten opteren voor structurele keuzes. Ik ben vrij goed geplaatst om te weten dat dit 
geen gemakkelijke karwei is. Bent u daarmee bezig? Hoe zullen we dat aanpakken? 

Wat BAM betreft, wil ik de heer Crombez nog zeggen dat ik op 21 januari 2008 heel 
duidelijk heb gezegd hoe we dat probleem kunnen oplossen. Dat kan heel eenvoudig door 
BAM – de moeder – te laten opeten door de nv Liefkenshoektunnel – de dochter –, en zoals 
is afgetoetst met Eurostat, wordt de nv niet geconsolideerd in de Vlaamse begroting. Zo 
kunnen we ervoor zorgen dat de mobiliteitsaanpak in Antwerpen op ESR-neutrale wijze kan 
gebeuren. 

Ik rond af met de belangrijkste vraag die zich vandaag opdringt: welke impact heeft dat 
bijkomend negatief resultaat op de begroting 2010? Hoe pakt u dat aan? Hoe zorgen we 
ervoor dat Vlaanderen tegen 2014 terug schuldenvrij is – wat mijns inziens de doelstelling 
moet zijn? 

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord. 

Minister Philippe Muyters: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal proberen om zo 
duidelijk mogelijk te antwoorden. Ik heb me voor mijn antwoord gebaseerd op de ingediende 
vragen. Op basis daarvan stelde ik een nota op met daarin een aantal cijfers en grafieken die 
ik ter beschikking stel en waarin een antwoord op de meeste bijkomende vragen zit vervat. 

De heer Gatz had het al over een fundamentele zaak: in het voorjaar waren we bezig met het 
redden van de banken. Alle energie ging daar naartoe. De minister-president zei het in het 
parlement al: het ware ideaal geweest als men nog een begrotingscontrole zou hebben 
doorgevoerd, want begin 2009 was al geweten dat een groot gedeelte van de later 
vastgestelde minderontvangsten zich zou voordoen. 
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Ik ga nu in op de verschillende elementen die zijn aangebracht. Mijn nota beslaat elf 
bladzijden, ik stel voor hem samen te overlopen. Het eerste punt is het netto te financieren 
saldo, dat eind 2009 5,76 miljard euro bedraagt – zie tabel 1. Dat resultaat is hoofdzakelijk te 
wijten aan de financiële en economische crisis. Daarvan is 3,5 miljard euro gebruikt voor de 
participatie in KBC. U ziet in de grafiek dat we in juli een enorme stap achteruit zetten. Dat 
heeft te maken met KBC en met de op dat moment gewijzigde dotatie vanuit de federale 
overheid van de samengevoegde en gedeelde belastingen aan de aangepaste federale 
begroting. 

Eind 2009 sloot de Vlaamse Gemeenschap inclusief de kaspositie van de DAB’s af met een 
tekort van 644 miljoen euro. Het element van de 500 miljoen euro van het pensioenfonds zit 
daarbij. 

In tabel 2 wordt de kastoestand weergegeven van de voorbije jaren. 

Het ESR-vorderingensaldo bedraagt 1,2 miljard euro. De negatieve determinant van dit tekort 
is de negatieve bijstelling van de ontvangsten met 1,8 miljard euro ten opzichte van de initiële 
begroting. Voor een overzicht van de evolutie van de te realiseren en gerealiseerde 
vorderingssaldo’s verwijs ik naar de inleiding bij mijn beleidsnota en tabel 3. 

Wanneer we wat verder ingaan op de ontvangsten via de aanpassing van de algemene 
middelenbegroting heeft de Vlaamse overheid geanticipeerd op de impact van de financiële 
en economische crisis van de ontvangsten. U vroeg meermaals of we dan bij de derde 
begrotingscontrole verkeerd hadden geraamd. Als we het geheel bekijken, dan hebben we ten 
opzichte van de derde begrotingscontrole en de effectief gerealiseerde middelen het verschil 
beperkt tot 32 miljoen euro. 

In tabel 4 ziet u de verschillen per post. In grote lijnen kan ik stellen dat de realisaties van de 
gewestbelastingen met 61,2 miljoen euro het begrote cijfer van 2009 hebben overschreden ten 
opzichte van de budgetcontrole van september-december. De ontvangsten uit de Bijzondere 
Financieringswet werden toen exact geraamd. Het kleine verschil inzake de financiering van 
het universitair onderwijs is een technisch foutje van de federale overheid. De andere 
ontvangsten werden in 2009 30,9 miljoen euro overraamd. Tot slot werden op de 
begrotingsfondsen 1,2 miljoen euro meer ontvangsten gerealiseerd dan begroot. 

De onderbenutting is voorzien op 750 miljoen euro. Het Rekenhof waarschuwde voor het 
geheel. We hebben ons in september, tijdens de begrotingscontrole 2009, gebaseerd op de 
methodologie en de resultaten uit het SERV-advies van 8 juli 2009. In dat advies raamt de 
SERV de onderbenutting van 2009 en de volgende jaren op 717 miljoen euro. De raming van 
de SERV gaat uit van een onderaanwending van de begrotingskredieten van het jaar zelf van 
1,611 miljoen euro en een aanwending van overgedragen kredieten van 468 miljoen euro. Om 
de link met de aangepaste begroting 2009 te kunnen maken werd het bedrag van 1,143 
miljoen euro uitgezuiverd van de buffers die in de derde aanpassing van de begroting 2009 
werden geschat en goed zijn voor 426 miljoen euro. 

Ik heb me bij de raming ook gebaseerd op historische reeksen waarbij ik rekening hield met 
de stand van de conjunctuur. In de vorige periodes konden we immers reeds een hoger 
aanwendingspercentage vaststellen in periodes van geringe of negatieve economische groei. 

Bij de derde begrotingscontrole 2009 werd de onderbenutting geraamd op 750 miljoen euro. 
In de loop van de maand december is het ambtelijk monitoringscomité meermaals bijeen 
geweest om de toestand van de uitvoering van de begroting te analyseren en te bewaken. In 
hun rapportering aan het ministerieel monitoringscomité was er geen indicatie te vinden voor 
de gerealiseerde afwijking ten opzichte van de geraamde onderbenutting. 

