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Voorzitter: mevrouw Annick De Ridder

Vraag om uitleg van mevrouw Sonja Claes tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het klaverblad Toerisme
- 1016 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw Claes heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes: Voorzitter, minister, collega’s, als bezoeker in deze commissie kom
ik een vraag stellen over sociale economie. Aangezien er een verband is met het
beleidsdomein Toerisme kom ik mijn vraag hier stellen aan de minister voor Toerisme.

Eind december 2006 kwam er een decretaal kader voor de diensteneconomie. Het decreet
maakte een klaverbladfinanciering mogelijk. Voor wie sociale economie niet zo nauw
opvolgt, leg ik het nog even uit. De klaverbladfinanciering bepaalt dat projecten met vier
middelen, vier klaverblaadjes, kunnen worden gefinancierd: vanuit sociale economie, door
een lokaal bestuur, met eigen inbreng en dan nog met een vierde klaverblaadje. Voor de
toeristische projecten is dat het beleidsdomein Toerisme. Maar het kan ook Welzijn zijn,
Natuur, Leefmilieu, Sport.

Tijdens de bespreking van de beleidsnota vroeg ik samen met enkele collega’s aan minister
Freya Van den Bossche, bevoegd voor Sociale Economie, een duidelijke structurele
financiering vanuit Toerisme. Zij gaf op dat ogenblik aan dat er een probleem was om het
vierde klaverblaadje van Toerisme op een structurele manier te financieren. Nochtans is dit
geen nieuwe problematiek. Deze problematiek werd al bij de evaluatie in 2009 duidelijk, toen
werd gevraagd naar een structurele erkenning van die werking, ook voor Toerisme, en men
een sluitende en realistische klaverbladfinanciering en een mogelijke uitbouw van het
klaverbladtoerisme voorstelde.

Vandaag stellen wij vast dat er voor projecten die binnen veertien dagen aflopen, nog altijd
geen duidelijkheid bestaat met betrekking tot de financiering van het klaverblaadje Toerisme.
Minister, werd er al een evaluatie van de verschillende bestaande projecten gepland op basis
waarvan een structureel beleid kan worden uitgetekend? Wat is de reden waarom er nog geen
verdere afspraken werden gemaakt en geen timing werd vastgelegd? Zijn er knelpunten?
Moeten wij vanuit Sociale Economie met bepaalde aspecten rekening houden?

De voorzitter: Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Mevrouw Els Robeyns: Minister, ik sluit mij aan bij deze vraag. Mevrouw Claes heeft
duidelijk geschetst waarover het gaat. Ik ondersteun de vraag naar structurele verankering van
die middelen. Een structurele verankering zou voor de projecten op het terrein wat meer
zekerheid kunnen brengen. Daardoor zouden de duurzaamheid van de dienstverlening en de
tewerkstelling van de doelgroepmedewerkers wat meer garantie krijgen. Dat is tenslotte toch
de bedoeling. Vandaag is dat iets minder het geval doordat we met jaarlijkse beslissingen
werken. Daardoor zijn projecten nog, terwijl het jaar al begonnen is, aan het wachten op een
definitieve beslissing van de minister zodat zij zekerheid krijgen over hun financiële
middelen. Ook administratief brengt het jaarlijkse hernieuwen van de beslissing heel wat
rompslomp met zich mee.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Toerisme Vlaanderen evalueert op eigen initiatief momenteel de
klaverbladprojecten die in 2010 een toelage ontvingen. De projecten van Horizont vzw en
van de stad Bilzen werden al geëvalueerd. Momenteel loopt een schriftelijke bevraging met
het oog op de evaluatie van alle andere projecten. Voor 28 februari 2011 moeten de
antwoorden bij Toerisme Vlaanderen worden ingediend. Daarna volgt een plaatsbezoek in
maart van dit jaar.
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De cofinanciering vanuit het beleidsveld Toerisme in de lokale diensteneconomie gaat naar
de volgende prioriteiten: fiets- en wandelinfrastructuur en onderhoud van die infrastructuur;
sociaal toerisme; Voeren; de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen
(KMDA). Toerisme Vlaanderen zal voor de projecten waarin Toerisme cofinanciert, de
toeristische meerwaarde van de takenpakketten van de betoelaagde personeelsleden
evalueren. Op basis van deze evaluatie zal ik samen met mijn collega van Sociale Economie
onderzoeken op welke wijze de cofinanciering vanuit Toerisme structureel kan worden
verankerd.

We zullen ook nagaan, gelet op de wandel- en fietsinfrastructuur, of de provincies en de
gemeenten betrokken kunnen worden. Dit zal in de loop van de maand april van dit jaar
gebeuren. Mijn kabinet heeft daarover al contact gehad met het kabinet van minister Van den
Bossche.

Collega’s, u mag bij dit alles niet vergeten dat deze cofinanciering vanuit Toerisme nog zeer
jong is. Zij startte pas op 1 januari 2008. Toen ik minister voor Toerisme werd, bestonden er
al een aantal projecten, maar die werden allemaal gefinancierd vanuit Werk. Ik had daar geen
kredieten voor. De toenmalige minister was minister van Werk en van Toerisme. Ik heb toen
in samenspraak met mijn toenmalige collega Van Brempt een cofinanciering opgezet voor
een aantal projecten.

De evaluaties van Bilzen en Horizont vzw waren positief. De andere evaluaties lopen. In de
loop van de eerste maanden kunnen we zien of we tot een structurele cofinanciering kunnen
komen.

De voorzitter: Mevrouw Claes heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes: Ik ben heel blij dat er een evaluatie loopt. Ik vind wel dat u
voorzichtig bent door te zeggen dat u nog zult onderzoeken of een structurele cofinanciering
mogelijk is. Het is een nieuwe manier van werken. In andere departementen is men wel al tot
een structurele inbedding van die middelen gekomen waardoor er contracten zijn van langere
duur. Ik heb er alle begrip voor dat het voor Toerisme volledig nieuw is en dat er tijd nodig
is. Maar ik ben er wel van overtuigd dat – op het moment dat er een positieve evaluatie van
die projecten is – die projecten ook een structurele financiering verdienen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de toepassing van
het wettigheidstoezicht door de Vlaamse Regering
- 1008 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem: Minister, ik zou een principiële zaak willen bespreken die
gevolgen kan hebben voor de toekomst. Ik wil dit doen naar aanleiding van een concreet
voorbeeld.

Bij de bespreking van het Gemeentedecreet, en ook vaak nadien, werd gesteld dat het
bestuurlijk toezicht van de hogere overheid zich zou beperken tot een ‘wettigheidstoezicht’,
en niet langer meer tot een ‘opportuniteitscontrole’. Dat klopt niet helemaal, want artikel 249
van het Gemeentedecreet zegt heel duidelijk: “Behoudens andersluidende bepalingen, beperkt
de toezichthoudende overheid zich bij het toezicht, vermeld in dit decreet, tot een toetsing aan
het recht en aan het algemeen belang, namelijk aan elk belang dat ruimer is dan een
gemeentelijk belang”.



Commissievergadering nr. C138 – BIN9 (2010-2011) – 15 februari 2011 5

Minister, daar is dus nog altijd een soort opportuniteitstoets mogelijk. Dat is wat het
Gemeentedecreet stelt. Ik zou u toch willen vragen wat dat nu precies in de praktijk inhoudt.
Want blijkbaar wordt – ook al zegt men dat het niet meer om een opportuniteitscontrole gaat
– niet alleen door de gouverneur, maar ook door de minister, een soort opportuniteitstoezicht
uitgeoefend dat het wettigheidstoezicht ver overstijgt.

Ik wil hier graag een voorbeeld geven over een gemeenteraadsbeslissing over een taks op
tweede verblijven, die in fine door de minister is vernietigd. In mijn vraag om uitleg heb ik
gezegd dat het niet over de inhoud van de zaak gaat, over het feit wie wel of niet gelijk heeft
over het bedrag dat door de gemeenteraad werd bepaald. Het gaat over de vraag hoe men naar
aanleiding van dit voorbeeld artikel 249 nu eigenlijk moet interpreteren en of dat door de
minister in de praktijk niet veel te ruim wordt toegepast.

Op 14 juni 2010 – en niet op 24 juni zoals in mijn vraag om uitleg stond – heeft de
gemeenteraad van Lennik een taks op tweede verblijven goedgekeurd, waarvan het tarief
1000 euro per tweede verblijf bedraagt. De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft dit besluit
op 13 september 2010 geschorst, omdat 1000 euro als tarief niet als ‘gematigd’ kon worden
beschouwd. Daarvoor verwees de gouverneur in zijn beslissing naar de gecoördineerde
omzendbrief van 14 juli 2004 over gemeentefiscaliteit, waarin inzake tweede verblijven
gesteld staat dat “een tarief boven 650 euro inzake deze gemeentebelasting niet meer als
gematigd kan worden beschouwd”.

De gemeenteraad van Lennik heeft deze belasting dan op 22 november 2010 opnieuw
goedgekeurd, naar rato van 1000 euro per tweede verblijf, maar met een ruimere motivering,
waarin het onder meer ging over het bestrijden van de leegstand. Voor alle duidelijkheid: ik
heb tegen gestemd, want ik vond dat te hoog. Maar daar gaat het hier niet over.

Minister, u hebt deze beslissing blijkbaar uiteindelijk vernietigd, op basis van die
omzendbrief. Minister, gemeenten zijn nog altijd gemachtigd om taksen te heffen, er is nog
steeds sprake van gemeentelijke autonomie. Kan de hogere overheid op basis van een of
ander arbitrair criterium dan beslissen dat dit te hoog of te laag is, terwijl het over een
gemeentelijke taks gaat? Overstijgt dit dan het gemeentelijk belang en kan het worden
gecatalogeerd als algemeen belang?

Ik verwijs ook naar het feit dat de omzendbrief van 2004 waarnaar zowel de provincie-
gouverneur als uzelf ook verwijst, bestaat van vóór de stemming van het Gemeentedecreet,
waar opportuniteitscontrole tot een minimum werd herleid. Ik stel me de vraag of daar dan
geen sprake is van een soort Pavlov-effect: in de omzendbrief staat dat een taks op een
tweede verblijf eigenlijk niet hoger mag zijn dan 650 euro per jaar, want in 2004
beschouwden de hogere overheid, de minister van Binnenlandse Zaken, dat als niet meer
gematigd. Hoe zit het dan met de gemeentelijke autonomie inzake het heffen van
belastingen?

Zonder te willen ingaan op de vraag of dit bedrag nu al dan niet te hoog is – daar gaat de
vraag niet over – rijzen wel een aantal principiële vragen.

Waarom wordt als motivering voor de schorsing en nadien vernietiging nog teruggegrepen
naar een omzendbrief die dateert van vóór het nieuwe Gemeentedecreet, toen er nog een
uitgebreid opportuniteitstoezicht bestond? Hoe passen dergelijke beslissingen volgens u in de
loutere wettigheidscontrole? Hoe moeten we in het licht van bovengeschetst voorbeeld artikel
249 van het Gemeentedecreet interpreteren?

Ik denk dat hier nog altijd een keizer-kostermentaliteit heerst. Aan de ene kant zijn de
gemeenten wel bevoegd om taksen te heffen, maar aan de andere kant bepaalt de hogere
overheid de marge waarbinnen die taksen mogelijk zijn. Het gaat volgens mijn bescheiden
mening nochtans over louter gemeentelijke taksen die het gemeentelijk belang – alhoewel ik
ze te hoog vond in mijn gemeente – niet overstijgen.
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De voorzitter: De heer Vanden Bussche heeft het woord.

De heer Marc Vanden Bussche: Voorzitter, minister, ik dank de heer Van Hauthem voor het
stellen van deze vraag. Het is een vraag die ik echt graag zelf had gesteld. Uiteraard zijn
zeker alle kustgemeenten geïnteresseerd in uw antwoord, want hoeft het gezegd dat de taks
op het tweede verblijf voor de kustgemeenten een van de belangrijkste bronnen van
inkomsten is?

Ik heb een bijkomende vraag van subsidiaire orde. Als het dan toch zo is dat er een limiet
moet worden gesteld, voorziet u dan in een aanpassing aan de stijgende levensduurte? De
vastlegging op 650 euro dateert immers ondertussen al van enkele jaren geleden. Wanneer
komt er een aanpassing van het bedrag? Tegen de volgende legislatuur misschien?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, collega’s, dit is inderdaad een interessante vraag,
want ik stel vast dat er een misvatting bestaat over artikel 249 van het Gemeentedecreet. Het
houdt geen breuk in met de toezichtsregeling die al bestond. Het vernietigingsbesluit van de
gemeenteraadsbeslissing van Lennik is gemotiveerd door de schending van het recht en meer
bepaald van de beginselen van behoorlijk bestuur. Het gaat niet om een opportuniteits-
toezicht, het gaat om de schending van het recht zoals letterlijk wordt bepaald in de tekst van
het decreet.

In het vernietigingsbesluit inzake de gemeenteraadsbeslissing van Lennik werd inderdaad
verwezen naar de gecoördineerde omzendbrief over de gemeentefiscaliteit, maar die omzend-
brief geldt niet als rechtsgrond voor de schorsing of de vernietiging. De omzendbrief, die
dateert uit 2004, gaat voor een belangrijk deel over een aantal specifieke gemeentebelastingen
die door wettelijke of decretale bepalingen zijn geregeld of waarbij rekening moet worden
gehouden met bijzondere aandachtspunten en de beginselen van behoorlijk bestuur, zo ook de
gemeentebelasting op de tweede verblijven.

