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Voorzitter: mevrouw Annick De Ridder

Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over een toeristisch
aanbod voor niet-georganiseerde personen in armoede
- 1534 (2010-2011)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Robeyns tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over vakantieparticipatie voor
kansarmen
- 1587 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Voorzitter, in het verleden hebben verschillende commissie-
leden, vooral de mensen die het toerismebeleid opvolgen, al verschillende vragen om uitleg
over het Steunpunt Vakantieparticipatie gesteld. Het Steunpunt Vakantieparticipatie levert
degelijk werk om mensen in armoede een volwaardige vakantie aan te bieden. Het steunpunt
werkt echter voornamelijk met sociale organisaties, zoals OCMW’s, centra voor algemeen
welzijnswerk (CAW) en verenigingen waar armen het woord nemen. Ze hebben op dit vlak in
het verleden al goed werk geleverd.

Personen die niet bij een sociale organisatie zijn aangesloten, kunnen ook een reis boeken. Ze
moeten hiervoor echter een voor hen vaak ingewikkelde procedure doorlopen. Zo moeten ze
onder meer een bewijs van gezinsinkomen en een attest van gezinssamenstelling voorleggen.
Het is mogelijk dat bepaalde mensen er hierdoor al niet meer aan willen beginnen. Voor veel
mensen is het beter aan een georganiseerde vakantie deel te nemen om hun ellende te
vergeten en om een stapje hoger op de sociale ladder te staan.

De Limburgse sociaaltoeristische vzw Horizont heeft in 2008 het project Rap op Stap
opgezet. Mensen met een beperkt budget kunnen hier terecht voor toeristisch advies op maat.
Ze hebben hiervoor geen lidmaatschap nodig.

Toerisme Vlaanderen heeft het project Rap op Stap erkend als een geslaagd initiatief om
mensen in armoede die geen lid zijn van een organisatie, alsnog begeleiding op maat aan te
bieden. Toerisme Vlaanderen heeft met vzw Horizont een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten om Rap op Stap ook in andere regio’s in Vlaanderen te ontwikkelen.

Minister, klopt dit? Hoe ziet u de verdere uitbreiding van dit initiatief in andere regio’s?
Welke timing is in dit verband vooropgesteld? Hoe worden personen in armoede die geen lid
zijn van een organisatie, precies bereikt en voor dit of andere initiatieven warm gemaakt? De
vzw Horizont heeft van tal van partners, waaronder de provincie Limburg, financiële
middelen ontvangen. Is een financiering in andere regio’s volgens u mogelijk? Zal vzw
Horizont hiervoor met de provincies samenwerken? Hoe ziet u de samenwerking met het
Steunpunt Vakantieparticipatie?

De voorzitter: Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Mevrouw Els Robeyns: Voorzitter, ik wil een soortgelijke vraag om uitleg stellen. In het
Vlaams regeerakkoord staat te lezen dat alle Vlamingen op een volwaardige en door henzelf
gekozen manier aan toerisme moeten kunnen participeren. Om die reden voorzien we in een
voldoende groot aanbod aan sociaal toerisme in eigen land en investeren we in kleinschalige
projecten, zoals zorgvakanties, voor specifieke doelgroepen, zoals mensen die in armoede
leven en mensen met beperkingen. In het Vlaams regeerakkoord staat dat het Steunpunt
Vakantieparticipatie verder zal worden uitgebouwd. In het hoofdstuk getiteld ‘De
volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk maken’ van de
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beleidsnota van de minister wordt deze passage van het Vlaams regeerakkoord verder
uitgewerkt en geconcretiseerd.

Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die een
vakantieaanbod uitwerkt voor mensen die in armoede leven. Het aantal personen dat van de
diensten van het steunpunt gebruik heeft gemaakt, is de afgelopen jaren explosief gestegen.
De vraag is veel groter dan het aanbod.