Op basis van de cijfers van de eindejaarsafsluiting is de onderbenutting in de eerste 
benadering geraamd op 478,8 miljoen euro. Bij de rapportering van de resultaten is 
verondersteld dat de inkomsten van de instellingen correct geraamd waren. Dat gaf 167 
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miljoen euro onderbenutting aan de uitgavenzijde. Bij het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap is er 311 miljoen euro onderbenutting aan de kant van de uitgaven. Samen 
geeft dat 478 miljoen euro onderbenutting aan de uitgavenzijde – zie tabel 5. 

Finaal hebben we met een onderbenutting van 478,8 miljoen euro een verschil van ongeveer 
van 270 miljoen euro. Hoe is dat verschil te verklaren? De exacte cijfers van de 
determinanten van de onderbenutting zullen uiteraard pas bekend zijn bij de budgetcontrole 
van 2010. Er zijn een aantal verklaringen die ik hier naar voren wil schuiven. 

De eerste verklaring betreft het aanwendingspercentage van 94,5 percent van de kredieten in 
het jaar van stemming – zie tabel 6. Het aanwendingspercentage ligt historisch hoog in 2009. 
We maken de vergelijking met de vorige jaren: 94 percent ten opzichte van een algemeen 
gemiddelde van 92,4 percent in de periode 2003-2008, en 90,4 percent in 2002. Tijdens de 
vorige minicrisis in 2003 was dat 92,2 percent. Als u weet dat 1 percent 180 miljoen euro 
betekent, dan weten we dat die 2,3 percent verschil meer dan 360 miljoen euro in de kering 
betekent. 

Concreet betekent dit dat slechts 1,5 miljoen euro kredieten niet werden aangewend ten 
opzichte van de door de SERV veronderstelde 1,6 miljard euro. Hierbij was het een bewuste 
keuze van de regering om niet af te remmen op het gebruik van de goedgekeurde kredieten 
waardoor ook werd vermeden dat er expliciete schuld werd opgebouwd. De stijging van de 
benuttingsgraad van de basisallocaties vindt u in tabel 7. 

Een tweede punt is de hogere overdracht van ESR-aanrekenbare kredieten. De openstaande 
vastleggingen – de zogenaamde BK3, vastgelegd maar nog niet betaald – bedroegen 561 
miljoen euro, waarvan 504 miljoen euro geordonnanceerd. Ter vergelijking: in 2008 
bedroegen die 512 miljoen euro, waarvan 455 miljoen euro geordonnanceerd, dus een hoger 
bedrag dan in 2008 en een ietwat hoger ordonnanceringspercentage. De overdracht van 
gesplitste ordonnanceringskredieten bedroeg 154 miljoen euro tegenover 107 miljoen euro in 
2008. De overdracht van ESR-aanrekenbare kredieten is dus met bijna 96 miljoen euro 
gestegen tussen 2008 en 2009. 

Een derde punt is de lagere bijdrage tot de onderbenutting van de te consolideren instellingen. 
Ook bij de te consolideren instellingen lag de kredietaanwending op een hoger niveau dan de 
voorgaande jaren. In 2009 tonen de voorlopige cijfers een onderbenutting van 167 miljoen 
euro. Ook dat cijfer ligt een stuk lager dan de 268 miljard euro verschil in 2008 tussen het 
begrote en gerealiseerde vorderingensaldo bij de te consolideren instellingen. 

Een vierde punt is dat het begrotingstekort op de wedde-uitgaven voor onderwijs de 
loonkredieten finaal met 40,4 miljoen euro overschrijden. 

Mijnheer Vereeck, uw derde vraag gaat over de ontvangsten. Het verschil tussen de algemene 
middelenbegroting bij de derde begrotingscontrole en de begrotingsopmaak bedraagt 1,8 
miljard euro – zie tabel 8. Dat verschil wordt in hoofdzaak verklaard door het verschil in de 
opbrengst van de gewestelijke belastingen die 600 miljoen euro lager zijn ten opzichte van de 
begrotingsopmaak, en in de opbrengst van de gedeelde en de samengevoegde belastingen die 
1250 miljoen euro verschil geven. Samen is dit goed voor bijna 1,9 miljard euro 
minderopbrengsten. 

Voor een analyse van de verschillen op artikelniveau tussen beide decreten verwijs ik naar de 
decreettabellen en de Algemene Toelichting bij de begrotingscontrole 2009. De herraming 
van de ontvangsten naar aanleiding van de derde begrotingscontrole, is realistisch gebeurd 
zoals blijkt uit tabel 9, waarin u ziet dat de verschillen zeer beperkt zijn. 

Mijnheer Vereeck, uw vierde vraag ging over het bijkomend tekort van 400 miljoen euro 
voor 2010. Dat bijkomend tekort is op de samengevoegde en gedeelde belastingen en op de 
dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld. Tijdens de procedure van de 
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begrotingsopmaak 2010 werd meermaals gesteld dat in 2009 de doorstortingen van de 
federale overheid gebaseerd zijn op te gunstige en te optimistische parameters. 

Bij de begrotingsopmaak 2010 zal de afrekening over het jaar 2009 moeten worden 
verrekend. Deze afrekening is negatief. De schatting is 378 miljoen euro aan samengevoegde 
en gedeelde belastingen en 5 miljoen euro aan dotatie ter compensatie van het kijk- en 
luistergeld. Beide negatieve bedragen werden langs ontvangstenzijde in de ramingen voor het 
begrotingsjaar 2010 verwerkt. 

Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2010 zal de afrekening over het jaar 2009 
bijgesteld worden omdat op dat ogenblik de voorspellingen vervangen zullen worden door 
nieuwe cijfers. 

In algemene termen kunnen we stellen dat deze regering een begroting heeft geërfd die 
schijnbaar in evenwicht was, maar eigenlijk een tekort van 1,8 miljard euro verborg. 
Aangezien de inkomsten gerealiseerd werden zoals begroot en aangezien het tekort maar 1,2 
miljard euro was, heeft de regering op drie maanden tijd 600 miljoen euro in uitgaven 
gedrukt, dat is 3 percent van de begroting. 