Mijn vernietigingsbesluit betreffende het raadsbesluit van de gemeente Lennik tot vestiging
op de belasting op de tweede verblijven, is dus gemotiveerd op schending van de beginselen
van behoorlijk bestuur, met name het redelijkheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Dat
zijn heel belangrijke beginselen van behoorlijk bestuur die ook gehanteerd worden in de
rechtspraak van de Raad van State indien het gaat over de beoordeling van fiscale geschillen.
Bij alle handelingen van de overheid wordt die toets trouwens gedaan door de Raad van
State.

Voor de operationalisering van deze beginselen van behoorlijk bestuur, ook op het vlak van
de belasting op tweede verblijven, kun je terecht in de omzendbrief van 2004.

De schending van het redelijkheidsbeginsel was gemotiveerd op basis van de overweging dat
de gemeentebelasting op tweede verblijven vooral mensen treft die niet in de
bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven. Om geen onbillijke verschuiving van
de belastingdruk te creëren ten aanzien van personen die niet in de bevolkingsregisters van de
gemeente zijn ingeschreven en die er niet kiesgerechtigd zijn, moet de aanslagvoet van deze
belasting redelijk blijven.

De belasting is bovendien zonder onderscheid toepasselijk tegen dezelfde aanslagvoet van
1000 euro op landhuizen, bungalows, weekendhuisjes, chalets, met chalets gelijkgestelde
caravans en caravans. Een aanslagvoet van 1000 euro per tweede verblijf zonder enig
onderscheid naargelang aard en grootte van dat tweede verblijf, kan niet meer als gematigd
beschouwd worden zodat zowel het redelijkheidsbeginsel als het gelijkheidsbeginsel zijn
geschonden.

In de omzendbrief van 13 januari 2006 is verduidelijkt hoe de toetsing aan het recht en aan
het algemeen belang moet worden geïnterpreteerd. Dat geldt voor alle gevallen en dat gold
ook voor het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Lennik tot heffing van de belasting op
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tweede verblijven voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013. Het optreden van de
toezichthoudende overheid wordt beperkt tot de toetsing van de lokale bestuurshandelingen
aan het recht en het algemeen belang. Het begrip recht – dat staat letterlijk in de memorie bij
het decreet zoals het hier behandeld is – omvat onder meer de internationale normen met
rechtstreekse werking, de Grondwet, de wetten, de decreten, de besluiten van de hogere
overheid, interne reglementen en besluiten van gemeenten en provincies. Daarnaast gelden
natuurlijk ook de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur die de
Raad van State gelijkstelt met de wet.

Mijnheer Van Hauthem, het Toezichtsdecreet van 1993 hanteerde eigenlijk al dezelfde
normen, maar was juridisch fout. De Raad van State heeft daar terecht op gewezen bij de
behandeling van het decreet waar we het nu over hebben, artikel 249, omdat de toenmalige
decreetgever foutief de beginselen van behoorlijk en goed bestuur ingebracht had bij de
schending van het algemeen belang. Het gaat niet om de schending van het algemeen belang,
dit zijn beginselen van het recht, van behoorlijk bestuur, die algemeen toegepast worden en
die bij elke rechtshandeling kunnen worden ingeroepen en waarvoor eindelijk dagelijks naar
de Raad van State getrokken wordt. De Raad van State heeft toen gezegd dat het niet
ressorteert onder ‘algemeen belang’, maar onder ‘schending van het rechtsbeginsel’.

Het tweede dat nu wordt getoetst, bij het algemeen toezicht welteverstaan, is het algemeen
belang. Dat staat in de Grondwet en wordt in het Gemeentedecreet nader gedefinieerd als:
“elk belang dat ruimer is dan het gemeentelijk belang”. De toezichthoudende overheid zal bij
het nemen van een toezichtmaatregel moeten motiveren dat een beslissing strijdig is met de
belangen van een ruimere gemeenschap dan die van het lokaal of het provinciaal bestuur zelf,
maar dat is niet het criterium dat hier heeft gespeeld.

U kent mijn beslissing. Ik heb me gebaseerd op de algemene beginselen van het recht, de
beginselen van het behoorlijk bestuur.

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem: Minister, ik dank u voor uw antwoord, maar ik vrees dat we
geen stap zijn opgeschoten. U hebt gezegd dat u de beslissing hebt vernietigd op basis van het
recht.

Het gaat hier over een gemeentelijke taks. Blijkbaar is het de overheid die zegt wat behoorlijk
bestuur is en wat er in het kader van de belastingen evenredig is en niet. Ik vind dat dit niet
kan. Ik ben gemeenteraadslid in die gemeente en ik vond die 1000 euro te veel. Ik heb
daartegen gestemd.

Als een gemeenteraad dat wilt beslissen, dan heeft ze naar mijn bescheiden mening het recht
om dat te beslissen. En als een overheid eigenhandig via een omzendbrief gaat beslissen wat
wel en niet evenredig is, dan zijn we ver van huis.

Die omzendbrief uit 2004 is achterhaald. Intussen is er ook de heffing. De tweede maal dat de
gemeente Lennik deze beslissing heeft goedgekeurd, was dat met de volgende motivering:
“Het is noodzakelijk het bedrag van de belasting op tweede verblijven minstens op eenzelfde
niveau te brengen als dat van de heffing op leegstand om te vermijden dat de inschrijving van
een pand als tweede verblijf een ontwijkingsmogelijkheid biedt voor de ingevoerde
gemeentelijke leegstandsheffing.”

Volgens het decreet op de leegstand moet de gemeente een minimum vragen van meer dan
900 euro. U zegt dat dit niet evenredig is. De gemeente is echter verplicht om op leegstand
een soort krotbelasting te heffen die minstens 900 euro bedraagt. Zij wil niet dat panden als
tweede verblijf worden ingeschreven om die belasting te ontwijken. U zegt nu, in het kader
van het evenredigheidsbeginsel op basis van een omzendbrief uit 2004, dat dit te veel is. Dat
kan er bij mij niet in.
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Minister, als u het hebt over het algemeen belang, dan gaat het over wat het gemeentelijk
belang overstijgt. Dat zal echter altijd een subjectieve toetsing zijn. Op basis van dit principe
dat het gemeentelijk belang overstijgt, had u beslissingen van andere gemeenteraden wel
kunnen vernietigen. Ik denk dan aan De Letterbijter in Wezembeek-Oppem. Daarvan zegt u
dat er niets aan de hand is. Dat overstijgt pas het gemeentelijk belang, want daar gaat het over
de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs in die gemeente. Daar doet u dat niet; hier
doet u dat gedeeltelijk wel. U baseert zich op het recht en op de evenredigheid om die taks te
vernietigen, terwijl er andere taksen zijn die veel hoger liggen. Dat lijkt me allemaal nogal
subjectief en nattevingerwerk.

De voorzitter: De heer Vanden Bussche heeft het woord.

De heer Marc Vanden Bussche: De Raad van State heeft er destijds inderdaad op
aangedrongen dat de gemeenten een onderscheid zouden maken voor die taks tweede
verblijven tussen de verschillende liggingen van tweede eigendommen, naargelang ze verder
of dichter bij de zee liggen. Zo is er een eerste-, tweede- of derderangsligging. We hebben op
die manier een onderscheid gemaakt. Zo doorstaan we de toets bij de Raad van State.

Wat de tweede toets betreft waar u naar verwijst, meer bepaald het redelijkheidsbeginsel,
bepaalt de omzendbrief wat er redelijk is. In de omzendbrief is er sprake van 650 euro. De
hogere rechtbanken oordelen dat die taks in orde is voor wie voldoet aan de omzendbrief. Dat
geeft ons de rechtszekerheid dat de beslissing die wij nemen voor de taks op tweede
verblijven de toets van het gerecht doorstaat. Minister, is het niet mogelijk om het bedrag van
650 euro uit de omzendbrief aan te passen? We zijn intussen zes jaar verder. Een indexatie is
wellicht dan ook op haar plaats.

De taks op tweede verblijven is eigenlijk een taks op tweede eigendommen. Een persoon uit
een gemeente die meer dan één verblijf heeft binnen die gemeente, betaalt die taks ook. Die
taks is dus niet alleen gericht op mensen buiten de gemeenten. Het lijkt me redelijk om die
taks op tweede verblijven te koppelen aan het kadastraal inkomen. Dan zou er sprake zijn van
redelijkheid. Maar blijkbaar kan de belasting maar één keer worden gekoppeld aan het
kadastraal inkomen. Aangezien de onroerende voorheffing gebonden is aan het kadastraal
inkomen, kan de taks op tweede verblijven niet meer worden gekoppeld aan het kadastraal
inkomen. Ik weet niet of het wettelijk mogelijk is dat te remediëren, eventueel via een
decreet. Een koppeling van de taks tweede verblijf aan het kadastraal inkomen zou de meest
redelijke oplossing zijn voor heel wat gemeenten. Maar blijkbaar is het niet mogelijk om een
belasting tweemaal aan dezelfde kapstok op te hangen.

De voorzitter: De heer Bourgeois heeft het woord.

De heer Geert Bourgeois: Dat zijn een aantal interessante beschouwingen, waar ik toch wel
op wil antwoorden.

Mijnheer Van Hauthem, de leegstandsbelasting en de heffing op tweede verblijven zijn totaal
verschillende belastingen met een totaal verschillende grondslag. Ik ben dat argument ook
tegengekomen bij mijn vernietigingsbesluit. Ik heb er uitdrukkelijk op gewezen dat het twee
verschillende belastingen zijn, met een aparte, andere grondslag. Bij de belasting op tweede
verblijven is uiteraard de mogelijke aanwending als tweede verblijf het cruciaal criterium.

Bij de leegstandsheffing is er één criterium, namelijk de inschrijving in het leegstandsregister.
De inschrijving als tweede verblijf kan geen ontwijkingsmogelijkheid geven voor woningen
of gebouwen indien die inventaris op een correcte manier wordt bijgehouden. De finaliteit is
ook anders. De leegstandsbelasting heeft tot doel een einde te maken aan de leegstand. De
belasting heeft een ontradend effect. Ze stijgt gradueel. Daarmee wordt aangegeven dat de
eigendom gebruikt moet worden. Een tweede verblijf is uiteraard een eigendom die wel
wordt gebruikt. De vergelijking over de heffingsgrondslag loopt daar mank en heeft geen zin.
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Ik herhaal nog eens dat de vernietiging die ik heb uitgesproken niets te maken heeft met het
algemeen belang. Ik heb me daar niet op gebaseerd. Ik verwijs nog eens naar de memorie van
toelichting bij het huidig artikel 49. Ik lees ze deze keer letterlijk. “Enerzijds wordt het
toezicht van de toezichthoudende overheid beperkt tot een toetsing aan het recht.” Er staat
dus niet ‘aan de wet’. Dat is de tekst van het decreet: het gaat niet over de wet, maar over het
recht. “Het begrip recht omvat onder meer de internationale normen met rechtstreekse
werking, de Grondwet, wetten en decreten, en de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. Anderzijds wordt de opportuniteitscontrole beperkt tot een toetsing aan het algemeen
belang.” Dat onderscheid moeten we dus heel duidelijk maken.

Als u nu zegt dat men dat redelijkheidsbeginsel niet kan inroepen omwille van de autonomie
van de gemeenten, dan moet u het decreet veranderen. In het decreet staat uitdrukkelijk dat er
getoetst wordt aan recht. U zegt dat het niet kan en dat ik niet mag interveniëren. Ik zeg u dat
het net wel kan. De decreetgever heeft dat gewild. Dat is wat de minister moet naleven.

Mijnheer Vanden Bussche, wat de koppeling aan de onroerende voorheffing betreft, denk ik
dat u zelf het antwoord hebt gegeven. Als men naar de Raad van State trekt, zal het antwoord
zijn: ‘non bis in idem’. Dan baseert men de belasting een tweede keer op het kadastrale
inkomen. Dat is van het goede te veel. Twee keer hetzelfde belasten zal dus niet lukken.

Ik wil toch wel de fundamentele vraag stellen. Ik begrijp dat collega Van Hauthem zegt dat
men dan maar het decreet moet veranderen, dat men alleen nog maar mag kijken naar de wet.
Maar dat leidt onmiddellijk tot een discussie wie uiteindelijk zal optreden. Ofwel snoert men
elke gemeentelijke autonomie in, ofwel wordt getoetst aan de redelijkheid en de gelijkheid.
Als u zegt dat maximumtarieven moeten worden opgelegd, dan moet u bepalen hoeveel de
personenbelasting mag bedragen. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

Ah nee! Dat wil ik wel eens meemaken. Ik ken toevallig een aantal gemeenten die in
geldnood zitten. Ze komen met een heffing op de personenbelasting van 15 procent. Zullen
we dan eens horen wat u dan zult zeggen? Zult u me dan vragen of ik zal optreden? Ik mag
dan niet optreden. Zullen we ervoor zorgen dat nog wordt getoetst aan de beginselen van
behoorlijk bestuur of niet? Dat is wat de decreetgever heeft gewild. Ik pleit er ook voor dat
dit kan. Dat betekent dat er een grote autonomie is. Mijn beslissing is onderhevig aan de
toetsing door de Raad van State. Ik roep het redelijkheidsbeginsel en het beginsel van
behoorlijk bestuur in. De Raad van State zal erover oordelen.