Om aan die stijgende vraag tegemoet te komen, heeft de minister in zijn beleidsnota verklaard
dat hij het Steunpunt Vakantieparticipatie gedurende de legislatuur verder zal uitbouwen. Hij
zal de mogelijkheden onderzoeken om de dienst met personeel en met financiële
ondersteuning te versterken. Hierbij gaat zijn bijzondere aandacht uit naar de uitbreiding en
de diversifiëring van het sociale aanbod in heel Vlaanderen. Ten aanzien van de private sector
zal meer promotie voor en sensibilisering met betrekking tot sociaal toerisme worden
gevoerd.

In de provincie Limburg is niet enkel het Steunpunt Vakantieparticipatie actief. De vzw
Horizont is een sociale organisatie die al jarenlang sociaal zwakkeren betaalbare vrijetijds-
bestedingen en groepsreizen in binnen- en buitenland aanbiedt. Onlangs heeft de vzw een
vakantiebeurs ingericht waarop 450 kansarme Vlamingen hun vakantie hebben geboekt.

In 2008 heeft Horizont de eigen werking verruimd met het project Rap op Stap. Mensen met
een laag inkomen kunnen bij de vzw terecht voor individuele vakanties en daguitstappen. Het
verschil tussen het Steunpunt Vakantieparticipatie en Rap op Stap bestaat eruit dat Rap op
Stap niet enkel voor goedkope tickets, maar ook voor begeleiding en voor toeleiding van
mensen in kansarmoede zorgt. Het gaat om een totaalpakket. De individuele benadering
verlaagt de drempel voor kansarmen en leidt tot grote successen. Op drie jaar tijd zijn al 4337
boekingen geregistreerd.

Minister, we hebben via de media vernomen dat u dit Limburgs project een warm hart
toedraagt. Dat doet me uiteraard plezier. U wilt dit project naar de andere provincies van
Vlaanderen uitbreiden. Dat is positief. Dit voornemen past trouwens in uw voornemen het
sociaal aanbod uit te breiden en over heel Vlaanderen te diversifiëren.

Hoeveel deelnemers heeft het Steunpunt Vakantieparticipatie in 2009 en 2010 gehad? Kunt u
dit opdelen in functie van de vakantietypes? In welke budgettaire middelen is hiervoor
voorzien?

Hoe evalueert u de werking van het Steunpunt Vakantieparticipatie? Zijn al initiatieven
genomen om het steunpunt, zoals u in uw beleidsnota hebt aangekondigd, verder uit te
bouwen en te versterken? Zo ja, om welke initiatieven gaat het dan? Zo neen, waarom zijn er
nog geen initiatieven genomen?

Hoe evalueert u de samenwerking met de private sector? Zijn al initiatieven genomen om het
sociaal toerisme bij de private partners te promoten? Zo ja, om welke initiatieven gaat het?
Welke concrete initiatieven hebt u al genomen om de werking van het project Rap op Stap
naar de andere Vlaamse provincies uit te breiden? In welke financiële middelen hebt u
hiervoor voorzien? Is de private sector hierbij betrokken?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, collega’s, ik ben blij met de vragen, die getuigen van
de betrokkenheid bij het sociaal toerisme in Vlaanderen. We spelen daar toch een
voortrekkersrol in. Ik kom daar later op terug.

Op 31 januari 2011 hebben Toerisme Vlaanderen en Horizont vzw een samenwerkings-
overeenkomst gesloten voor drie jaar om het model Rap op Stap als een overdraagbaar
project te ontwikkelen. In een volgende fase zouden dan andere gebieden, andere regio’s in
Vlaanderen daarop kunnen intekenen. Die samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen en de
vzw Horizont moet resulteren in: een beter en breder bereik van mensen in armoede; de
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oprichting van aanspreekpunten voor niet-georganiseerde mensen in armoede; een
versterking van de begeleiding op maat, de verhoging van de kwaliteit. Het doel is om binnen
drie jaar de begeleiding en toeleiding van kansengroepen in het kader van een daguitstap of
een vakantie binnen het sociaaltoeristisch werkveld te realiseren in elke provincie of op
regioniveau door een beroep te doen op de expertise van vzw Horizont.

Het is niet de bedoeling dat vzw Horizont zich vestigt in andere provincies, maar wel dat
andere organisaties het model van Rap op Stap kunnen implementeren in hun lokale,
regionale context.