‘Stuwmeren’ is een term die vaak in de mond wordt genomen door begrotingsanalisten, 
omdat net zoals een stuwmeer kalm lijkt, er niettemin altijd een groot risico bestaat dat 
onverwachts de damwand op een puntje doorbreekt en vervolgens in een explosief tempo alle 
reserves omzet in een verwoestende kracht. Typisch aan stuwmeren in een begroting is dat zij 
niet zichtbaar zijn in de begroting. Het Vlaams Parlement heeft er nergens over gestemd 
binnen zijn begrotingsdiscussie 2009. De in het verleden opgebouwde reserves zijn immers 
grotendeels het gevolg van uitgestelde betalingen en/of vertraagde invoering van 
beleidsmaatregelen. Als een dergelijk uitstel piekt – wat het geval was eind 2008 – dan zijn 
het geen reserves, maar echte risico’s, waardoor de geraamde onderbenutting – die perfect in 
lijn was met de gestemde begroting – toch niet behaald werd. 

De verschillende stuwmeren heb ik eerder geduid. Het betreft zowel een verhoogde 
overdracht van niet-gebruikte gesplitste ordonnanceringskredieten als van een overdracht van 
de nog te honoreren, vastgelegde niet-gesplitste kredieten. Samen gaf dat reeds aanleiding tot 
200 miljoen euro verborgen uitgaven, in de overdracht van 2008 naar 2009. 

Daarnaast heb ik met mijn collega’s moeten vaststellen dat sommige kredieten onderschat 
waren, rekening houdende met de beleidsinitiatieven van de voorgaande regering. Een 
voorbeeld betreft de renovatiepremies. Dat leidde tot een opstuw van toelagebeloftes, 
waardoor de aanvullende kredieten, die deze regering aan het parlement heeft voorgelegd, 
niet geleidelijk aan werden verbruikt, maar op drie dagen werden uitbetaald. Zo groot was de 
achterstand. 

Een ander stuwmeer, namelijk de lei van de instellingen, heeft de kastoestand in 2009 
negatief beïnvloed. De lei liep op tot 2 miljard euro tegenover 1,5 miljard euro in 2009 of een 
afbouw van de lei in 2009 met 432 miljoen euro – dat hebben wij gerealiseerd. De lei kan 
aanleiding geven tot betalingen in 2009, maar dit hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Bij de 
derde begrotingscontrole gingen we ervan uit dat er netto slechts een klein deel van dit bedrag 
aangewend zou worden. Bij de eindejaarsafsluiting is gebleken dat een aantal instellingen  
– ik denk aan de VDAB, Waterwegen en Zeekanaal NV – meer betalingen hebben verricht 
dan werd verwacht ten tijde van het opstellen van de begrotingsdocumenten. 

De vorige regering heeft vooral een kans gemist door geen begrotingscontrole op de 
ontvangsten te doen bij het begin van 2009, maar ik heb begrepen dat dat te maken had met 
het vele werk rond de – overigens terechte – redding van de banken, alsook met het feit dat er 
verkiezingen waren. Op dat moment waren er namelijk al nieuwe parameters beschikbaar  –
zie tabel 10. Bemerk dat in het bedrag van 656 miljoen euro het effect van de crisis op de 
gewestbelastingen niet is inbegrepen. Ook daar bleek nadien dat er een totale middelendaling 
was van meer dan 1,8 miljard euro. 
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Mijnheer Vereeck, u vroeg hoe het komt dat de aangepaste begroting 2009 enkele weken later 
al achterhaald blijkt te zijn. Zoals ik heb aangekondigd in mijn beleidsnota, wens ik te 
evolueren naar een duurzaam houdbare begroting door de implementatie van een 
besparingstraject 2009-2011, teneinde in 2011 het beoogde begrotingsevenwicht te bereiken. 
De begroting 2010 is gestoeld op een aantal voorzichtige cijfers. Toen u het in uw inleiding 
had over ‘conservatief’ en ‘voorzichtig’, ging dat terecht over de begrotingsopmaak. Dat is 
nog altijd het geval. Bij de begrotingsopmaak 2010 is expliciet uitgegaan van een 
onderbenutting van 470 miljoen euro. Bij de begrotingscontrole zal worden bekeken in 
hoeverre de assumptie van 470 miljoen euro onderbenutting in 2010 nog houdbaar is in het 
licht van de realisaties van 2009. We gaan dus, onder meer met betrekking tot de 
onderbenutting, bekijken wat het effect is voor 2010. 

In theorie kan een slechtere – het is te zeggen: lagere – onderbenutting betekenen dat er in 
latere jaren een betere – of hogere – onderbenutting kan zijn. De BK3 voor 2010 bedraagt 
bijvoorbeeld 457 miljoen euro, tegenover 561 miljoen euro in 2009. Maar de onderbenutting 
wordt ook beïnvloed door besparingsmaatregelen, zoals het Rekenhof en verschillende 
sprekers hier al naar voren hebben gebracht. 

Er is een analyse van de determinanten van de onderbenutting in 2009 gevraagd aan het 
Departement Financiën en Begroting. Die zal beschikbaar zijn voor de begrotingscontrole 
2010. Daaruit zal blijken of er eventuele repercussies zijn op de bij de begrotingsopmaak 
veronderstelde onderbenutting van 470 miljoen euro. 

De dotaties van de federale overheid – gedeelde en samengevoegde belastingen – zijn 
voorzichtig ingeschat want gebaseerd op een groei van 0,4 percent en 1,5 percent inflatie. Het 
IMF voorspelt voor ons land dit jaar 0,8 percent reële economische groei. Ten opzichte van 
de 0,4 percent betekent dat 70 miljoen euro bijkomende ontvangsten inzake gedeelde en 
samengevoegde belastingen. 

Gegeven die voorzichtige assumpties, blijkt dat het begrotingsobjectief van een half miljard 
euro in 2010 kan worden gehandhaafd. Bij de begrotingscontrole zal duidelijk worden of, en 
desgevallend welke, bijkomende maatregelen nodig zijn om dat objectief dit jaar te halen. 
Daarbij zal een grondig onderzoek worden gevoerd naar de verklarende elementen van de 
tegenvallende onderbenutting. Als blijkt dat die elementen structureel zijn, zal ik met de 
regering de gepaste maatregelen nemen, om het tekort in 2010 zoals voorzien tot 500 miljoen 
euro terug te dringen. 

Met betrekking tot BAM komen de werkgroepen in januari bijeen, teneinde de constructie uit 
te werken om de BAM als marktoperator te kunnen beschouwen en derhalve uit de 
consolidatieperimeter te houden. 

Teneinde de beoogde efficiëntiewinsten te concretiseren, werd aan het College van 
Ambtenaren-Generaal (CAG) gevraagd om hiervoor een operationeel kader uit te werken. Op 
23 december werd door de administratie een uitgewerkt voorstel overhandigd aan de 
minister-president en de twee viceministers-presidenten met de krachtlijnen en een plan van 
aanpak voor een meerjarenprogramma van slagkrachtige overheid. Dit is een eerste grote stap 
in de realisatie van de efficiëntiewinsten. 