Ik zeg alleen dat ik het goed vind dat er op de een of andere manier kan worden ingegrepen.
Anders raken we verzeild in een toestand waarbij men zegt twee keer het kadastraal inkomen
te zullen belasten. Een gemeente zou kunnen beslissen uitsluitend te belasten op de tweede
verblijven, ook al zijn er een aantal eigenaars die in de gemeente wonen. Dat is wel leuk, de
belastingen zo hoog leggen voor mensen die niet kunnen stemmen. (Opmerkingen van de
heer Joris Van Hauthem)

Ik geef aan waartoe uw redenering kan leiden. Dat leidt daartoe. Als men zegt dat er geen
controle is op redelijkheid, op proportionaliteit, dan kan men die situaties tegenkomen. Een
gemeentebestuur dat een aantal miljoenen euro nodig heeft, zou kunnen beslissen dat het
bedrag opgehoest moet worden door de eigenaars van een tweede verblijf. En ik zou niet
mogen optreden in een dergelijk geval! De wet bepaalt immers geen tarief, net zomin ze dat
doet voor de personenbelasting en voor de onroerende voorheffing. Dus heeft de decreetgever
gezegd dat de minister, de gouverneur kan toekijken op de beginselen van behoorlijk bestuur.
En dat is wat ik toepas. Dat zal ook gecontroleerd worden door de Raad van State. Maar ik
pas de principes toe, noch min, noch meer.

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem: Minister, we weten ook dat er in Vlaanderen gemeenten zijn
met 0 procent aanvullende personenbelasting en dat er andere zijn die 9 of 10 procent
opleggen. Ik vraag me dan ook af waar de redelijkheid en de proportionaliteit zit.
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U hebt nog eens duidelijk gemaakt dat het niet over het algemeen belang gaat, maar over
behoorlijk bestuur. U hebt echter niet geantwoord op de vraag van de heer Vanden Bussche.
Dit dateert van 2004. De vraag is dan ook of wat toen gematigd is, het nu ook is en wie zal
bepalen wat gematigd is. Dat is het probleem. Men heeft ooit eens gezegd wat proportioneel,
gematigd is. Dat blijft al de referentie gedurende ongeveer zeven jaar. Is dat nog altijd zo?
Moet die zaak niet herbekeken worden?

Ik weet ook wel dat de leegstandsheffing een andere grondslag en finaliteit heeft. Dat men de
twee niet kan vergelijken, daarin hebt u absoluut gelijk. De redenering bij de
leegstandsheffing is dat men niet wil dat ze in feite wordt omzeild. U zegt dat die heffing
maar via het leegstandsregister moet gebeuren als dat goed gedaan wordt.

Ik blijf erbij dat er toch een vorm van subjectiviteit in zit. Het blijft afwachten. De gemeente
heeft aangekondigd om naar de Raad van State te stappen. Dat wordt hoe dan ook een
interessant arrest waaruit wij al dan niet lessen zullen moeten trekken.

De heer Marc Vanden Bussche: U hebt nog niet geantwoord op mijn vraag over de 650
euro.

Minister Geert Bourgeois: Deze omzendbrief past al in het kader van het huidige
toezichtbeleid. De heer Van Hauthem wees daar al op. In 1993 werd het toezicht al in die zin
veranderd. De enige vraag is of je die bedragen moet aanpassen. Ik zal dat niet met de natte
vinger doen. Ik wil daarover nadenken. Maar ik wil ook eens nadenken over het gehele
systeem. Moet je in omzendbrieven ook vastleggen wat een redelijke grondslag is voor de
personenbelasting? Moet je dan, zoals de heer Van Hauthem zegt, stellen dat het niet kan en
niet redelijk is dat gemeenten geen personenbelasting heffen, dat dat te veel lasten legt op wie
er niet woont? Het is niet zo gemakkelijk om daarin normen in te passen. Ik weet dat destijds,
toen ik nog in gemeenteraden zat, omzendbrieven vastlegden hoeveel opcentiemen de
personenbelasting maximaal mocht bedragen. Moet je dat alleen voor tweede verblijven
doen? Moet je kijken naar de personenbelasting? Moet je kijken naar de onroerende
voorheffing? Dat zijn fundamentele vragen. Ik zal daar niet over één nacht ijs gaan. Dat is
niet zo gemakkelijk. Nu hebben we een algemene kapstok: het redelijkheidsbeginsel, het
proportionaliteitsbeginsel. Ik zal nadenken over uw vraag maar mij niet daartoe beperken.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Verstrepen tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de smartphone-
applicatie voor Brussel
- 1232 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Voorzitter, minister, u weet dat dit niet mijn vertrouwde
commissie is, maar als het woord ‘digitaal’ te voorschijn komt, voel ik mij geroepen om ook
andere commissies te verblijden met mijn aanwezigheid.

Mijn insteek is Brussel. Ook dat is zeldzaam. Op de vraag van een parlementslid antwoordde
Charles Picqué, minister-president van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, dat op korte
termijn elke inwoner of bezoeker gratis gebruik kan maken van een iPhone- en iPad-
applicatie waarmee men informatie over Brussel kan downloaden. Dit zal gekoppeld worden
aan verschillende officiële websites, waaronder de website van Brussel Internationaal -
Toerisme & Congres (BITC). Allerlei informatie over onze hoofdstad zou raadpleegbaar zijn
op een draagbaar medium. We praten allemaal over mobile phones en smartphones. Steeds
meer mensen gebruiken dat.
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Men verwacht dat dit tegen midden april kan worden gedownload via de Appstore. In het
buitenland zijn er al heel wat succesvolle initiatieven. Ik denk dat de toenemende populariteit
van smartphones en mobile tools, zoals de iPad en de Android, een nieuwe opportuniteit met
zich meebrengt: het promoten van onze steden, cultuur, enzovoort.

Minister, in uw beleidsbrief Toerisme 2011 las ik dat u bent begonnen aan de voorbereiding
van een rondetafel over innoverend ondernemen in de toeristische sector, die in het kader van
Vlaanderen in Actie (ViA) wordt georganiseerd. U zegt dat u het nuttig en handig acht om
Toerisme Vlaanderen ook via de sociale media en Web 2.0 te promoten. Ook in de uitvoering
van het Kunststedenactieplan ondersteunt u de ontwikkeling van een geïnformatiseerd
systeem van Customer Relationship Management (CRM) en van het datamanagementsysteem
voor Vlaamse kunststeden. Ik haal dit aan omdat ik denk dat dit de fond is van de antwoorden
die zouden kunnen volgen op mijn vraag. Is in ruimte voorzien om het te hebben over
dergelijke technologische applicaties? Bent u ook bereid om er tijd voor uit te trekken?

De stad Brussel heeft onlangs de Quick Response-codes (QR) gelanceerd. Met een
streepjescode biedt men burgers of bezoekers de mogelijkheid om op verschillende plaatsen
in de stad meteen doelgerichte informatie te krijgen op hun smartphone. Er zijn nog een
aantal andere applicaties, maar dit is het meest stabiele systeem. Het gaat om een
tweedimensionale streepjescode uit zwarte modules in een wit vierkant. Die wordt gescand
door een smartphone, die doorklikt naar een webpagina met die informatie in het Nederlands,
Frans en Engels. In Brussel zijn dertig gebouwen uitgerust met die QR-code en er zouden in
de toekomst nog andere worden toegevoegd.

Heel wat buitenlanders die over een smartphone beschikken, gebruiken dit ook. Ik denk dat
voor steden als Antwerpen, Brugge en Gent, en nog andere die toeristen aantrekken en
absorberen, deze technologische initiatieven welkome aanvullingen zijn voor de toeristische
sector. Mechelen heeft een gratis maar nog niet ver doorgedreven applicatie. Als ik in mijn
digitale zoektocht naar meer informatie over deze systemen ‘Vlaanderen’ of ‘Flanders’ intik,
komt er heel weinig resultaat uit. Dat vind ik spijtig. Je vindt betalende apps van buitenlandse
mapping en citywalk-organisaties. Die zitten op 3,99 euro. Maar dat is niet hetzelfde. We
hebben het dan over cityscooter of citywalking tours. Dat zijn internationale bedrijven die
gewoon een van hun boekjes omzetten naar een app, die je dan kunt kopen. Het is niet gratis.
Daarom denk ik dat we daarvoor in Vlaanderen meer aandacht moeten hebben.

Minister, deelt u de mening dat zulke initiatieven noodzakelijk of toch nuttig zijn om
Vlaanderen toeristisch aantrekkelijk te houden of vernieuwend op de kaart te zetten? In welke
mate kunt u dergelijke mobiele applicaties bij Vlaamse toeristische trekpleisters stimuleren?
Ik weet dat er altijd een discussie bestaat over wat je overlaat aan de privésector en wat aan
de overheid, de gemeenten en steden. Ik zou uw visie daarover willen kennen omdat ik denk
dat dit in het heden en in de toekomst een zeer nuttig instrument is en zal zijn voor alle
toeristen die Vlaanderen en onze steden aandoen.

De voorzitter: De heer Dehandschutter heeft het woord.

De heer Lieven Dehandschutter: Voorzitter, ik sluit mij aan bij de vraag van de heer
Verstrepen. Wij en de aanbieders van toeristisch interessante plekken en initiatieven beseffen
nog onvoldoende welke mogelijkheden er zijn, zeker als het gaat om een internationaal sterk
en interessant product. Toeristen, en zeker jonge toeristen, die naar Vlaanderen en Brussel
komen, maken daar meer gebruik van dan, verhoudingsgewijs, de bevolking of hun
leeftijdsgenoten hier. Wij moeten op die weg meegaan. Hoe snel of met inzet van hoeveel
middelen, dat is natuurlijk een ander paar mouwen. Maar het is in ieder geval de weg van de
toekomst.

Op de webstek www.storynations.com vond ik een aantal van die downloadbare
toepassingen. Sommige zijn gratis, andere niet. Jammer genoeg vind ik daar geen
verwijzingen naar Toerisme Vlaanderen. Vorige woensdag hadden we over de middag een
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gesprek over een kantoor aan de Grasmarkt. Het zou misschien interessant zijn om Toerisme
Vlaanderen ertoe aan te sporen daarin mee te denken en te participeren.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer Verstrepen, het antwoord op uw eerste vraag is in elk
geval ja. U hebt het nu genuanceerd. Het is niet noodzakelijk, het kan zonder, maar het is in
elk geval zeer nuttig. Mobiele applicaties worden in de toeristische wereld heel veel
toegepast. Het kan een instrument zijn om je product, je bestemming, herkenbaar en
aantrekkelijk te maken en actueel te houden. Het draagt bij tot een moderne beleving van de
toerist. De meeste toeristen kunnen omgaan met smartphones, maar ook met andere mobiele
toepassingen. Ze doen dat bij het kiezen van hun bestemming, bij de voorbereiding, tijdens de
reis en om ervaringen te delen. Zoals je ervaringen deelt na restaurantbezoek, worden ook dit
soort ervaringen gedeeld. Het draagt bij tot het imago van de desbetreffende stad, het
innovatieve karakter van de stad.

Ik zal inderdaad een rondetafel organiseren, maar wij hebben daar niet op gewacht om al
initiatieven te nemen. Met de uitvoering van het Kunststedenactieplan investeer ik samen met
de kunststeden expliciet in innoverende projecten. Een van de speerpunten daarbij is
innovatief cultuurtoerisme. Een eerste voorbeeld van zo’n project dat werd ontwikkeld is de
Citytrip Planner, ondersteund met een subsidie van 252.000 euro. Dat is een innovatieve
webtoepassing waarbij je een persoonlijk bezoek kunt uitstippelen, op eigen maat, met je
interesseprofiel en enkele tripgegevens die aan bod komen. Op dat vlak hadden de Vlaamse
kunststeden een wereldprimeur. In het vervolgproject worden de functionaliteiten van de
bestaande Citytrip Planner uitgebreid en wordt een bereikbaarheidsmodule voor verschillende
vervoersmodi ontwikkeld en in die toepassing geïntegreerd. Daarnaast worden de
mogelijkheden van een mobiel platform via een mobiele website of een downloadapplicatie
onderzocht.

De Citytrip Planner levert werkelijk een platform dat kan concurreren op het vlak van
hedendaagse innovatie in de toeristische sector. De projectuitvoerder is de Katholieke
Universiteit Leuven. Die heeft zich geëngageerd om de Citytrip Planner operationeel te
hebben tegen januari 2012 voor alle mobiele toestellen, dus ook voor smartphones.

Daarnaast heb ik op 25 mei 2010 het project van de downloadbare stadsgidsen voor de
kunststeden voorgesteld in Brugge met ondersteuning van 273.000 euro subsidies voor dit
project. Deze digitale stadsgids kan voortaan gedownload worden op een mobiel toestel zoals
pda, iPod, smartphone, gsm, mp3 of psp. De digitale wandelgids begeleidt de toerist – het
systeem waarvan ik aanneem dat u ernaar verwijst, het Brusselse systeem – en informeert
hem met audiovisuele fragmenten vol cultuurhistorische informatie en anekdotes over de
bezienswaardigheden die hij tijdens zijn stadswandeling ontdekt. Je drukt dan op een knop
voor bijkomende informatie. Stel dat je in de Sint-Baafskathedraal in Gent bent en je het
verhaal van het Lam Gods wilt kennen, dan kun je dit in diverse talen beluisteren:
Nederlands, Frans en ik denk ook in het Duits.

De 'Automatic StoryPlay' via satellietaansturing is een unieke technologie van het Vlaamse
bedrijf Navitell. Daar start het verhalenfragment automatisch als men zich binnen een
bepaalde zone begeeft.

Alle Vlaamse kunsteden Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen en Leuven maken van deze
projecten gebruik. Brussel – de collega’s die de commissie Toerisme geregeld volgen, weten
dit – is van meet af aan uitgenodigd om mee te stappen in dit project. Dat is nog niet gebeurd.
De heer Picqué heeft geantwoord dat ze daar een eigen systeem voor hebben ontwikkeld. Ik
betreur dat, ze hadden destijds evengoed mee in die projecten kunnen instappen. Het goede
nieuws is dat Brussel nu wel participeert aan het Kunststedenactieplan en wel deel uitmaakt
van de stuurgroep. Maar op dat moment hield Brussel zich afzijdig en is het niet ingegaan op
de kans die het kreeg.
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Je moet niet alleen verwijzen naar Brussel of naar het buitenland. Wij zijn wel degelijk bezig
met die innoverende initiatieven.