De vzw Horizont is de enige organisatie die als erkende sociaaltoeristische vereniging een
geslaagd operationeel project heeft ontwikkeld, dat ook uitbreidbaar is naar andere regio’s.
Het model overdraagbaar maken, een blauwdruk voor een pilootproject uitwerken is de eerste
fase van het project. Er worden verbanden gezocht in de lokale diensteneconomie en er wordt
een ruime studiefase ingebouwd. Een gemengde stuurgroep met vertegenwoordigers van
Horizont, van Toerisme Vlaanderen en van diverse partnerorganisaties uit het werkveld keurt
ten laatste op 31 mei 2011 het concrete projectplan goed.

Mijnheer Verstreken, de formule Rap op Stap is een open formule, waarbij geen lidmaatschap
vereist is. Dat is het verschil met de manier waarop we nu werken. Mevrouw Robeyns, als ik
me niet vergis, hebt u gewezen op het verschil in toeleiding, begeleiding enzovoort. Dat is
eigenlijk niet het essentiële verschil. Ook alle andere projecten die we tot nu toe hebben, de
vakantieparticipatie tout court, werkt zo dat er heel veel begeleiding is, ook inzake de
toeleiding. Het wezenlijke verschil tussen Rap op Stap en wat we tot nu toe doen, en dat zeer
succesvol is, is dat Rap op Stap erin geslaagd is om niet-georganiseerde mensen te bereiken.
We werken met meer dan 1200 organisaties in Vlaanderen, die zich per definitie richten op
hun leden. Rap op Stap heeft de formule ontwikkeld om niet-georganiseerde mensen te
betrekken. We hebben de bedoeling ons project uit te breiden. Het is dat model dat we willen
ontwikkelen, overdraagbaar maken naar andere provincies.

Het wezenlijke verschil is dus dat Rap op Stap geen lidmaatschap vraagt. Geïnteresseerden
kunnen zich gratis inschrijven. Men moet natuurlijk wel voldoen aan voorwaarden,
inkomensvoorwaarden. Het is evident dat daar controle op wordt uitgeoefend. Dat wordt
altijd door de sector gedaan. Dat verloopt heel goed. Mensen kunnen zich nu inschrijven bij
de vzw in Hasselt en in Sint-Truiden.

De vzw heeft ook een website, er worden zitdagen georganiseerd en folders verspreid.
Promotie, toeleiding en begeleiding zullen uiteraard een belangrijk onderdeel van het
projectplan vormen. Hoe dat precies zal gebeuren, moet nog in het plan vastgelegd worden,
dat ten laatste eind mei zal worden goedgekeurd.

Het is de bedoeling dat deze aanpak aanvullend werkt ten aanzien van de aanpak van de 1200
sociale lidorganisaties waar het Steunpunt Vakantieparticipatie nu al mee samenwerkt. Zij
screenen en begeleiden mensen in armoede. Lidorganisaties ondertekenden een charter en
garanderen dat de kortingen terechtkomen bij de mensen die ze nodig hebben. Niet overal in
Vlaanderen zijn er organisaties die bereid zijn zich toe te spitsen op niet-leden.

De vzw wordt op diverse manieren gefinancierd. Een parttime coördinator wordt gefinancierd
door Toerisme Vlaanderen in het kader van het decreet Toerisme voor Allen. De
doelgroepmedewerkers en twee halftijdse medewerkers omkadering worden gefinancierd in
het kader van het decreet op de lokale diensteneconomie, met cofinanciering vanuit Sociale
Economie en vanuit Toerisme en met middelen van de provincie Limburg, het departement
Welzijn en Toerisme en de stad Hasselt en stad Sint-Truiden. In 2010 ontving Horizont vzw
projectsubsidies van Welzijnszorg en van Cultuurparticipatie (Vlaams Ministerie van
Cultuur). Voor uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Vlaanderen –
“een volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk maken” – ontvangt
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Horizont vzw 125.000 euro. Deze middelen zullen worden aangewend voor de aanwerving
van een coördinator en drie medewerkers vakantiebemiddeling.