Op basis van die elementen, en met een begrotingscontrole in februari en maart, heb ik er alle 
vertrouwen in dat we erin zullen slagen om de begroting 2010 met een tekort van 500 miljoen 
euro af te ronden. 

Wat de begrotingscontrole 2010 betreft, kan ik melden dat ik aanstaande vrijdag een 
tijdsschema en een modus operandi zal voorstellen aan de regering. Zoals wettelijk 
vastgelegd, moet de aanpassing op de begroting 2010 voor eind april zijn ingediend bij het 
Vlaams Parlement. Daar zal ik mij uiteraard aan houden. 
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Mijnheer Van Mechelen, u had nog een vraag over de 1,750 miljard euro. Zoals ik al in de 
plenaire vergadering en in de commissie heb gesteld, zullen we dat meenemen bij de 
meerjarenbegroting die wordt opgesteld. 

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord. 

De heer Lode Vereeck: Mijnheer de minister, we willen dit document nog eens rustig en met 
de nodige zorg bestuderen. In die zin is mijn repliek maar partieel. Maar misschien kunt u 
toch al wat bijkomende toelichting verschaffen bij een aantal zaken. 

Mijnheer de minister, als ik het goed heb begrepen, hebben we nu, in tegenstelling tot de 
begroting die op 16 december werd goedgekeurd, een bijkomend tekort van 200 miljoen 
euro. Het tekort gaat dus van 1 miljard euro naar 1,2 miljard euro. Als ik het goed begrijp, 
heeft dat eigenlijk nauwelijks iets te maken met de ontvangsten. Wat de ontvangsten betreft, 
zat u er maar 32 miljoen euro naast. Zie ik dat goed? Dat klopt dus. Als ik het goed begrijp, 
heeft dat eigenlijk alles te maken met die verkeerde inschatting van die onderbenutting. 

Minister Philippe Muyters: Dat klopt ten opzichte van de begrotingscontrole 2009. 
Natuurlijk is de begroting 2009 een begroting over een heel jaar. Ten opzichte van de 
begrotingsopmaak moet natuurlijk het geheel worden bekeken. Dat is wat ik in december aan 
de pers heb voorgesteld. Ten opzichte van de begrotingsopmaak liggen de ontvangsten 1,8 
miljard euro lager dan oorspronkelijk geraamd. Dat was geweten in september. Dat wisten we 
natuurlijk ook al grotendeels vanaf januari. Dat wisten we zeker in juni. In september heb ik 
daar rekening mee gehouden. Ik vind echter dat het juist was om bij de voorstelling aan de 
pers een totaalbeeld te geven van het verschil ten opzichte van de begrotingsopmaak. Dat is 
een objectieve weergave geweest van de begrotingsontvangsten en van het uiteindelijke 
resultaat. Het zou verkeerd zijn een voorstelling te geven over de jongste drie maanden en 
niet over het begrotingsjaar 2009. 

De heer Lode Vereeck: Ik weet niet of we het over hetzelfde hebben. Als u op 30 december 
op televisie verschijnt en verklaart dat de regering er met betrekking tot het saldo 200 miljoen 
euro naast zat, omdat er 1,8 miljard euro minder ontvangsten waren, dan denkt de man in de 
straat dat het tekort met 1,8 miljard euro is verminderd, terwijl het maar met 200 miljoen euro 
is verslechterd. We moeten natuurlijk wel oppassen als het gaat over de vraag wat ons 
referentiepunt is. Het gaat inderdaad over communicatie. Een groot deel van mijn 
interpellatie is slechts gebaseerd op de communicatie in de pers. Natuurlijk filtert de pers ook 
enigszins, maar qua beeldvorming was dat inderdaad niet zo handig. 

Nu, ik heb het niet over die 1,8 miljard euro. Nogmaals, u zegt het zelf: u wist dat eigenlijk 
al. Ik heb het over die 200 miljoen euro. 

Minister Philippe Muyters: Ik heb daar uitdrukkelijk op geantwoord, zowel over de 
onderbenutting als over een aantal elementen met betrekking tot de stuwmeren. 

De heer Lode Vereeck: Dat betekent echter wel het volgende, en daar wil ik stilaan toe 
komen. Ik kijk naar de algemene middelenbegroting bij de derde begrotingscontrole. Ik kijk 
naar wat we hebben goedgekeurd en wat u uiteindelijk hebt verklaard in de pers. Aan de 
ontvangstenzijde zit u er slechts 32 miljoen euro naast. Daar zit u dus vrij goed. Als u dan in 
de pers verklaart dat het tekort 200 miljoen euro groter is dan wat u nauwelijks twee weken 
geleden in het parlement hebt verklaard, dan heeft dat niets te maken met het feit dat u twee 
weken ervoor een foute inschatting van de ontvangsten hebt gemaakt, maar alles met die 
onderbenutting. Plots zit men er wat dat betreft ongeveer 270 miljoen euro naast. Dat 
verklaart grotendeels die 1,2 miljard euro. Daarvan krijgen we de details pas over enkele 
maanden. Het resultaat is nu 200 miljoen euro slechter. 

Het is inderdaad geen exacte wetenschap, maar het gaat toch over 20 percent. Het gaat over 
200 miljoen euro. Dat is toch wel een aanzienlijk bedrag. Die verslechtering op nauwelijks 
tien dagen tijd heeft te maken met het feit dat u over nieuwe gegevens beschikte over de 
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onderbenutting, niet over de ontvangsten. Dan zeg ik u: daarvoor bent u meermaals 
gewaarschuwd. Dan moeten we de discussie toch wel eens opnieuw voeren. Dat is echt niet 
de schuld van een op drijfzand gebouwde vorige begroting. Ik ben heel geïnteresseerd om 
daar de details van te kennen, bij de begrotingscontrole, en daar lessen uit te trekken. Dat is 
immers de hoofdmoot van de reden waarom we er toch wel aanzienlijk naast zaten. Is mijn 
snelle analyse van dit document correct? 