Toerisme Vlaanderen – collega’s, voorzitter, ik weet niet of dit aan bod is gekomen tijdens
het bezoek – werkt ook ondersteunend door zijn digitale databank open te stellen voor allerlei
applicaties. Dat is natuurlijk een andere manier van ter beschikking te stellen, maar toch
levert dit correcte, actuele, aantrekkelijke informatie aan.

Daarnaast heb ik inderdaad aan Toerisme Vlaanderen de opdracht gegeven om in het kader
van Vlaanderen in Actie in het najaar een rondetafel te organiseren over innovatie in
Toerisme, een sector die volop in ontwikkeling is en waarvan we vandaag inderdaad een paar
aspecten bespreken die zeer innovatief en aantrekkelijk zijn. Ik heb het zelf al een aantal
keren gedaan in Gent en Brugge. Dat is een bijzonder interessante manier om de stad te leren
kennen. Het wijkt ook wel wat af van wat de klassieke gidsen bieden. Het geeft de
mogelijkheid tot maatwerk. Het is een goed concept waarmee we volop bezig zijn.

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het was mij al een
beetje duidelijk dat we ermee bezig zijn. Ik zou natuurlijk moeilijk kunnen doen en u vragen
wanneer u denkt dat de resultaten concreet zullen worden, maar dat zal ik nu niet doen.

Wat ik als suggestie naar voren zou willen schuiven, is dat Toerisme Vlaanderen, naast het
beschikbaar stellen van de databanken en gegevens waarover zij beschikken, misschien toch
een eigen label of app zou kunnen ontwikkelen of stimuleren. Ik vind dat we daar ook oog
voor zouden moeten hebben. Noem het een overkoepelende applicatie voor heel Vlaanderen,
waar je een aantal toepassingen op hebt. Ik wil niet te veel in detail gaan, want dat zou ons te
ver leiden. Als je het programma Layer, een commercieel programma in Nederland, gebruikt,
dan zie je dat zo’n informatie daar beschikbaar is. Je kunt daar visueel richten op een
gebouw, los van een stadsgids of een toeristische wandeling, waarbij je die informatie krijgt.
Ik denk dat er veel meer mogelijk zou kunnen zijn als Toerisme Vlaanderen daar een tandje
bij steekt en haar eigen positie misschien wat zwaarder inzet. Ik weet dat niet, ik stel gewoon
de vraag. Ik wil enkel meegeven dat het misschien in die richting zal moeten.

Als je dan in die store zoekt op Vlaanderen, Brugge of andere steden, krijg je wel een aantal
apps die inderdaad de digitale elektronische stadsgidsen zijn die zijn uitgegeven. Maar dat
vind ik, volgens mijn persoonlijke ervaring, een beetje te weinig. Ik wacht af en zal dit verder
opvolgen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een meerwaarde geeft aan een nieuwe generatie – en
nieuw is hier breed, want wij zijn nog de oude, analoge generatie, maar voor alle andere
mensen is dat normale informatie. Alle informatie die via smartphones komt, vinden zij
normaal.

Ik denk dat we daar misschien een tandje bij mogen steken.

De voorzitter: De heer Vanden Bussche heeft het woord.

De heer Marc Vanden Bussche: Het is inderdaad een interessant onderwerp.

Om op de insteek van de heer Verstrepen in te gaan: ik vind het belangrijk dat de Vlaamse
gemeenten zouden kunnen instappen in een contract, ook voor de musea is dat belangrijk. Er
zijn verschillende systemen op de markt. Als gemeente heb je soms niet de financiële
middelen om die programma’s of lastenboeken op te stellen, enzovoort. Ik verwijs naar
mogelijkheden die vaak bestaan om de wet op de overheidopdrachten niet zelf te moeten
uitvinden, dat je kunt instappen in bestaande programma’s. Het zou voor Vlaanderen een
goede zaak zijn om dat te kunnen aanbieden aan gemeenten.

Mevrouw Annick De Ridder: Ik had zelf ook een aanvullende vraag. Is het, vanop het
beleidsdomein Toerisme, bekend of er vaak aanvragen komen van studenten, hogescholen of
ontwerpers om mee te werken aan zulke programma’s? Ik weet bijvoorbeeld dat De Lijn
regelmatig vragen krijgt en dan al dan niet naar eigen goeddunken – lees: naar eigen
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goeddunken – beslist of ze daarin voortgaat of niet. Soms weigert ze dat een beetje te rigide
waardoor een heel pak knowhow, bereidheid om dingen te ontwikkelen vanuit hogescholen,
om daar een eindwerk over te maken en een al dan niet betalende applicatie te ontwikkelen of
voor te stellen, verloren gaat. Ik stel mij de vraag of er vaak aanvragen zijn en hoe daarmee
wordt omgesprongen.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: U overvalt mij wat met deze vraag. Ik moet dit opvragen bij
Toerisme Vlaanderen, maar ik vind het een heel interessante vraag. Ik kan mij niet indenken
dat Toerisme Vlaanderen niet zou ingaan op zulke aanvragen. Ze zijn volop bezig – en
moeten dit ook van mij – met innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten. Het zou
inderdaad zonde zijn om jonge mensen die met nieuwe ideeën komen, wandelen te sturen. Ik
geef dit door aan Toerisme Vlaanderen en zal ervoor zorgen dat u een antwoord krijgt.

Mijnheer Verstrepen, ik heb gezegd dat we ermee bezig zijn. Ik wil het absoluut niet
minimaliseren. Wij zijn wereldwijd bij de eersten geweest, zowel met de Citytrip Planner als
met die downloadbare stadsgidsen. Ik begrijp uit uw vragen dat je ze op het internet heel
moeilijk terugvindt en dat je als je ze intikt, bij commerciële toepassingen terechtkomt.
Misschien moeten we dat merk of die aanknoping beter verzorgen. Ik zal dit ook vragen, ik
kan daar nu niet op antwoorden. Als het zo is, dan hebt u een punt en moeten we daar werk
van maken. Als je iets hebt, is het niet alleen belangrijk dat je het hebt, je moet het ook tonen
en ervoor zorgen dat mensen het kunnen vinden.

Ik kan me indenken dat het met de Citytrip Planner minder een probleem is dan met de
downloadbare stadsgidsen. Ik neem dit mee. Ik zal vragen of er eventueel een tandje bij kan
worden gestoken. U noemt ons digibeten. Ik denk dat u heel geavanceerd bent inzake dat
medium, ik houd me een beetje op de vlakte. Ik vraag in elk geval aan Toerisme Vlaanderen
om na te gaan of het eventueel meer bekendheid kan krijgen.

Mijnheer Vanden Bussche, het zijn projecten die werden ontwikkeld voor de kunststeden en
die hebben daar ook zelf in geïnvesteerd, serieus veel geld trouwens. Het zijn projecten die
afgelopen zijn, maar die natuurlijk wel worden onderhouden en waarvoor de software verder
wordt ontwikkeld. Ik wil dit eens bekijken, maar voor de stadsgidsen is er een aanbesteding
geweest en K.U.Leuven heeft die binnengehaald. Ik kan altijd vragen of andere steden of
gemeenten kunnen instappen tegen kostprijs. Ik weet niet of het kan.

Voorzitter, ik heb dus al drie vragen om mee te nemen.

De vraag over de musea en de audiovisuele gidsen slaat op een ander project. Het valt hier
een beetje buiten, dit wordt door de musea zelf ontwikkeld. Vaak is er per tentoonstelling een
aparte aanbesteding. Ik vind een gids die persoonlijk rondleidt bij een tentoonstelling nog
altijd het summum – als het iemand is die goed op de hoogte is. Het tweede beste is deze
manier, maar dit valt buiten het bestek.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, en tot de heer Pascal
Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het
actieplan gelijke kansen en diversiteit 2011
- 1240 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw Pehlivan heeft het woord.
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Mevrouw Fatma Pehlivan: Voorzitter, minister, collega’s, het actieplan gelijke kansen en
diversiteit 2011 stelt dat er een positieve evolutie is inzake de vertegenwoordiging van
kansengroepen in de Vlaamse overheid. Ik ben blij dat er een volledig actieplan werd
opgemaakt voor 2011. In het actieplan staat ook dat er nog heel veel inspanningen geleverd
moeten worden om de streefcijfers van 2015 te realiseren.

We zitten ook met een besparing in de Vlaamse overheid waardoor er minder vacatures zijn
en de instroom afneemt. Als oplossing stelt het actieplan voor om te focussen op retentie en
op investeren in een goede doorstroming van de kansengroepen die nu tewerkgesteld zijn in
de Vlaamse overheid, want daardoor kan worden vermeden dat collega’s uit de
kansengroepen uit de Vlaamse overheid verdwijnen. Zolang de instroom van mensen uit
kansengroepen niet verhoogt, vrees ik dat de vooropgestelde streefcijfers niet gehaald zullen
worden in 2015.

Er is wel een positieve tendens, want er is jaar na jaar een stijging van het aantal allochtonen
die werken bij de Vlaamse overheid. Met 2 procent medewerkers van allochtone afkomst is
voor het eerst de helft van het streefcijfer bereikt: het streefcijfer is immers 4 procent.

Uit de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) van het tweede kwartaal 2008, blijkt dat het
streefcijfer van 4 procent allochtone medewerkers bij de Vlaamse overheid lager uitvalt dan
het geschatte aantal allochtonen op de arbeidsmarkt. De EAK geeft een cijfer van 6 procent
allochtonen, van wie twee derde allochtonen van de eerste generatie en één derde allochtonen
van de tweede generatie. De derde generatie allochtonen wordt hierin niet eens gevat. Het
streefcijfer van 4 procent weerspiegelt dus niet de realiteit van de arbeidsmarkt.

Uit de EAK van 2008 blijkt ook dat de scholingsgraad van de allochtone bevolking in
Vlaanderen hoger wordt: 25 procent van de tweede generatie allochtonen tussen 25 en 49 jaar
en zelfs 28 procent van de eerste generatie allochtonen in die leeftijdgroep, behaalden een
diploma hoger onderwijs. Tot mijn vreugde stel ik vast dat deze evolutie ook tot uiting komt
bij de Vlaamse overheid. Op de niveaus A, B en C zijn er 2 procent meer allochtone collega’s
dan in 2008. Toch werkt nog maar 11 procent van de allochtone medewerkers op niveau A,
terwijl er op dit niveau maar liefst een kwart van de functies bij de Vlaamse overheid te
vinden zijn.

Minister, in het actieplan worden personen van allochtone afkomst gedefinieerd als personen
met een nationaliteit van een land buiten de EU-15, dat zijn de 15 landen die de
oorspronkelijke Europese Unie uitmaakten op 15 januari 1995, of als personen van wie
minstens één ouder of twee grootouders de nationaliteit hebben van een land buiten de EU-
15. Door de EU-15 als referentiebasis te gebruiken in plaats van de EU-27 worden mensen
met een Poolse, Bulgaarse, Roemeense of Hongaarse nationaliteit als allochtoon gedefinieerd,
terwijl mensen met de Deense, Zweedse of Finse nationaliteit als autochtoon gedefinieerd
worden. Ik ben bezorgd dat deze definiëring van allochtonen minder ruimte laat voor de
aanwerving door de Vlaamse overheid van mensen uit de andere kansengroepen,
bijvoorbeeld mensen van Marokkaanse of Turkse origine.

Minister, hoe gaat u, ondanks de besparingen, de instroom van allochtonen bij de Vlaamse
overheid verhogen? Welke acties bent u van plan te ondernemen?

Zult u het streefcijfer voor allochtonen die werkzaam zijn bij de Vlaamse overheid aanpassen
aan de realiteit op de arbeidsmarkt, van 4 procent naar 6 procent?

Waarom wordt de EU-15 als referentiebasis genomen voor het definiëren van allochtonen en
niet de EU-27? Bent u bereid de EU-27 als referentiebasis te nemen?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, mevrouw Pehlivan, ik dank u voor deze vraag die al
op diverse momenten aan bod is gekomen in deze commissie, bijvoorbeeld naar aanleiding
van de bespreking van de beleidsbrief en de beleidsnota. Het is niet onbelangrijk om te
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wijzen op de stand van zaken, om eens te bekijken wat het resultaat is van de acties en welke
maatregelen al zijn genomen en nog komen.

Ik wil erop wijzen dat ik in mijn vorige periode als minister gestart ben met streefcijfers voor
medewerkers van allochtone afkomst. Namelijk op 20 juli 2006 werd voor het eerst het
streefcijfer van 4 procent, tegen 2015, geformuleerd. Het aantal allochtone medewerkers op
het moment dat ik in dienst trad, was heel laag. In 2005 bedroeg het 0,4 procent. We hebben
dit percentage kunnen optrekken, in 2006 tot 1,1 procent, in 2007 tot 1,6 procent, in 2008 1,8
procent en in 2009 tot 2,0 procent. Het cijfer van 2010 is nog niet gekend. Ik wil erop wijzen
dat het aantal vervijfvoudigd is, van 0,4 naar 2 procent. Ik concludeer daaruit dat de
maatregelen die ik heb genomen, hebben bijgedragen tot de toename.

Ik heb in de vorige periode een aantal maatregelen genomen die nog altijd lopen. In de eerste
plaats zijn er de startbanen. Startbanen bieden de mogelijkheid aan jonge mensen uit
kansengroepen om via kortlopende contracten kennis te maken met de Vlaamse overheid.
Vaak leiden ze ertoe dat die mensen later solliciteren als er een plaats vrijkomt.