Het is dus de bedoeling dat een projectplan wordt opgemaakt en dat er, met de bijkomende
mensen die zullen werken voor de vzw, een project wordt overgedragen, overdraagbaar
gemaakt wordt, uitgedragen wordt in heel Vlaanderen.

Dankzij de samenwerkingsovereenkomst wordt de knowhow van het Steunpunt
Vakantieparticipatie verbonden met die van Horizont vzw. De essentie ligt in de doelgroep
die verschillend is. Dat creëert natuurlijk synergieën. Het creëert voor ons mogelijkheden om
meer mensen, ook niet-georganiseerde mensen, te bereiken. Dat moet de doelstelling die we
met ons allen delen, namelijk “alle Vlamingen moeten op een volwaardige en door henzelf
gekozen wijze kunnen participeren aan het toerisme”, dichterbij brengen.

Ik kom tot de vragen van mevrouw Robeyns. Ik heb u zonet een volledig overzicht bezorgd.
Ik stel voor dat als bijlage aan het antwoord toe te voegen. Hieruit blijkt het succesverhaal
voluit. We zijn gestart met 752 deelnemers in 2001 en vorig jaar zijn we geëindigd met
97.980. Dat is een formidabel succes, ik beklemtoon dat steeds opnieuw.

Het grote deel zijn daguitstappen, maar we slagen er ook in om de groepsverblijven, de
georganiseerde vakanties en de individuele vakanties te laten toenemen. We hebben dat
bereikt door een grote toename van de budgettaire middelen van 0 euro in 2001 tot 164.000
euro vorig jaar, met nog eens 130.000 euro dit jaar er bovenop precies om de mooie
samenwerking met de vzw Horizont mogelijk te maken.

Ik heb al bij herhaling gezegd dat ik het een schitterend model vind, dat in Europa wordt
beschouwd als een best practice. We slagen daarin met relatief weinig middelen. U moet
maar eens uitrekenen wat het maar kost om iemand te laten participeren aan een daguitstap.
Zo dragen we ons steentje bij aan het armoedebeleid. Ik zet daar jaar na jaar meer op in. We
slagen erin omdat het een uniek pps-project is waarbij de overheid en het steunpunt expertise
en knowhow hebben. Mensen gaan de boer op om privé-uitbaters en ondernemers te
overtuigen om mee te werken. Dat doen ze met succes. Er worden ook sociale organisaties
gezocht die bereid zijn mee te werken. Meer dan 1200 doen dat. Ik kan getuigen, uit de
contacten die ik heb, dat de inzet van die mensen ongelooflijk groot is.

Vrijwilligers gaan mensen in armoede opzoeken, want het is niet zo evident voor mensen in
armoede om aan een vakantie deel te nemen. Sommige mensen zeggen: dat is niets voor mij,
laat mij gerust. Ze leven in miserie. Ze moeten elke maand vechten om de eindjes aan elkaar
te knopen. Ze hebben al last genoeg bij het opvoeden van hun kinderen, om ze naar school te
laten gaan en te zorgen dat ze op een goede manier door het leven kunnen gaan. Om die
mensen te overtuigen, moet men soms meerdere bezoeken afleggen. Het begeleiden van die
mensen op vakantie gebeurt ook met een formidabele inzet. Je ziet mensen die hun eigen
vakantie daaraan besteden: elk jaar gaan ze twee tot drie weken mee met die mensen.
Sommige van die mensen kunnen immers niet alleen op vakantie gaan, alleszins niet de eerste
keer, want ze hebben dat nooit gedaan of geleerd. Ze komen in een omgeving waar ze zich
niet thuis zullen voelen. Door die begeleiding kan dat wel.

Ik doe mijn hoed af voor al die ondernemers die bereid zijn om daaraan mee te werken, niet
alleen in de dalmaanden maar ook in de topmaanden, door hun logies, vakantieverblijf of
recreatiedomein open te zetten voor die mensen, waarbij niet blijkt wie er verblijft tegen een
verminderd tarief. Het is immers belangrijk dat die mensen geen stigma dragen en er kunnen
zijn net als andere vakantiegangers.