Minister Philippe Muyters: Ik denk dat ik voldoende de stuwmeren en de onderbenutting 
heb belicht. Ik wil uitdrukkelijk nogmaals opnieuw stellen dat ik me bij de persvoorstelling 
niet heb gefocust op die 200 miljoen euro, maar op het tekort van 1,2 miljard euro. Ik heb dat 
willen verklaren. Ik denk dat weinig mensen, in tegenstelling tot u, de begrotingscontrole van 
september, goedgekeurd in december, begrijpen. Ik heb uitgelegd hoe we aan een tekort van 
1,2 miljard euro komen. Daarin spelen de minderontvangsten ter waarde van 1,8 miljard euro 
uiteraard een fundamentele rol. 

De heer Lode Vereeck: Dan hebt u dat toch niet zo handig gespeeld, want dat is echt niet de 
perceptie die er was. U hebt voor een deel de aanval ingezet op de vorige regering. 
Vervolgens hebt u gesteld dat er sprake was van 1,8 miljard euro minderontvangsten. Dan 
bestaat alleszins de perceptie dat dit de oorzaak is van het feit dat we nu een slechtere 
begroting hebben dan de begroting die twee weken ervoor is ingediend.  

Ik wil dit echter niet op de spits drijven, want ik denk dat we voorlopig toch al wel een 
antwoord krijgen op de vraag waarom het tekort 200 miljoen euro groter is. Het heeft 
allemaal te maken met die onderbenutting en de stuwmeren, maar dat laatste moet ik toch nog 
eens even goed bekijken. Ik kan niet echt geloven dat u dat op 16 december niet wist. Op 30 
december pikt u dit op, maar er is sprake van dat we dat al eind 2008 hadden kunnen weten. 
Toen zat ik niet in het parlement. Ik kan dat dan natuurlijk ook niet bevestigen. Maar ook dat 
is een element dat al eerder bekend was. Dat kan nu niet als argumentatie gebruikt worden 
waarom we er 200 miljoen euro naast zitten. 

Mijnheer de minister, mijnheer de voorzitter, dat is mijn voorlopige reactie. Ik zou toch aan 
de collega’s willen vragen dit document wat nauwkeuriger te bestuderen om er op een later 
moment op terug te komen. 

De voorzitter: De heer Van Mechelen heeft het woord. 

De heer Dirk Van Mechelen: Ik zou een paar korte vragen willen stellen. Ik sluit me aan bij 
de vraag dat we toch nog nood hebben aan enige analyse van het document. Ik denk wel dat 
ik er bijna door ben. 

Mijnheer de minister, u zegt dat het netto te financieren saldo 5,760 miljard euro bedroeg 
eind 2009. Ik zou graag met u een kleine rekenoefening maken. Bij mijn weten – en u zegt 
dat ook terecht –, zit de 3,5 miljard die gestort is aan KBC, daar in. De 1 miljard euro van 
onze reserves die we hebben gebruikt voor Dexia, zitten ook in dat vorderingssaldo. Het 
aanwenden van onze kaspositie voor 500 miljoen euro zit volgens mij ook in dat saldo. Het 
gaat immers om een betaalverrichting. Dat is samen 5 miljard euro. En dan reken ik er uw 
doorschuifoperatie van 500 miljoen naar het egalisatiefonds erbij. Dan kom ik op 5,5 miljard 
euro. Dan komen we eigenlijk op een netto te financieren saldo van 276 miljoen euro, los van 
de bancaire crisis. Is mijn redenering juist? (Opmerkingen van minister Philippe Muyters) 

Dat is geen technische vraag. (Opmerkingen van minister Philippe Muyters) 

Dat is goed. Ik ga nog even door. Op een bepaald moment hebt u het over de 
gewestbelastingen. We weten wat we hebben meegemaakt. Ik ben verheugd vast te stellen dat 
vooral de registratierechten het beter gedaan hebben dan wat bij de derde begrotingscontrole 
was geraamd. Dat bewijst dat er een economische revival op gang is aan het komen. De 
registratierechten zijn daar een barometer par excellence voor. De successierechten hebben 
het iets slechter gedaan dan wat in de raming was vooropgezet. Wat dat betreft, deel ik echter 



Commissievergadering nr. C81 – FIN4 (2009-2010) – 12 januari 2010 

 

39

uw mening. Dat is zoals vogelpik spelen. Die zaak wordt beïnvloed door eenmalige 
ontvangsten of uitgaven. 

En dan komen we terug bij de onderbenutting. Ik probeer het allemaal te vatten. Eigenlijk 
zegt u dat 750 miljoen euro was geraamd en dat slechts 478 miljoen euro kon worden 
gerealiseerd. Dat is 270 miljoen euro minder dan vooropgesteld. Zoals de heer Vereeck heeft 
gezegd, is dat de politieke discussie. Hier gaat het over de minister van Begroting die zegt dat 
750 miljoen euro zal worden onderbenut en dat hij de knip op de portefeuille moet houden. 
Hij zorgt voor de monitoring van de uitgaven van zowel het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap als van de Vlaamse openbare instellingen (VOI’s). 

Een beetje later komt dat terug als het gaat over de lei. Ik weet niet of iedereen goed op de 
hoogte is van wat de lei is, maar dat vind ik toch wel een merkwaardige redenering. U zegt 
dat bij de eindejaarsafsluiting is gebleken dat een aantal instellingen, de VDAB, Waterwegen 
en Zeekanaal, meer betalingen hebben verricht dan werd verwacht ten tijde van het opstellen 
van de begrotingsdocumenten. Mijnheer de minister, nu praten we toch over een interval van 
2 à 3 maanden. Bij mijn weten wordt met deze instellingen, zeker de grote jongens zoals de 
VDAB, sluitende afspraken gemaakt over de betaalverplichtingen die ze nog hebben. Ze 
weten trouwens perfect in welke mate ze eventueel reserves mogen aanwenden. Die lei kan 
men perfect monitoren en beheersen. 

En dan zegt de heer Vereeck het iets eufemistischer dan ik. U zegt: “Typisch aan stuwmeren 
in een begroting is dat ze niet zichtbaar zijn in de begroting. Het Vlaams Parlement heeft er 
nergens over gestemd binnen haar begrotingsdiscussie 2009. De in het verleden opgebouwde 
reserves zijn immers grotendeels het gevolg van uitgestelde betalingen en/of vertraagde 
invoering van beleidsmaatregelen. Als dergelijk uitstel piekt, wat het geval was eind 2008, 
zijn het geen reserves maar echte risico’s, waardoor de geraamde onderbenutting, die perfect 
in lijn was met de gestemde begroting, toch niet behaald werd.” 