Een tweede, ook krachtig, instrument is dat van de stageplaatsen. Ook daarbij wordt ingezet
op het aantrekken van nieuwe Vlamingen.

Dan zijn er de jobstudenten. Het aanbieden van vakantiewerk aan jongeren uit specifieke
doelgroepen wordt de laatste tijd nog onvoldoende gedaan. Toch hebben we al een aantal
jonge mensen aangetrokken die op die manier ons overheidsapparaat leren kennen. In 2009
was bijna 5 procent van de jobstudenten van allochtone afkomst.

De selectoren van de Vlaamse overheid kunnen gebruikmaken van mailinglijsten van
toeleidingsorganisaties voor de kansengroepen. Deze mailinglijsten worden jaarlijks
geactualiseerd. Zij brengen groepen in het zicht van onze selectoren.

Naast de vroegere acties die ik heb opgesomd en die worden voorgezet, is onlangs nog een
aantal andere acties opgestart. Zo loopt er momenteel een onderzoek met het Onderzoeks-
instituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) met als doel de telling van allochtone mede-
werkers te verbeteren. Dat is een systeem op basis van vrijwillige registratie, omwille van de
persoonlijke levenssfeer. U refereert aan de privésector waarbij u terecht opmerkt dat het gaat
om een geschat percentage van 6 procent. In de feiten is meer dan 6 procent mensen actief
binnen de Vlaamse overheid. Ze zijn echter niet allemaal geteld. Het HIVA moet een systeem
uitwerken waarbij de telling kan worden verbeterd.

Ik werk momenteel maatregelen uit, maar daar is nog discussie over met de vakbonden, die
niet alleen bedoeld zijn om mensen van allochtone afkomst aan te trekken maar ook andere
mensen. Ik heb het dan over het invoeren van elders verworven competenties. Soms hebben
mensen in hun land van herkomst een competentie verworven, maar kunnen ze die niet altijd
laten valideren. We zoeken naar een maatregel daarvoor. De vakbonden wijzen er ons op dat
we daar een objectief systeem voor moeten vinden. Het diploma is objectief. Ik zoek samen
met de vakbonden naar de correcte modaliteiten om zo’n systeem uit te werken.

Een andere maatregel is dat de streefcijfers die gelden per beleidsdomein, per entiteit worden
omgezet in de overeenkomst die we daarvoor sluiten. Ik heb het dan over de management- en
beheersovereenkomsten. Aan elk van die entiteiten kan dan een afrekening worden gevraagd.
Daar moet rekening mee worden gehouden tijdens de evaluatie van de leidend ambtenaren.
We moeten daarbij rekening houden met het aantal aanwervingen dat is gebeurd. We zitten
momenteel in een periode van besparingen waarin heel weinig aanwervingen gebeuren. Als
een entiteit tijdens de eerste twee jaar geen enkele aanwerving doen, kan men de leidend
ambtenaar niet op de vingers tikken omdat hij geen allochtonen heeft aangeworven als er
helemaal geen aanwervingen zijn gebeurd.

Het gaat om een structurele maatregel die opgenomen is in de entiteitspecifieke afspraken die
we maken. De evaluatie van de leidend ambtenaren zal daarover gaan.
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Midden 2010 hebben we met de VDAB een nieuwe samenwerking opgestart met toegewezen
consulenten. Personeelsdiensten kunnen hun vacatures bij toegewezen consulenten posten.
Naast een algemene bekendmaking nodigen deze consulenten op vraag van de Vlaamse
overheid, werkzoekenden van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap uit.
Allerlei mogelijke drempels en onbeantwoorde vragen bij de werkzoekende kunnen in een
persoonlijk contact aan bod komen. De eerste resultaten zijn beloftevol. Zo is vastgesteld dat
voor bepaalde vacatures bij het beleidsdomein Bestuurszaken tot 70 procent van de
kandidaten van allochtone afkomst was. Dit leidde ook tot een aantal aanwervingen.

Tot slot is er de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Jobpunt Vlaanderen. We zijn in
dialoog om die overeenkomst vorm te geven. Daarbij zal ik specifiek vragen om extra acties
te ontwikkelen voor de verschillende doelgroepen waaronder de mensen van allochtone
afkomst. Ik verwacht dat dit dossier in de loop van 2011 rond zal zijn.

Ik zal het streefcijfer voor allochtonen die werkzaam zijn bij de Vlaamse overheid niet
aanpassen aan de realiteit op de arbeidsmarkt. We zitten nog niet aan het streefcijfer van 4
procent als we de huidige stijging aanhouden. We hebben tijdens de vorige regeerperiode
vooruitgang geboekt. Dit groeicijfer komt in 2015 op 3,2 procent. Het streefcijfer ligt op 4
procent. Dat betekent dat we een tandje moeten bijsteken. Als we het streefcijfer optrekken
naar 6 procent, dan zal dat vooral tot ontmoediging leiden bij de leidend ambtenaren die
volop en enthousiast bezig zijn om dat streefcijfer te halen. In een moeilijke conjunctuur zou
dat niet stimulerend werken. Ik vrees het omgekeerde effect.

Wie is allochtoon? Wij hanteren daarvoor de VESOC-definitie (Vlaams Economisch Sociaal
Overlegcomité). Daarin staat dat een allochtoon een persoon is met een nationaliteit van een
land buiten de Europese Unie of een persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders
een nationaliteit hebben van een land buiten die Europese Unie.

Bij het begin van de meting werd vertrokken van de EU-15. Om dezelfde reden als daarstraks
zal ik dat niet veranderen. Ik zal dan ook blijven werken met die EU-15. Het is aan de
regering om in 2015 te beslissen of de definitie ofwel het streefcijfer wordt aangepast.
Methodisch zou het niet goed zijn nu een aanpassing door te voeren. Ik weet welke
inspanningen het heeft gekost om daar gerichte aandacht voor te krijgen. Ik ben ook trots op
een aantal resultaten. Een aantal leidend ambtenaren heeft zeer goede resultaten behaald. Als
ik nu een stijging van 4 naar 6 procent doorvoer en de definitie aanpas, dan zal dat de zaken
bemoeilijken. Als we het afsprakenkader behouden tot 2015, dan hebben we een
referentiekader. In 2015 kan dan de vraag worden gesteld of de normen en het streefcijfer niet
moeten worden aangepast. Er zal in elk geval een herevaluatie moeten plaatsvinden. Daarbij
moet worden nagegaan welke bijkomende inspanningen moeten worden geleverd. Op dat
moment kan ook worden nagedacht over de definitie. Wie weet wordt dan niet het volledige
EU-gegeven in vraag gesteld.

De voorzitter: Mevrouw Pehlivan heeft het woord.

Mevrouw Fatma Pehlivan: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het klopt inderdaad dat u
bent begonnen in een periode waarin er nog geen streefcijfers waren en er nog geen definitie
bestond binnen de Vlaamse overheid.

U hebt het gehad over de vrijwillige registratie. Dat is een probleem. Ik ben schepen van
Personeel geweest, en ik ben me ervan bewust dat het een probleem is dat dit op vrijwillige
basis gebeurt. Er zou een systeem moeten worden ontwikkeld waarbij zeer goed kan worden
geregistreerd welke doelgroepen er zijn. Niet alleen bij de doelgroep van allochtonen, maar
ook bij de andere doelgroepen wordt men met hetzelfde probleem geconfronteerd. Om over
correcte cijfers te beschikken zou op een correctere manier gemeten moeten worden.

Ik hoop dat we, via de weg die u bent ingeslagen, de cijfers nog voor 2015 zullen halen. Ik
besef dat u daar heel realistisch in bent en dat u liever de cijfers haalt die u vooropstelt dan
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iets voorop te stellen dat u misschien niet zult halen. Maar misschien kunt u wel een aantal
acties ondernemen binnen de bepaalde doelgroepen.

De elders verworven competenties, dat klopt, vooral bij nieuwkomers. Ik denk echter ook aan
de erkenning van diploma’s. Ook daar zijn nog heel wat problemen. We hebben daarover ook
gesproken met de minister van Onderwijs om te kijken naar de diploma’s en om ze met de
elders verworven competenties samen te nemen.

Een ander punt is het voorbereiden op examens. Ik weet dat dat een struikelblok kan zijn.
Misschien kan er op dat vlak samengewerkt worden met de VDAB. Toen ik schepen was,
heb ik een aantal concrete afspraken gemaakt met de VDAB om bepaalde functies die
vrijkwamen binnen de stad Gent vooraf bekend te maken, zodat de mensen dan al bij de
opleiding, bij de begeleiding rechtstreeks begeleid konden worden. Dat gaat niet alleen om
allochtonen, maar ook om langdurig werklozen of bepaalde doelgroepen. Ik denk dat we
zoveel mogelijk mensen moeten kunnen tewerkstellen en uit de werkloosheid halen.
Daarvoor kunnen specifieke acties ondernomen worden.

Ik denk ook dat u de vacatures bij de Vlaamse overheid misschien bekend moet maken. Als
men het niet weet, dan zal men ook niet makkelijk solliciteren. Ik denk aan de zichtbaarheid
bij De Lijn, de zichtbaarheid bij de VRT. Als er voor bepaalde functies geen herkenbaarheid
is, is de drempel soms veel hoger om er te solliciteren. De mensen hebben dan het gevoel dat
men hen toch niet zal aannemen. Dat gevoel leeft nog altijd, trouwens ook bij gehandicapten.
Dat kan de negatieve houding bij de verschillende doelgroepen wegwerken. Dat kan soms
door gerichte acties, door advertenties, door mensen te motiveren om hun kans te wagen.
Men kan evengoed medewerker zijn van de Vlaamse overheid. Het maakt daarbij niet uit
welke kleur iemand heeft, van welke origine hij is: uiteindelijk telt de competentie. In het
plan heb ik iets minder teruggevonden dat men zeer gericht bepaalde functies bekendmaakt.

Ik kom uit een grootstad. Het is niet alleen de Vlaamse overheid die met dat probleem
geconfronteerd wordt, maar ook de lokale overheid. Misschien kan er ook worden
samengewerkt met de lokale overheid. Het lokale niveau is veel zichtbaarder.

De voorzitter: De heer Dehandschutter heeft het woord.

De heer Lieven Dehandschutter: Voorzitter, vorige week hebben we in de commissie
Cultuur een vrij interessante gedachtewisseling gehouden naar aanleiding van een vraag om
uitleg van de heer Kennes over de vertegenwoordiging van mensen van allochtone afkomst in
culturele adviesraden en instanties. Dat heeft natuurlijk niets met werk te maken, maar wel
met ons aller bekommernis, namelijk het betrekken van alle sectoren in de samenleving in het
brede maatschappelijke veld. De discussie ging daar over quota in de adviesraden en
commissies.

De vorige minister van Cultuur had een vrij ambitieus cijfer van 10 procent naar voren
geschoven. Daarna bleek dat men onvoldoende mensen vindt om die zitjes in te nemen.
Daarnaast leidt dat ook tot ‘etnocasting’, een begrip dat ik nog niet kende. Het gaat erom dat
iemand wordt gevraagd omdat hij van allochtone origine is, ongeacht het feit of hij
geïnteresseerd is in het werk van dat bepaalde adviesorgaan. Het halen van het quotum is
daarbij het belangrijkste.

Natuurlijk was niemand gelukkig met die vaststelling. De minister heeft dan gezegd dat het
halen van dat cijfer veel te hoog gegrepen was en dat hij het zou verlagen. Een aantal
collega’s stelden voor geen quota meer op te leggen, maar wel met streefcijfers te werken. De
minister stelde dat het cijfer teruggebracht zou worden tot 5 procent, wat op zich al hoog
genoeg is. Iedereen was het er wel over eens dat gestreefd moest worden naar de
betrokkenheid van alle mensen uit de samenleving, ook in de culturele sector, door de
werving, door de programmatie en via andere kanalen.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.
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Minister Geert Bourgeois: Mevrouw Pehlivan, ik heb een opsomming gegeven. Misschien
zijn een paar zaken u ontgaan. We ondernemen heel wat acties. Ik heb er nog een aantal
bijkomende gedaan. Als ik u zeg dat voor bepaalde vacatures tot 70 procent mensen van
allochtone origine solliciteren, dan wil dat zeggen dat men werkt met die doelgroepen.
Anders zou men absoluut niet dergelijke cijfers halen.

Ik ben het met u eens dat de zichtbaarheid een grote rol speelt. Ik heb het dan niet over de
buschauffeur bij De Lijn, maar over de VRT. Bij mijn eerste contact met de nieuwe
gedelegeerd bestuurder van de VRT heb ik haar daar ook op gewezen. In andere landen is dat
wel zo. Dat is dan niet de allochtoon van dienst, de excuustruus. Het gaat om mensen die, net
zoals u en ik, functioneren in de gewone dagelijkse werkelijkheid, die hun job doen en ook
door de autochtone Vlaming als dusdanig gepercipieerd en aanvaard wordt. Dat leidt veel
meer tot een integratie dan als ze worden opgedrongen. Liefst zijn ze niet bezig met de
allochtonenproblematiek. Dat zijn zichtbare functies. Bij onze leidend ambtenaars zijn er een
paar. De algemeen directeur bij Binnenlands Bestuur is iemand van allochtone afkomst.

Wat de steden en gemeenten betreft, zal ik de vraag stellen aan de administrateur-generaal.
Zoals u weet, is de gemeentelijke autonomie heilig. Maar we kunnen altijd nagaan of we
bepaalde goede praktijken kunnen delen. Dat is wat anders. Men kan good practices
uitwisselen, maar het is niet de bedoeling om zaken op te leggen. Hier zitten een paar
collega’s, die altijd deze commissie volgen. Ze zouden onmiddellijk het vingertje heffen en
me bezweren hun niets op te leggen. We kunnen wel nagaan of bepaalde zaken niet gedeeld
kunnen worden. Ik begrijp uw vraag ook op die manier.