Het is een uniek model. Europa is bezig met Calypso, een gelijkaardig model. Dat komt naar
ons aanvoelen bijzonder moeilijk van de grond. Toen ik nog buitenlandminister was, heb ik
dat meegedeeld in Zuid-Afrika en andere landen. Men keek met veel interesse en soms met
afgunst naar ons model. Ik ben heel tevreden over de aanpak van onze mensen. Er is een
vertegenwoordiger van het steunpunt aanwezig. Ik ben bijzonder tevreden over de

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=602
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samenwerking met de privésector en ik ben heel blij met de inzet van die sociale organisaties
en die medewerkers.

Ik geef u een overzicht van het aantal partners voor de daguitstappen. In Antwerpen werken
19 bedrijven mee, in Limburg 11, in Oost-Vlaanderen 8, in Vlaams-Brabant, inclusief
Brussel, 9 en in West-Vlaanderen 32. Per macroproduct hebben we er 34 in de groene
regio’s, 8 in de kunststeden en 38 aan de Vlaamse kust. Het aantal aanbieders van
georganiseerde vakanties bedraagt 28 organisaties.

De voorbije jaren was de prioriteit hels, want alles was prioritair: meer mensen toeleiden,
zorgen dat er voldoende begeleiding is, meer privéondernemers vinden. Dat vergt veel
inspanningen. Het volstaat niet om daar in Ho.Re.Ca Vlaanderen een artikel over te
publiceren. Dat leidt soms wel tot spontane respons maar het is veldwerk. Die mensen
moeten ter plekke gaan en de uitbaters overtuigen. Dat is echt ambachtelijk werk. Ik heb
altijd gezegd dat in deze tijden van budgettaire schaarste het uitbreiden een grote uitdaging is.
Niettegenstaande het serieus verminderen van de budgetten voor Toerisme Vlaanderen, gaan
we toch inzetten op meer middelen voor deze mensen in armoede. Vandaar de bijkomende
130.000 euro en de opportuniteit om in het samenwerkingsverband met Rap op Stap te gaan
om op die manier nieuwe mensen te kunnen bereiken.

Mevrouw Robeyns, als concreet initiatief is er ten eerste een projectplan. Er is een gemengde
stuurgroep met mensen van Horizont, Toerisme Vlaanderen en diverse partnerorganisaties uit
het werkveld. Die keurt ten laatste op 31 mei 2011 het projectplan goed. We moeten het
Limburgse project kunnen overdragen naar andere projecten. Er moet een blauwdruk zijn.
Wanneer dat project er zal zijn, zal ik met de collega’s uit de Vlaamse Regering onderzoeken
in welke mate in bijkomende financiering kan worden voorzien. Ik heb u meegedeeld dat
Horizont in Limburg geniet van diverse financieringsbronnen die ik onmogelijk alleen kan
opbrengen met Toerisme. De steden en de provincies financieren dit mee. Er is ook
ondersteuning vanuit de beleidsdomeinen Sociale Economie, Cultuur en Welzijn. Ik denk dat
ik alle betrokkenen heb opgesomd. Het gaat in elk geval om een multiple financiering.
Minister Lieten is bevoegd voor de armoedebestrijding. We moeten nagaan of we dit vanuit
het beleidsdomein Toerisme op een horizontale manier kunnen aanpakken.

In een eerste fase wordt de private sector daar nog niet bij betrokken. In eerste instantie gaat
het er immers om het project uit te werken. We willen die mensen niet vragen daar hun tijd en
hun energie in te steken. Zodra het project klaar is, kunnen we proberen hen ervan te
overtuigen meer aan te bieden.

De uitwerking van het aanbod en de promotie blijven natuurlijk de prioriteiten van het
Steunpunt Vakantieparticipatie. Tot nu toe is dit een heel mooi verhaal. Ik ben blij dat ik die
cijfers heb kunnen meedelen. Hieruit blijkt immers dat we er met een kleine hefboom in
kunnen slagen veel mensen een aanbod voor te schotelen.

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Dat klinkt goed. We ondersteunen natuurlijk elk initiatief dat
mensen in armoede kan helpen op vakantie te gaan. We stellen hier al jarenlang vragen om
uitleg over het sociaal toerisme en over Toerisme voor Allen. Ik ben benieuwd hoe dit
Limburgs initiatief in de andere provincies zal worden gestructureerd en welke middelen
hiervoor zullen worden ingezet.