Ik probeer dat te snappen. We zijn niet allemaal even snel. U zegt eigenlijk dat de in het 
verleden opgebouwde reserves het gevolg zijn van uitgestelde betalingen. Ik daag u uit. 
Mijnheer de voorzitter, ik zal bijvoorbeeld een schriftelijke vraag indienen. Maar ik daag u 
uit: een van de grote betaalheren is het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF). Ik weet dat we in 
december 2008 zelfs de betaalverplichtingen van februari 2009 hadden gefinancierd. Eind 
2008 hebben we bijvoorbeeld maximaal onze betaalverplichtingen gehonoreerd. 

De andere mogelijkheid hebben we ook al meegemaakt, namelijk dat we zowel op het 
federale als het Vlaamse niveau de stekker eruit hebben moeten trekken om binnen onze 
kredieten en te financieren saldo te blijven. In het verleden, mijnheer Crombez, gebeurde dat 
altijd op basis van goede afspraken tussen de federale en de Vlaamse minister van Begroting, 
met een gezamenlijke doelstelling. We moesten er dan de stekker uit trekken om rond te 
komen. 

Hoe dan ook, eind december 2008 hadden we zelfs meer betalingen gedaan met het VIF dan 
we wettelijk verplicht waren te doen, om zo de begroting voor 2009 te ontlasten. Mijnheer de 
minister, u hebt verklaard dat stuwmeren bestaan uit in het verleden opgebouwde reserves die 
het gevolg van uitgestelde betalingen zijn. Ik stel, net als de heer Vereeck, voor dit eens nader 
te analyseren. Ik ben benieuwd. Dit verdient in elk geval meer aandacht. 

Wat de transparantie van de voortzetting van het debat betreft, zou ik willen opmerken dat 
over de lei een tabel bestaat. Het zou interessant zijn een kopie van die tabel te krijgen. Dit 
zou ons immers in staat stellen goed te zien waar het precies zit. 

U hebt het Departement Financiën en Begroting om een analyse van de determinanten van de 
onderbenutting in 2009 gevraagd. Die analyse zal tijdens de begrotingscontrole 2010 
beschikbaar zijn. We zullen dan het debat voeren. 
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Volgens uw nota zou de rapportering van het ministerieel monitoringcomité geen indicatie 
van de gerealiseerde afwijking van de geraamde onderbenutting bevatten. Ik vind dit 
interessant. Ik heb hier in elk geval andere ervaringen mee gehad. Sinds de zomer van 2009 
komt een ambtelijk monitoringcomité samen. Dit gebeurt in functie van de noodzaak, maar 
meestal maandelijks. Blijkbaar heeft dat comité geen enkel gegeven gezien of geen onrust 
geroken. 

Mijnheer de minister, op 16 december 2009 wist u het niet. Op 30 december 2009 kwam 
plots 270 miljoen euro naar boven. U kunt hier over het verleden praten. Daar heeft de kiezer 
al over geoordeeld. We praten hier over de periode van de zomer van 2009 tot vandaag. 

Voor zover ik weet, rapporteert het ambtelijk monitoringcomité schriftelijk. Volgens mij zou 
het Vlaams Parlement het verslag eens moeten opvragen. Mij lijkt dit interessante lectuur. We 
zouden dan zelf kunnen zien wat er staat. Wie zich op 750 miljoen euro voor 270 miljoen 
euro vergist, zit er 30 percent naast. Dit lijkt me zeer hoog. Ik zou dit verslag dan ook graag 
eens lezen. 

Tot slot wil ik nog een meer politieke opmerking maken. In de krant hebt u zich enigszins 
meewarig over de buffers uitgelaten. In de nota staat te lezen dat “om de link met de 
aangepaste begroting 2009 te kunnen maken, werd een bedrag van 1143 miljoen euro 
uitgezuiverd van de buffers die in de derde aanpassing van de begroting van 2009 werden 
geschrapt en goed zijn voor 426 miljoen euro, zijnde de conjunctuurprovisie, 178 miljoen 
euro, de indexprovisie, 113 miljoen euro, en het feit dat we de werkingsmiddelen konden 
desindexeren, 135 miljoen euro.” Samen maakt dit 426 miljoen euro. Indien u het in dit 
verband over een buffertje hebt, noem ik dat een uitschuiver op het vlak van de intellectuele 
eerlijkheid. 

De begroting bevatte een buffer van 426 miljoen euro. Ik herinner me dat we hier in 
december 2008 over hebben gediscussieerd. Net omdat we deze buffers hadden aangelegd, 
hebben we toen heel voorzichtige ramingen gemaakt. Ik wist toen nog niet dat de daling 3,5 
percent zou bedragen. De geschiedenis heeft ook haar rechten. 

Ik vat even samen wat ik over het netto te financieren saldo, de gegevens over de lei en het 
rapport van het monitoringcomité heb gezegd. We zullen het debat over de niet-aanwending 
van de onderbenutting voortzetten. Het gaat dan om 270 miljoen euro. 

Mijnheer de minister, ik heb trouwens nog een veeleer technische vraag die politiek echter 
heel relevant is. Hoe schat u de evolutie van de impliciete schuld in? In 2009 ging u uit van 
521 miljoen euro. Op welk bedrag denkt u te zullen aftikken? Hebt u initiatieven genomen 
om de beleidskredieten af te blokken? 

Minister Philippe Muyters: Op een aantal vragen kan ik onmiddellijk een antwoord geven. 
Het te financieren saldo bestaat uit 3,5 miljard euro voor KBC, 0,3 miljard euro voor 
Gigarant, 0,3 miljard euro omwille van de negatieve kaspositie aan het begin van 2008, een 
tekort van 1,2 miljard euro van dit jaar en 0,4 miljard euro omwille van de late inning van de 
onroerende voorheffing. Omwille van problemen met de computerprogrammatie is de 
onroerende voorheffing afgelopen jaar pas vanaf augustus geïnd. Als ik dit allemaal optel, 
kom ik uit op 5,7 miljard euro. Dan mis ik nog 60 miljoen euro. 

De heer Dirk Van Mechelen: Hoe zit het dan met het miljard euro van Dexia? 

Minister Philippe Muyters: Dat is verrekend in de negatieve kaspositie van begin 2008. Dat 
is met die middelen betaald. Op het einde van 2008 bedroeg de negatieve kaspositie in totaal 
0,3 miljard euro. 