Mevrouw Fatma Pehlivan: Minister, toen ik schepen was, werd ik geconfronteerd met het
nieuwe statuut voor lokaal personeel. In het kader van de doorstroming kon men niet worden
voorgedragen als men contractueel tewerkgesteld was. Soms kon men werken met
doelgroepen – gehandicapten, allochtonen enzovoort – via een kortere weg, zodat ze de kans
kregen een paar jaar te werken. Voor bepaalde andere functies kunnen ze echter niet
doorstromen. Dat was een van de problemen waarmee we op lokaal niveau werden
geconfronteerd.

Ik zal het probleem van de voordracht van de mensen die al tewerkgesteld waren, op een
ander moment aankaarten. Ze moesten aan dezelfde voorwaarden voldoen. Dat is een
probleem, vooral voor die groep, die zo minder kansen kregen.

Minister Geert Bourgeois: Wat u aanhaalt, is het probleem van de bevorderingen. Die staan
alleen open voor statutairen. Dat kan een probleem vormen, ook in de steden.

Mijnheer Dehandschutter, we werken niet met quota. Dat is trouwens verboden. Het
Europees Hof heeft gezegd dat dat niet kan. Het enige wat we wel doen, is een regeling
treffen voor een beperkt aantal voorbehouden betrekkingen voor mensen met een zeer zware
handicap, die anders geen kans maken in het gewone, concurrentiële leven. Ook bij gender,
man-vrouw, werken wij met streefcijfers. Bij aanwervingen moet bij gelijke kwalificatie
voorrang worden gegeven aan het ondervertegenwoordigde geslacht. Dat kunnen ook mannen
zijn. Dat spoort wel met de Europese rechtspraak.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Kurt De Loor tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de tegenstrijdigheden in het
Vlaamse beleid omtrent het voorzien van pleisterplaatsen voor woonwagenbewoners
- 1266 (2010-2011)

De voorzitter: De heer De Loor heeft het woord.
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De heer Kurt De Loor: Voorzitter, minister, het is niet de eerste keer dat de problematiek
van doortrekkersterreinen en pleisterplaatsen in onze commissie aan bod komt. We spraken er
al uitvoerig over naar aanleiding van de beleidsnota en van de beleidsbrief, samen met de
begroting. Ondertussen verscheen eind 2010 uw omzendbrief. Wij hadden gevraagd om de
vorige omzendbrief, van uw voorganger minister Keulen, verder te specificeren. Ik vind het
een goede omzendbrief. U vraagt de aandacht van de lokale besturen voor de opvang van
rondtrekkende families van woonwagenbewoners.

In de omzendbrief staat ook dat het streefdoel van maart 2004, om tegen 2010 500
standplaatsen op doortrekkersterreinen bij te creëren, niet werd bereikt. We zijn maar tot 78
gekomen, verdeeld over vier doortrekkersterreinen. Minister, dat wil zeggen dat uw omzend-
brief geen overbodige luxe was en is. Zoveel mogelijk of, zoals u zegt, alle gemeenten
zouden erop moeten ingaan om die draagkracht te vergroten. De gemeenten moeten worden
gestimuleerd en gemotiveerd.

Er zijn nog altijd onvoldoende doortrekkersterreinen om die gezinnen op te vangen. In de
omzendbrief staat dat er in afwachting van de doortrekkersterreinen pleisterplaatsen kunnen
worden aangelegd. Een pleisterplaats voor woonwagenbewoners is een terrein dat normaal
gezien niet bestemd is voor het plaatsen van een woonwagen, maar waarop onder bepaalde
voorwaarden toch voor een beperkte periode verkeerswaardige woonwagens kunnen staan.
Zo staat het letterlijk in de omzendbrief.

Heel recent was er een weigering tot het verlenen voor een pleisterplaats van een tijdelijke
stedenbouwkundige vergunning door het Vlaams Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling
Oost-Vlaanderen. Minister, dit staat haaks op het stimulerende beleid dat u wilt voeren en dat
ook werd verwoord in uw beleidsnota en beleidsbrief. Dat is hier uitvoerig ter sprake
gekomen en het werd door de meerderheid van het Vlaams Parlement goedgekeurd.

Door het feit dat verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid in deze aangelegenheid
verschillende signalen uitzenden, vrees ik dat uw beleid zal worden uitgehold als deze
tendens zich voortzet.

Bij de begrotingsbespreking van eind 2010 werd het budget teruggeschroefd van 3 naar 2,8
miljoen euro. De heer De Meulemeester had het erover. Ik herinner mij dat ik toen zei dat ik
al zeer tevreden zou zijn als dat zou worden benut. Ik veronderstel, mijnheer De
Meulemeester, dat dit onze gezamenlijke bekommernis is. Uit de cijfers van de laatste jaren
blijkt dat er weinig van die middelen daadwerkelijk worden besteed. Dit is nogmaals een
aanwijzing, minister, dat uw stimulerende beleid broodnodig is.

Minister, hoeveel aanvragen voor het voorzien van pleisterplaatsen worden er momenteel
behandeld? Als u de cijfers met betrekking tot doortrekkersterreinen kent, mag u die ook
geven. Was er al een onderhoud met het Vlaams Agentschap Ruimte en Erfgoed over hun
weigering? Wat is de uitkomst van dit onderhoud? Welke stappen onderneemt u om het
stimulerende beleid inzake woonwagenterreinen van de Vlaams Regering niet te laten
uithollen? Ik zei al dat indien deze tendens zich voortzet, hij ongetwijfeld dat gevolg zal
hebben. Aangezien het Vlaams Agentschap Ruimte en Erfgoed het voor steden en
gemeenten, meer specifiek in Oost-Vlaanderen, blijkbaar moeilijk maakt om tijdelijke
pleisterplaatsen in te richten, treedt er een probleem op om op korte en middellange termijn
woonwagenbewoners te ontvangen. Welke alternatieve oplossing voorziet u voor het
opvangen van woonwagenbewoners tot er in Vlaanderen voldoende doortrekkersterreinen
ingericht zijn?

De voorzitter: De heer De Meulemeester heeft het woord.

De heer Marnic De Meulemeester: Voorzitter, minister, collega’s, wij kennen de
problematiek. Zij is hier, zoals de heer De Loor al zei, al aan bod gekomen tijdens de
begrotingsbesprekingen. Ik heb toen inderdaad gewezen op de vermindering van dat bedrag.
Mijnheer De Loor, ik ben het volledig met u eens dat er een stimulerend beleid moet worden
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gevoerd. Al het mogelijke wordt daaraan gedaan. De vooropgestelde streefdoelen geraakten
niet volledig ingevuld. Dat is een vaststelling.

Mijnheer De Loor, u zegt dat alle gemeenten zouden moeten kunnen meedoen. Ik hoor dat
natuurlijk graag zeggen. Er is daarnet ook aan bod gekomen dat we met die gemeentelijke
autonomie zitten. Langs de andere kant is het zo dat er geschikte terreinen moeten zijn indien
een bepaalde gemeente of stad wil meedoen. Die terreinen moeten ruimtelijk ook volledig in
orde zijn om daaraan te voldoen. Ik denk dat zich daar toch een aantal problemen stellen.

Als er een pleisterplaats wordt voorgesteld door een bepaalde stad of gemeente, moet dat
ruimtelijk in orde zijn. Ik neem aan dat die terreinen evengoed in orde moeten zijn als alle
andere vragen die gebeuren in het kader van stedenbouwkundige vergunningen. Of ben ik
verkeerd als ik daarnet hoor dat er een coherent beleid zou moeten zijn waarbij men milder is
bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen voor die pleisterplaatsen? Dat men
daar milder is en dat zou moeten kunnen toestaan om aan dat aantal te geraken? Ik denk dat
dit een duidelijk antwoord vereist. Uiteindelijk heeft de administratie van Ruimte en Erfgoed
de plicht en taak om een zo goed mogelijke ruimtelijke ordening te bewerkstelligen in een
bepaalde stad of gemeente. Het kan niet dat men in bepaalde gevallen wel zaken zou toelaten
en het in alle andere gevallen wel in overeenstemming moet zijn met ruimtelijke
uitvoeringsplannen enzovoort.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer De Loor, mijnheer De Meulemeester, ik denk dat het
goed is om nog een aantal zaken te verduidelijken. Ik heb de indruk dat bepaalde zaken niet
altijd even klaar zijn en dat bepaalde begrippen door elkaar worden gehaald.

Er zijn drie soorten terreinen waarover je kunt spreken. Op de residentiële terreinen – zo heb
ik in mijn beleidsbrief aangegeven – zijn er 469 plaatsen. Op de doortrekkersterreinen zijn er
78 standplaatsen. Ten slotte zijn er nog pleisterplaatsen. Deze plaatsen worden niet vergund,
daar kun je geen vergunning voor krijgen. Dat is een tijdelijke benutting van een terrein dat
daar niet toe bestemd is. Er zijn dus geen aanvragen in behandeling voor die terreinen omdat
je daar geen aanvraag voor kunt indienen of vergunning voor kunt vragen. Het gaat om een
plaats waar tijdelijk wordt gepleisterd, maar die plaats is daar niet voor bestemd.

Dat gold zo vóór mijn omzendbrief. Er was een omzendbrief van mijn voorganger, de heer
Keulen, en er is een nieuwe omzendbrief van mij. De situatie waarover u het hebt, mijnheer
De Loor, speelt zich nog af onder – zeg maar – vigeur van de oude omzendbrief. Ik heb een
nieuwe omzendbrief gemaakt omdat er een aantal zaken moesten worden verduidelijkt – dat
is hier in de commissie aan bod gekomen – en omdat er ondertussen een besluit is van de
Vlaamse Regering van 16 juli 2010. Dat is een algemeen besluit, niet van toepassing op
pleisterplaatsen, maar een algemeen besluit dat betrekking heeft op plaatsen van tijdelijke
constructies. Het is een besluit van 16 juli 2010, dat is verschenen in het Staatsblad op 10
september en in werking is getreden op 1 december. Dat gaat over die fameuze 90 dagen. Ik
heb in die omzendbrief ook meteen dat criterium ingebouwd.

Een pleisterplaats voor woonwagenbewoners is een terrein dat normaal gezien niet bestemd is
voor het plaatsen van een woonwagen, maar waar, onder bepaalde voorwaarden en voor een
beperkte periode, verkeerswaardige woonwagens kunnen staan. Dat is met toepassing van het
besluit dat ik heb aangehaald, het besluit tot bepaling van handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is. Dat besluit zegt dat je voor tijdelijke constructies –
met uitzondering van publiciteitsinrichtingen – geen stedenbouwkundige vergunning nodig
hebt indien is voldaan aan drie voorwaarden. Ten eerste mag de maximale duur van 90 dagen
per jaar niet worden overschreden. Ten tweede mag de plaatsing niet gebeuren in een
ruimtelijk kwetsbaar gebied. Je kunt dat bijvoorbeeld wel doen op agrarisch gebied. Zo kun je
constructies voor een festival of dergelijke meer oprichten in een zone die daar niet voor
bestemd is, in agrarisch gebied. Je mag die constructies daar tijdelijk plaatsen. Ten slotte
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mogen de tijdelijke constructies de verwezenlijking van de algemene bestemming van het
gebied niet in het gedrang brengen.

De toepassing van de pleisterplaats, het tijdelijk toelaten van zulke woonwagens op een
gebied, is eigenlijk een toepassing van een meer algemene bepaling. In de codex wordt daarin
voorzien in die uitzondering en dat wordt geëxpliciteerd in het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 juli. Het gaat dus om een uitzonderlijk karakter, dat wil ik beklemtonen. Je
kunt daar dus geen vergunning voor krijgen. Maar er is wel geoordeeld dat je voor bepaalde
tijdelijke constructies, mits het in acht nemen van die voorwaarden, daarvan kunt afwijken,
ook al heb je geen vergunning.

Wat uw tweede vraag betreft, is het zo dat er overleg plaatsvond tussen het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur en de Oost-Vlaamse afdeling van het Vlaams Agentschap Ruimte en
Erfgoed, met betrekking tot de weigering van het verlenen van een stedenbouwkundige
vergunning voor de pleisterplaats in Zottegem. Dat is gebeurd op donderdag 10 februari. De
stad Zottegem heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend tot het langdurige gebruik
van de pleisterplaats, namelijk drie jaar in recreatiegebied. Deze aanvraag is geweigerd door
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Er is geen tweespalt tussen mezelf en ruimtelijke ordening. Dat is trouwens een onafhan-
kelijke instantie. Er is ook geen tegenspraak met mijn omzendbrief. Deze ambtenaar heeft
zich gebaseerd op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en gezegd dat de bestemming
‘parking’ niet verenigbaar is met het creëren daarop van een inrichting gedurende drie jaar. Er
waren nog bijkomende argumenten. Er waren bezwaren ingediend waaruit bleek dat er een
afwijking was van het beperkte gebruik gedurende een bepaalde periode. Dat was nog onder
vigeur, zoals ik al zei, van de omzendbrief van minister Keulen die het toen had over het
tijdelijk gebruik gedurende enkele weken. In dit geval ging het echter niet over enkele weken.

Ondertussen geldt door een besluit van de Vlaamse Regering een maximum van 90 dagen,
waarvan mijn omzendbrief toepassing maakt. Ik kan dus begrijpen dat de stad Zottegem
ontgoocheld was omdat men toch bepaalde inspanningen deed om die mensen in afwachting
van het doortrekkersterrein tijdelijk de kans te geven. De regelgeving is op dat vlak echter
heel duidelijk.