De heer Dirk Van Mechelen: Mijnheer de minister, we moeten duidelijk zijn. We kunnen 
over het netto te financieren saldo discussiëren. We kunnen ook over de kasevolutie 
discussiëren. Dat zijn verschillende discussies. 
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Volgens mijn redenering tikt u af op een netto te financieren saldo van 5,7 miljard euro. Dat 
bedrag bestaat volgens mij onder meer uit bedragen van 3,5 miljard euro, 1 miljard euro, 0,5 
miljard euro en nog eens 500 miljoen euro. Dat is in totaal 5,5 miljard euro. Dit betekent dat 
u nog een netto te financieren saldo van 276 miljoen euro moet toelichten. Daar gaat het om. 
Indien u die onderbenutting ten bedrage van 270 miljoen euro had weten aan te wenden, was 
u, afgezien van de bankencrisis en de vooruitschuiving van 500 miljoen euro, op nul 
uitgekomen. Dit is pas drijfzand. 

Minister Philippe Muyters: Ik zal de tabel van de lei en het laatste rapport van het 
monitoringcomité ter beschikking stellen van deze commissie. Wat de lei betreft, kan een 
evolutie van 32 miljoen euro in 2005 tot 2 miljard euro in 2008 worden vastgesteld. Uit het 
laatste rapport van het monitoringcomité blijkt een verschil bij de onderschatting van 60 
miljoen euro. 

De voorzitter: Een laatste woordje, we zijn al anderhalf uur bezig met deze interpellatie. 

De heer Vereeck heeft het woord. 

De heer Lode Vereeck: Ik zal een motie indienen. Daarin zal staan dat we graag zouden 
willen dat zo’n monitoringcomité samenkomt en zijn conclusies voorlegt vóór de 
begrotingsbesprekingen. Ik kan me trouwens heel moeilijk voorstellen dat die mensen in de 
kerstvakantie moeten samenkomen. 

Minister Philippe Muyters: Mijnheer Vereeck, een begroting wordt in oktober ingediend. 

Met redenen omklede motie 

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

Het incident is gesloten. 

■ 
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Bijlage bij de vraag om uitleg van de heer Eric Van Rompuy tot de heer Philippe 
Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en 
Sport, over de eindresultaten van de Vlaamse begroting 2009 en de interpellatie van de 
heer Lode Vereeck tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de resultaten van de Vlaamse 
begroting 2009 en het door de minister op een persconferentie bekendgemaakte tekort 
van 1,2 miljard euro over het begrotingsjaar 2009 

 
 
 
Tabel 1. Evolutie NFS  2005– 2009 
 
(in 1.000 euro) 2005 2006 2007 2008 2009 
       
Netto te financieren saldo (incl. door te 
storten opcentiemen) 330.104 497.947 674.746 -1.179.888 -5.760.186
 
 
 
 
 
Grafiek. gecumuleerde maandelijkse evolutie van het NFS of gecumuleerde over-
schot/tekort van de kasontvangsten op de kasuitgaven.  
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Tabel 2. Rekening-courant (in keuro) 
 

Jaar Rekening - courant 
  (in 1.000 euro) 

1997 -449.679 
1998 -739.144 
1999 -230.938 
2000 66.607 
2001 14.712 
2002 34.787 
2003 148.273 
2004 95.744 
2005 -45.713 
2006 -1.079 
2007 20.884 
2008 -282.116 
2009 -644.752 

 
Tabel 3. Evolutie ESR vorderingensaldo (in keuro) 
 
  2004 2005 2006 2007 2008
Doelstelling 373.340 618.643 419.296 346.395 35.568
Realisaties 159.600 307.300 581.100 1.018.200 220.200
Overschot / tekort t.o.v. doelstelling -213.740 -311.343 161.804 671.805 184.632
 
Tabel 4. Totale begrotingsontvangsten 
 

    BGO BGC REAL REAL - BGC
(in 1.000 euro)  2009 2009 2009 2009 

           
Algemene ontvangsten           

           
A. Gewestbelastingen          
           
      Spelen en weddenschappen 9CB0K3603 20.904,00 21.932,00 24.555,70 2.623,70
      Aut. ontspanningstoestellen 9CB0K3604 34.680,00 33.671,00 33.981,77 310,77
      Openingsbelasting 9CB0K3605 0,00 0,00 99,32 99,32
      Registratierechten 9CB0K3606 1.869.733,00 1.398.281,00 1.456.429,19 58.148,19
      Hypotheekrechten 9CB0K3607 145.770,00 133.738,00 141.261,03 7.523,03
      Verkeersbelasting 9CB0K3608 931.142,00 893.278,00 905.207,19 11.929,19
      Belasting  op inverkeerstelling 9CB0K3609 237.164,00 211.457,00 214.827,30 3.370,30
      Eurovignet 9CB0K3610 75.724,00 113.322,00 93.347,84 -19.974,16
      Schenkingsrechten 9CB0K5650 270.990,00 169.668,00 178.830,64 9.162,64
      Successierechten 9CB0K5651 1.022.486,00 1.007.851,00 997.456,90 -10.394,10
           

Subtotaal   4.608.593,00 3.983.198,00 4.045.996,88 62.798,88
           
    Onroerende Voorheffing 9CE0J3701 84.954,00 78.269,00 79.348,88 1.079,88
    KL-geld 9CE0J3702 0,00 0,00 20,61 20,61
    Leegstand en verkrotting 9CE0C3601 4.390,00 3.695,00 2.225,41 -1.469,59
    Vernieuwingsfonds (=TO) 9ND0D3690 5.000,00 5.000,00 3.668,49 -1.331,51
           
    Ontvangsten Energiefonds (= TO) 9LE0E3691 2.110,00 530,00 665,80 135,80

Totaal A   4.705.047,00 4.070.692,00 4.131.926,08 61.234,08
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    BGO BGC REAL REAL - BGC
(in 1.000 euro)  2009 2009 2009 2009 

           
           
B. Toegewezen middelen          
           
      Compensatie KL-geld 9CB0I4901 551.727,00 532.017,00 532.017,00 0,00
      Gedeelde belastingen PB Gm 9CB0I4921 3.989.984,23 3.720.561,68 3.720.561,74 0,05
      Gedeelde belastingen BTW  8.024.186,46 7.482.919,77 7.482.929,74 9,97
           

Subtotaal   12.565.897,68 11.735.498,45 11.735.508,47 10,02
      Samengevoegde belastingen 9CB0K4922 5.978.390,00 5.551.153,00 5.551.153,66 0,66
           

Totaal B   18.544.287,68 17.286.651,45 17.286.662,13 10,67
           
C. Andere federale middelen          
           
      Buitenlandse studenten 9CB0I4919 34.770,00 34.069,00 33.595,00 -474,00
      Buitenlandse studenten VJ      0,00 0,00
      Nationale Loterij 9CB0I4922 27.244,00 36.790,00 36.790,06 0,06
      Tewerkstellingsprogr. 9CB0K4918 261.560,00 261.560,00 261.559,57 -0,43
      Tewerkstellingsprogr. VJ      0,00 0,00
           

Totaal C   323.574,00 332.419,00 331.944,63 -474,37
           
D. Andere ontvangsten (*)  130.807,00 176.312,00 145.330,01 -30.981,99
           
Totaal algemene ontvangsten   23.703.715,68 21.866.074,45 21.895.862,85 29.788,40
           

Toegewezen ontvangsten  112.102,00 111.897,00 114.132,34 2.235,34
           
            
Totale begrotingsontvangsten  23.815.817,68 21.977.971,45 22.009.995,19 32.023,73
            
      
(*) Andere ontvangsten      
EBA 9CB0C6902 0,00 0,00 0,00 0,00
Verkoop gebouwen 9CB0C7601 9.712,00 13.098,00 13.795,96 697,96
Verkoop waterbekkens 9CB0C7605 0,00 0,00 0,00 0,00
Verkoop onroer. Goederen 9CB0C7606 0,00 0,00 0,00 0,00
Verkoop participatie VMW 9CB0C8902 0,00 0,00 0,00 0,00
Autonoom kasbeheer 9CB0G2603 25.000,00 18.000,00 24.464,51 6.464,51
VHM aandeel renten 9CB0G2609 13.728,00 13.728,00 13.727,94 -0,06
VHM aandeel kapitaal 9CB0G5709 10.388,00 10.388,00 10.387,40 -0,60
Verkoop Indaver-participatie 9CB0C8606 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividenden 9EB0C2703 12.900,00 17.500,00 12.079,97 -5.420,03
LRM 9EB0C8605 0,00 0,00 0,00 0,00
Diverse  59.079,00 103.598,00 70.874,23 -32.723,77
         
Totaal  130.807,00 176.312,00 145.330,01 -30.981,99
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Tabel 5. Onderbenutting 
 

geraamde uitvoering per 29/12/09 3de BC 2009 ∆
ESR-uitgaven MVG 16.975.169.615 17.286.791.000 311.621.385
ESR-vorderingensaldo MVG (excl. DAB's) 4.911.269.977 4.530.611.000 380.658.977
Vorderingensaldo alle consolideren instellingen (na correcties) -6.112.002.262 -6.279.256.000 167.253.738  
 
(in euro) 
 
 
Tabel 6. Aanwendingspercentage  van de ordonnanceringskredieten bij het MVG1 

 
1993 90,09% 
1994 91,47% 
1995 91,57% 
1996 93,31% 
1997 93,46% 
1998 92,28% 
1999 93,42% 
2000 93,30% 
2001 93,70% 
2002 90,39% 
2003 92,25% 
2004 92,46% 
2005 93,15% 
2006 92,44% 
2007 91,50% 
2008 93,43% 
2009 94,50% 

 
 

1 Gebruik van de NGK en GOK kredieten gestemd op dat begrotingsjaar in veronderstelling 
dat overgedragen kredieten volledig werden benut. 

 
 
Tabel 7. Volgende basisallocaties kenden een sterke stijging van de benuttingsgraad: 
 

Realisatie

Prognose bij 
ongewijzigd 
benuttigingsperc. Verschil

Extra krediet, 
voorzien bij 3de BC

Dot VGC 451 24.678.700,00 22.223.500,00 2.455.200,00
Investeringen Vlabel 7422 6.231.892,86 3.664.294,17 2.567.598,69
Preventief gezondheidsbeleid 1211 16.864.224,56 14.136.948,40 2.727.276,16 Var. Krediet
Subs. Thuiszorg 3432 509.337.655,09 500.118.400,00 9.219.255,09 10.363
Intersectoraal akkoord social profit 3431 19.072.560,97 16.927.900,00 2.144.660,97 2.936
Arbeidsherverdeling 3431 21.985.832,89 17.838.900,00 4.146.932,89 1.269
Energiefonds 01 16.341.387,38 13.581.200,00 2.760.187,38 Var. Krediet
Beheer wegennet 141 114.256.106,36 107.087.000,00 7.169.106,36 2.039
subsidies sociale correcties 33 11.000.000,00 3.510.477,55 7.489.522,45 3.000
Sub Bouwrijp maken 5110 29.523.920,25 26.409.603,61 3.114.316,64
Inv. Sub. VMSW 5111 37.620.564,10 31.117.700,00 6.502.864,10 6.663
subsidies renovatie en bouw 6321 61.322.000,00 50.237.355,91 11.084.644,09
renovatiepremies 531 126.063.578,00 79.993.222,84 46.070.355,16 29.825

107.451.919,97  
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Tabel 8. Initiële begroting 2009 versus derde begrotingscontrole (in 1000 euro) 
 
 Initiële begroting 

2009 
Aangepaste begro-
ting 2009 (na BC in 
september) 

Realisaties 

Gewestbelastingen 4.693.547 4.061.467 4.125.366 
Gedeelde en samen-
gevoegde belastingen 

18.544.287,68 17.286.651,45 

 

 

17.286.662,13 
 
Tabel 9. Herraming van de ontvangsten naar aanleiding van derde begrotingscontrole 
2009 
 

Ontvangsten ESR-effect
Geraamde uitvoering per 

29 december 2009
Voorzien bij de 
Begrotingscontrole

Ontvangsten 22.009.995.186 21.977.971.000
dotaties van DAB's en VOI's - 7.819.874 15.280.000
ESR8-ontvangsten - 16.119.453 16.139.000
ESR- ontvangsten 21.986.055.860 21.946.552.000  
 
 
Tabel 10. Parameters 
 

BGO 2009 BGC 2009 Verschil
BBP 2008 1,60% 1,20% -0,40%
BBP 2009 1,20% -1,70% -2,90%  

 

■ 