Ik kom tot uw derde vraag. Om een gecoördineerd stimulerend beleid te blijven voeren, zal ik
erop toezien dat het departement Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed van
nabij betrokken blijft bij het woonwagenbeleid. Dat is trouwens nu al het geval aangezien het
departement vast deel uitmaakt van de Vlaamse Woonwagencommissie. Ik heb het
departement ook betrokken bij de opmaak van de omzendbrief. Dat resulteerde in een
duidelijke omschrijving van de regels van ruimtelijke ordening die van toepassing zijn op
pleisterplaatsen.

Ik herhaal dat een pleisterplaats stedenbouwkundig niet-vergunningsplichtig is als de
maximale duur van 90 dagen per jaar niet wordt overschreden, als de plaatsing niet gebeurt in
een ruimtelijk kwetsbaar gebied en als de algemene bestemming van het gebied niet in het
gedrang wordt gebracht door de tijdelijke constructies.

Pleisterplaatsen zijn een tijdelijke oplossing. Het doel moet blijven om te komen tot
voldoende doortrekkersterreinen. De aanleg van residentiële terreinen, doortrekkersterreinen
en gemengde terreinen kan blijvend rekenen op een subsidie van de Vlaamse overheid die tot
90 procent wordt vergoed. Daar zit het probleem dus niet. We hebben dit ook besproken bij
de beleidsbrief. De heer De Meulemeester heeft toen gezegd dat het bedrag werd verminderd
van 2 miljoen euro naar 1,8 miljoen euro, en toen heeft de heer De Loor terecht opgemerkt
dat we al een heel eind verder zouden staan indien die 1,8 miljoen euro ook zou worden
aangewend. Ik zal met genoegen alle aanvragen bekijken, ook die van de heer De
Meulemeester, want ook hij heeft een ruimtelijk uitvoeringsplan met vijftien standplaatsen.
De centen zijn er, het is een kwestie van politieke wil om tot creatie over te gaan.
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Ik heb aan de Vlaamse Woonwagencommissie gevraagd om per woonwagenterrein, zowel de
residentiële terreinen als de doortrekkersterreinen, een lijst op te maken van de knelpunten. U
hebt ook gevraagd hoeveel er zijn. Ik heb bij de bespreking van de beleidsbrief al gezegd dat
er in totaal 78 zijn. Er zijn werken in uitvoering: 20 in Brussel, in Haren. Er is een ruimtelijk
plan of inrichtingsplan in ontwerp in Asse voor 10, in Beersel voor 15 en in Zottegem voor
15. In totaal zijn er dus 45 in ontwerp. Dan zijn er locaties vastgelegd in ruimtelijke
uitvoeringsplannen: in Brugge 25, in Eeklo 15, in Oostende 25 en in Oudenaarde 15. Er zijn
locaties in bespreking: Aarschot 15, Herent 10 en Roeselare 20. Als al die zaken er komen, de
werken in uitvoering en de ruimtelijke plannen die er ofwel zijn, ofwel in ontwerp zijn, dan
komen we uit bij plus 165 ten opzichte van het huidige aantal van 78. De ruimtelijke
voorwaarden zijn op een aantal plaatsen vervuld. De subsidiëring is er ook.

Ik heb dus aan de Woonwagencommissie gevraagd om de problemen eens in kaart te brengen
per terrein. Ik meen dat dit ons een stap vooruit kan helpen. Waarom komen ze niet? Wat zijn
de moeilijkheden en de obstakels?

Ik kom tot uw vierde vraag. Ik herhaal dat in het geval van Zottegem de weigering tot het
leveren van een stedenbouwkundige vergunning voor een langdurige pleisterplaats, niet
strijdig is met mijn omzendbrief – een omzendbrief die nog niet van toepassing was, want het
ging nog om de omzendbrief-Keulen, maar ook daarmee was het niet in strijd. De
omzendbrief wijst op het occasionele karakter. De regelmatige inname van de parking die
voorgesteld werd, wijst op een gewoonlijk gebruik. De inspectie heeft een stakingsbevel
gelanceerd en heeft gezegd dat dit op wettige gronden is gebeurd. Het stakingsbevel heeft
niets te maken met het bewust bemoeilijken, maar heeft toepassing gemaakt van de geldende
regels. Het gewoonlijk gebruik was een eerste argument.

Een ander argument was de vraag waarom het niet definitief daar kan. Dat kan niet omdat de
pleisterplaats zich bevindt in een recreatiegebied en omdat er bovendien in het provinciaal
ruimtelijke uitvoeringsplan van Oost-Vlaanderen, dat op 17 november 2008 werd
goedgekeurd door toenmalig minister van Ruimtelijke Ordening, de heer Van Mechelen, een
zone bestemd werd voor woonwagens. Dat gebied ligt op een steenworp afstand van de
desbetreffende parking. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd goedgekeurd op 17 november
2008. Volgens de informatie die ik heb gekregen, is er voor het installeren, het aanleggen van
een doortrekkersterrein op de zone die daartoe bestemd is, nog altijd geen aanvraag ingediend
door de stad Zottegem. Ik zal de burgemeester van Zottegem aanschrijven en hem vragen om
er werk van te maken en hem ook vertellen dat hij daarvoor kan rekenen op de steun van de
Vlaamse overheid.

De voorzitter: De heer De Loor heeft het woord.

De heer Kurt De Loor: Minister, ik dank u voor het antwoord. Een aantal zaken waren mij
al duidelijk. Op mijn vraag over het aanleggen van pleisterplaatsen zegt u dat ze niet vergund
hoeven te worden. In uw omzendbrief staat inderdaad: “niet stedenbouwkundig vergunnings-
plichtig”. Toch hebben wij op basis van de vorige omzendbrief specifiek voor het terrein in
Zottegem opgelegd gekregen om een stedenbouwkundige vergunning te vragen. Dat is nu
ook gebeurd. Ik wil dit er uithalen als een element en ik zal hierbij de woorden gebruiken van
burgemeester Tobback: “het is kloterij, je reinste kloterij”.

Voorzitter, ik weet dat het lelijk is om dit te zeggen in het bijzijn van vrouwen, maar het is je
reinste kloterij. (Opmerkingen van de voorzitter)

Minister, ik vind het erg dat de inspanningen door u gebeuren, dat wij dit hier bespreken en
goedkeuren – want het overgrote deel van dit parlement keurde uw beleidsbrief en begroting
goed – dat er regelingen worden getroffen door de Vlaamse overheid om een dergelijk beleid
te voeren, maar dat we aan de andere kant vaststellen dat de diensten van de Vlaamse
overheid het net die gemeenten moeilijk maakt die effectief inspanningen doen.
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U hebt daarnet gezegd dat er niet veel gemeenten zijn die inspanningen doen en de politieke
moed hebben om dat te doen. Dit is geen populair verhaal. Ik zou verwachten dat er meer
engagement zou zijn en dat we van dergelijke kloterij afgeraken. Ik hoop dat we die 165
plaatsen waar u het over had, zo snel mogelijk kunnen realiseren.

U hebt een inventaris opgevraagd van de knelpunten. Ik kijk daarnaar uit. Ik vind dat er daar
een demarche nodig is. Ik kan me voorstellen dat die knelpunten een breed spectrum vormen
van allerlei zaken die worden gevonden om te dwarsbomen en ervoor te zorgen dat dergelijke
terreinen, hetzij doortrekkersterreinen, hetzij pleisterplaatsen, niet kunnen worden aangelegd.

Minister, ik nodig u uit om die beslissing van de Vlaamse administratie eens te lezen. Wat
daarin staat, strookt niet met de omzendbrief. U verwijst naar aandachtpunten bij de
aanwijzing van pleisterplaatsen voor woonwagenbewoners, en bij de inrichting en het beheer
ervan. In de beslissing van de administratie staan bezwaren en opmerkingen die ik niet
terugvind in de omzendbrief.

De problemen zullen in kaart worden gebracht per terrein. Dat zal een zeer brede waaier zijn.
Overal vindt men wel iets om besturen die de politieke moed hebben om dergelijke terreinen
aan te leggen, te ontmoedigen. Nochtans is woonwagenbewoning een erkende woonvorm in
Vlaanderen. Maar er wordt altijd opnieuw gezorgd voor tegenkanting.

In mijn gemeenten waren ongeveer 350 bezwaarschriften ingediend. Zottegem telt ongeveer
25.000 inwoners. Al die bezwaarschriften waren identiek dezelfde. Iedereen had een brief in
de bus gekregen die enkel nog ondertekend moest worden.

Minister, wat gebeurt er in tussentijd? Er kunnen geen pleisterplaatsen worden aangeboden.
De omzendbrief was daar nochtans op gebaseerd. Wat moet er nu in de praktijk gebeuren? Ik
weet het niet. In het antwoord dat wij van de administratie hebben gekregen, staat dat de
voorziene pleisterplaats en het doortrekkersterrein in vogelvlucht 50 meter uit elkaar liggen.
De argumenten die worden gebruikt inzake draagkracht van de buurt en parkeermogelijk-
heden, gelden wellicht ook voor het doortrekkersterrein.

De problemen die in kaart zullen worden gebracht, zijn enorm divers. De gemeente Zottegem
heeft ter zake al heel wat tegenkanting gekregen. Daarnaast is er een groot gebrek aan
menselijkheid. Wij hadden voorzien in een pleisterplaats op de plaats voor het toekomstige
doortrekkersterrein. De vraag is dan wat er moet gebeuren tijdens de effectieve aanleg van het
doortrekkersterrein. Is er dan geen pleisterplaats meer mogelijk?

In de omzendbrief staat dat een pleisterplaats vlot bereikbaar moet zijn en dat er afwatering
moet zijn, ook bij regenweer. Tijdens die ene specifieke week was dat niet het geval. Wij
hebben de administratie een brief geschreven met de vraag om daarvan af te wijken
aangezien het terrein niet toegankelijk en niet bewoonbaar was. We hebben nul op het rekest
gekregen voor wat menselijkheid betreft. We hebben wel 5000 euro dwangsom op onze
boterham gekregen.

Er is nog heel wat werk aan de winkel, minister, om al die plaatsen te realiseren. Ik hoop dat
het niet bij een mooie omzendbrief blijft. We moeten ervoor zorgen dat we die ook kunnen
uitvoeren.

De voorzitter: De heer Vanden Bussche heeft het woord.

De heer Marc Vanden Bussche: Ik vind het altijd leuk als de heer De Loor met het rode
boekje van Tobback begint te zwaaien.

Ik zal eens een ander verhaal over menselijkheid vertellen. In mijn gemeente kwam een groep
zigeuners zich tijdens het toeristisch seizoen vestigen in een wijk in Koksijde. Ze waren
gestuurd door een eigenaar die geen bouwvergunning kon krijgen in onze gemeente en dat
gebruikte als dwangmiddel. Hij misbruikte die mensen door hen een plaats te geven op die
locatie. Gelukkig zijn er de drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor een
pleisterplaats, waaronder de maximumtermijn van negentig dagen. Daarnaast moet het gaan
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om een niet-kwetsbaar gebied. We hebben ons uiteindelijk achter het derde argument kunnen
scharen, met name dat de plaats niet in overeenstemming is met de algemene goede
bestemming van een dergelijke woonwijk. Zo’n pleisterplaats – en we zien dat vaak in
Engelse detectives – is meestal gelegen rond de groene ruimtes die rond een stad liggen. Daar
kunnen de zigeuners nog een kampvuurtje maken.

Maar u kunt zich inbeelden wat dat geeft tijdens het toeristisch seizoen. We hebben dat
verleden jaar ook meegemaakt in Nieuwpoort. En toen is die hele toer door Vlaanderen en
België begonnen. Ze verstoorden het toeristisch seizoen door daar plots halt te houden,
terwijl er helemaal geen draagkracht voor aanwezig was. De minister van Toerisme moet dan
van alles doen om de zaak zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarnaast heeft men te maken
met mensen die ergens aankomen en die weten dat ze problemen zullen creëren. Minister, ik
vraag u daar aandacht voor te blijven hebben. Misschien kan er een omzendbrief gestuurd
worden, zodat we er nooit meer mee geconfronteerd worden tijdens het toeristisch seizoen.

Er werd een opmerking gemaakt over stedenbouw. Dat is niet alleen een probleem voor die
pleisterplaatsen voor de woonwagenbewoners. Hetzelfde geldt voor de caravans. Ook die
eigenaars vragen bijkomende parkings. Maar u weet ook dat de gemeenten zich in orde
moeten stellen met de stedenbouwkundige overheid. Ik weet dat de minister initiatieven
neemt om de partijen samen te krijgen om die problemen op te lossen. We kunnen toch niet
verlangen dat er maatregelen worden genomen waarbij sommige zaken volledig buiten de
stedenbouwkundige wetgeving vallen. Dat is natuurlijk niet mogelijk. (Opmerkingen van de
heer Kurt De Loor)

U vraagt blijkbaar uitzonderingen voor die pleisterplaatsen. Dat is toch wel bij het haar
getrokken.

De voorzitter: De heer De Meulemeester heeft het woord.

De heer Marnic De Meulemeester: Minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord. We
vinden het zeer goed dat u het stimulerend beleid van uw voorganger voortzet. Ik heb bij de
begrotingsbespreking wel gewezen op de vermindering van het bedrag. We hebben er begrip
voor, gelet op de besparingen.

Ik wil me niet inlaten met de problematiek van Zottegem, omdat ik die niet in detail ken. U
spreekt over de Woonwagencommissie, die de problemen in kaart zal brengen. Dat is goed.
Ik hoop dat dat in nauwe samenspraak en overleg zal gebeuren met de lokale overheden en
dat er geen dwingend karakter van uitgaat. De lokale autonomie is heilig. Ik denk niet dat we
ernaar streven om nog bijkomende dwingende of betuttelende maatregelen op te leggen.

Binnenkort bespreken we hier het planlastendecreet. Het overleg mag geen dwingend
karakter hebben. Er is ook geen enkele omzendbrief of decreet die daarnaar kan verwijzen. Ik
wil er bij de commissie toch de aandacht op vestigen dat dit niet mag. Dat het probleem in
kaart wordt gebracht en dat door overleg bepaalde problemen worden opgelost, daar ben ik
het volledig mee eens. Maar dat mag geen dwingend karakter hebben.

De voorzitter: De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele: Voorzitter, de vorige discussies over dit onderwerp zijn me
– en ik ben daar eerlijk in – niet bekend. De heer De Loor vertrekt vanuit het probleem in
Zottegem.

De minister heeft duidelijk uitgelegd dat er geen tegenspraak is. De heer Vanden Bussche
heeft verwezen naar de regels in verband met de ruimtelijke ordening. Ze gelden voor
iedereen. In Zottegem hebben woonwagenbewoners vier jaar lang op de parking gestaan. Dat
was vier jaar lang in tegenspraak met de regels van de ruimtelijke ordening. De administratie
heeft dus voldoende menselijkheid aan de dag gelegd.

Ik ben ook wel benieuwd naar de verschillende knelpunten die naar voren zouden komen bij
de verschillende aanvragen die op dit moment lopen. Uit de ervaring uit Zottegem kan ik er al
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een paar geven. Dat is niet helemaal de verantwoordelijkheid van de minister. Voor een groot
deel is dat er een van de lokale overheden.

Een eerste punt is de locatie. Men heeft inderdaad een locatie nodig. We steunen het beleid
van de minister om de doortrekkersterreinen aan te leggen. Maar draai het of keer het zoals u
wilt, er zijn altijd bepaalde maatschappelijke problemen aan gekoppeld. Het mogen dan wel
350 dezelfde bezwaarschriften zijn, ze gaven wel uiting aan het feit dat er niet werd
geluisterd. Dat is de tweede zaak. De eerste is een goede locatie vinden, en de tweede is dat
men met de mensen die dichtbij wonen, gaat praten, dat men ze inspraak geeft, dat men op
zijn minst naar hen luistert. Een informatievergadering achteraf is niet voldoende. Die moet
vooraf gehouden worden.

Een derde punt is dat duidelijke afspraken worden gemaakt. In Zottegem heeft men een
reglement aangekondigd. Het heeft twee jaar geduurd vooraleer dat reglement werd goed-
gekeurd. Uiteindelijk was er een. Ik denk dat het anderhalve maand geduurd heeft vooraleer
men het eigen reglement verbroken heeft. Dat reglement was eigenlijk een afspraak van de
buurtbewoners met het stadsbestuur, waarbij bij eventuele overlast, zou worden opgetreden.
Op basis van dat reglement konden de buurtbewoners dat vragen. Men heeft dat niet gedaan.

Minister, we steunen uw beleid om die doortrekkersterreinen aan te leggen. De heer De Loor
heeft wel gelijk als hij zegt dat het niet populair is. Ik vrees dat ik kan voorspellen dat er de
volgende twee jaar maar heel weinig doortrekkersterreinen aangelegd zullen worden. Dat is
trouwens de echte reden waarom het in Zottegem niet doorgaat. In 2012 worden nu eenmaal
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Die vormen het grootste obstakel. Want die
maatschappelijke problemen zijn er altijd. En als men die niet op de juiste manier ondervangt,
dan komt men er niet.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer De Loor, de kwalificatie die u ontleend hebt aan de
burgemeester van Leuven zal ik niet herhalen. Ik heb al laten merken dat ik het er niet mee
eens ben.

Ik herhaal wat ik gezegd heb: men kan geen vergunning krijgen voor een pleisterplaats. Het is
per definitie een afwijking op een bestemming. Het is iets tijdelijks. Dat geldt niet alleen voor
pleisterplaatsen: men mag tijdelijk een bepaalde constructie aanbrengen op een terrein dat er
niet voor bestemd is, op voorwaarde dat wordt voldaan aan die drie cumulatieve voorwaarden
die in de omzendbrief staan. Ik herhaal dat die nog niet van toepassing was.

Je kunt in Zottegem wel een vergunning krijgen op de zone die daartoe bestemd is in het
kader van het RUP waarvoor de subsidies bij manier van spreken klaar liggen. Het RUP is
twee jaar oud. Als de stad een aanvraag indient, zie ik niet in dat er van mijn kant problemen
zouden rijzen. Ik laat het ruimtelijke buiten beschouwing. Het is niet populair. Je zult altijd
wel bezwaren krijgen. Maar het RUP voorziet in elk geval in die bestemming.

Mijnheer De Meulemeester, ik zei dat we dat in kaart zullen brengen. Dat doen we om te zien
wat de situatie op het terrein is. Ik heb het overzicht gegeven van de plaatsen waar men
daarmee in mindere of meerdere mate bezig is. Zo komen we op zo’n 165 potentiële
standplaatsen. Alle vraagstellers hebben gewezen op de moeilijkheden die daarbij rijzen. Er
zijn goede praktijkvoorbeelden waar men door het organiseren van de inspraak van de
bevolking, door mensen op de hoogte te brengen en erbij te betrekken, er na verloop van tijd
voor kan zorgen dat er zich geen problemen voordoen. Ook al vraag je een vergunning op een
plaats die daar ruimtelijk voor geschikt en bestemd is, je zult altijd bezwaren krijgen. Dat is
een zaak van Ruimtelijke Ordening. Wat mij betreft, zie ik in elk geval niet in dat er
problemen voor de betoelaging zouden zijn als er een vergunning komt op een plaats die
daartoe in ruimtelijk opzicht een vergunning heeft.
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Mijnheer De Loor, als Zottegem die aanvraag indient, zijn er wettelijk wat mij betreft geen
problemen. Je mag nooit zeggen dat je 100 procent zeker bent. Tegen ongeveer elke
vergunning kan er bezwaar worden aangetekend en kan men naar de Raad van State gaan. Ik
ben daar altijd zeer voorzichtig in.

Mijnheer De Meulemeester, het is niet de bedoeling dat die Woonwagencommissie op de een
of andere manier dwingend zou optreden. Ik zie ook niet in op welke grond dat zou kunnen
gebeuren. Dat zou de autonomie van de gemeenten inperken. Het decreet is het decreet, de
subsidiëringsmogelijkheden zijn wat ze zijn, de ruimtelijke plannen zijn wat ze zijn, en de
omzendbrief is wat hij is. We weten waar die problemen zich voordoen, in die zin dat er geen
uitvoering wordt gegeven aan de RUP’s. Ik neem dus aan dat die Woonwagencommissie in
eerste instantie contact zal opnemen met de gemeentelijke autoriteiten om daarover te praten.
De heer De Loor wees er terecht op dat dit een doelgroep is van de wooncode. Dit is een taak
van de integratiedienst. In eerste instantie zal hij met de lokale overheden daarover in dialoog
gaan. Ik heb hier geen dwingende maatregelen aangekondigd, niet ten aanzien van Zottegem
of Oudenaarde of eender welke stad. Decretaal is daar geen rechtsgrond voor.

De voorzitter: De heer De Loor heeft het woord.

De heer Kurt De Loor: Voor alle duidelijkheid, collega’s, u hebt mij woorden in de mond
gelegd die ik niet heb gezegd. De regels van ruimtelijke ordening gelden inderdaad voor
iedereen. Ook de lokale autonomie is voor mij heilig. Zeker ook hier. Daaraan wordt iets
minder aandacht gegeven.

Mijnheer Vanden Bussche, u hebt daarnet zelf een argument gegeven waarom er wel een
stimulerend beleid nodig is en waarom er wel dringend in pleisterplaatsen moet worden
voorzien en doortrekkersterreinen aangelegd. Het voorbeeld dat u gaf, is correct. Als we het
niet doen, voorspel ik u dat we hier in onze commissie in oktober, de eerste week van het
parlementair jaar, opnieuw dezelfde discussie zullen hebben omdat er in de zomer in
Vlaanderen weer van die wildwesttoestanden ontstaan. Door ons beleid, dat wij hier hebben
afgesproken, uit te voeren, zullen we kunnen vermijden dat dit in de toekomst nog zal
voorvallen.

Minister, u hebt niet geantwoord op mijn vraag wat er in de tussentijd moet gebeuren. U zegt
dat Zottegem een doortrekkersterrein kan aanvragen. Maar wat moet er in de tussentijd
gebeuren? Als de werken aan dat doortrekkersterrein worden uitgevoerd, kunnen wij niet
meer in een pleisterplaats voorzien.

Mijnheer Diependaele, u zei dat u zou proberen om er hier niet de gemeenteraad van
Zottegem van te maken. Maar u bent daar wel in geslaagd. U zegt dat er niet wordt geluisterd
naar de bezwaarschriften. Natuurlijk zullen die 350 dat denken, dat er niet naar hen wordt
geluisterd, want ze krijgen geen gelijk. Een infovergadering op voorhand? Bij mijn weten is
er nog geen doortrekkersterrein, dus heeft die infovergadering wel op voorhand plaats-
gevonden. Reglement verbroken? Ik vraag mij af waar dat is gebeurd en op welk punt. Het
kan daarbij niet gaan om het aantal caravans, want in dat reglement staat dat de burgemeester
ervan kan afwijken. Dat reglement is dus niet overtreden.

Minister, ik heb nog één klein laatste vraagje voor u. U moet er met ja of neen op
antwoorden. Beschouwt u de gemeente Zottegem als een best practice voor wat betreft de
opvang van woonwagenbewoners?

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer De Loor, ik kan daar niet op antwoorden. Ik weet dat
Zottegem zeer veel inspanningen doet. Ik waardeer dat. Ik kan niet oordelen over de situatie
in de praktijk. Ik kan alleen maar vaststellen dat daar in de stedenbouwkundige wetgeving
een probleem is gerezen. De inspectie is ertegen opgetreden. Zij antwoordt op uw vraag dat
het feit dat die locatie niet of nog niet volledig is aangelegd, niet verhindert dat het terrein wel
kan worden gebruikt in de zin van artikel 4.2.1.5.C over de tijdelijke ingebruikname als
pleisterplaats. Dat is de brief van 30 augustus 2010. Dat staat het dus niet in de weg.
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De heer Kurt De Loor: Toch wel, want we voeren die werken uit op dezelfde plaats als het
doortrekkersterrein.

Minister Geert Bourgeois: Oké, maar dan is het een feitelijke onmogelijkheid. Maar op om
het even welk ander terrein met een andere bestemming kun je die pleisterplaats inrichten.
Dat is geen tegenspraak.

De voorzitter: Collega’s, ik ga meteen iedereen laten uitspreken omdat het de laatste vraag
is. Maar ik zou alle collega’s willen vragen om zoveel mogelijk in de eerste ronde aan het
woord te komen. Dan heeft de minister het woord, nadien heeft iedereen replieken en ten
slotte heeft de minister het laatste woord. Als iedereen in de tweede ronde het woord vraagt,
kunnen we nooit afsluiten.

Ik ga er nu voor zorgen dat iedereen kan uitspreken, maar ik zou willen vragen om jullie daar
in het vervolg aan te houden, want anders gaan we heel lange commissievergaderingen
tegemoet.

De heer De Loor heeft het woord.

De heer Kurt De Loor: Ik heb nog een zeer kort vraagje voor de minister en het antwoord
mag voor mijn part heel kort zijn: ja of nee. Beschouwt u de gemeente Zottegem voor wat
betreft de bereidheid tot opvang van woonwagenbewoners als een best practice?

De voorzitter: De heer Vanden Bussche heeft het woord.

De heer Marc Vanden Bussche: De heer De Loor kan zich rechtstreeks tot mij richten. Ik
denk dat het probleem is dat men als Vlaams minister afhangt van de lokale autonomie en dat
men anderzijds terreinen moet vinden om die problemen op te lossen. Ik zie dan maar één
oplossing: dat ze ergens geplaatst worden op terreinen die toebehoren aan de Vlaamse
Gemeenschap of de provincies.

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Karin Brouwers: Ik wou eigenlijk niet tussenkomen omdat het toch een lokale
problematiek is. Mijnheer De Loor, de vraag die u op het einde nog aan de minister hebt
gesteld om hem nog een ja of nee te ontlokken, vind ik er persoonlijk helemaal over.

In Leuven, waarvan u hier de beroemde burgemeester als voorbeeld neemt, hebben wij al
jaren een permanent woonwagenterrein, met alle problemen van dien. Zo hebben we een
gemeenteambtenaar die daar de hele dag mee bezig is. Ik wil maar zeggen dat er
waarschijnlijk nog best practices zijn. Op dat vlak kun je eens te rade gaan bij de
burgemeester van Leuven. Hij zal u zowel de voor- als de nadelen van zo’n groot permanent
woonwagenterrein uit de doeken kunnen doen. Voor de rest hebben we het genoeg over
Zottegem gehad, denk ik.

De voorzitter: De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele: Mijnheer De Loor, als die lokale autonomie u echt heilig is,
dan denk ik dat u de vraag die aan de minister gericht was beter aan de Zottegemnaren zelf
richt. Dan zult u meteen weten of het al dan niet best practice was.

De voorzitter: Mag ik jullie vragen om deze zeer interessante discussies in het vervolg aan
het begin van de vraagstelling aan te brengen?

Het incident is gesloten.

■ 