Minister, hebt u er enig zicht op wanneer en hoe het Limburgs model van Rap op Stap in de
andere provincies zou worden ingeplant? We ondersteunen in elk geval al uw initiatieven.

De voorzitter: Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Mevrouw Els Robeyns: Ik dank de minister voor het uitgebreid en positief antwoord. Ik heb
vorige vrijdag toevallig de mensen van Rap op Stap bezocht. Ik heb dit in de praktijk kunnen
zien. Bovendien heb ik het genoegen gehad met een aantal gebruikers te kunnen spreken. Ik
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kan bijgevolg beamen dat dit dankbaar werk is. Die mensen verrichten het werk met veel
engagement en uit overtuiging. Dit moet ook. Ze moeten veel inspanningen leveren om de
betrokkenen te bereiken en om de private partners en andere actoren te overtuigen. De
financiering is van verschillende instanties afkomstig. De betrokkenheid van al die instanties
lijkt me echter noodzakelijk. De steun van de lokale overheden is belangrijk.

De minister heeft terecht bepaalde cijfers aangehaald. Er zijn ongeveer 100.000 gebruikers.
Dit kost ongeveer 160.000 euro. In principe ligt de kostprijs per persoon relatief lag. Het
project kent echter veel succes. We leveren op die manier een bijdrage om die kansarmen
eens van een dagje vrijaf te laten genieten.

Het heeft me verwonderd hoeveel deugd een onnozel bezoekje aan een stad als Brugge
dergelijke mensen kan doen. We staan er niet bij stil hoeveel drempels er voor die mensen
zijn. Dit gaat natuurlijk veel verder dan louter het toeristisch aspect van de zaak. Een
parkeerticket kan voor die mensen een onoverbrugbare financiële drempel vormen.

Er ligt nog veel werk voor de boeg. Het is positief dat we dit concept kunnen uitbreiden. We
kunnen geen exacte kopie maken. We kunnen wel een concept creëren dat binnen de andere
provincies werkbaar is. We zullen dit in elk geval blijven opvolgen.

De voorzitter: De heer Vanden Bussche heeft het woord.

De heer Marc Vanden Bussche: Voorzitter, het gaat hier inderdaad om een mooi project.
Mijn eigen gemeente heeft, in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent, ook een
project opgezet. We bieden mensen die na een kankerbehandeling nog een nabehandeling
moeten krijgen, de gelegenheid op vakantie naar de zee te gaan. Het gaat vooral om
eenvoudige materiële steun. Ze krijgen gratis toegang tot het zwembad en ze kunnen
eventueel over een rolstoel beschikken. Misschien kunnen de lokale besturen, als ze zouden
worden gecontacteerd, ook in dit project een rol spelen. Misschien kunnen we aan de kust in
dit project instappen. Dit is misschien het overwegen waard.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Ik zal met dat laatste puntje beginnen. Ik dank de heer Vanden
Bussche voor zijn aanbod. Wat hij doet voor mensen die een kankerbehandeling ondergaan,
valt natuurlijk onder de zorgvakanties. Daar worden al allerlei initiatieven voor genomen.

Het is een uitstekend idee de lokale besturen bij dit project te betrekken. Dat is trouwens wat
vzw Horizont nu al doet. Sint-Truiden en Hasselt financieren dit al. Indien de lokale besturen
hierin zouden stappen, zouden ze ervoor kunnen zorgen dat we over meer middelen
beschikken dan de inbreng van Toerisme Vlaanderen. Dat is trouwens noodzakelijk om
dergelijke ambitieuze projecten uit te werken. Het is trouwens mogelijk vakanties in het
buitenland door te brengen. Misschien kunnen we Europese uitwisselingsprojecten op het
getouw zetten. Dit lijkt me een goed idee.

Ik heb daarnet al verklaard dat de blauwdruk tegen 31 mei 2011 klaar moet zijn. Het is
natuurlijk de bedoeling dat zo snel mogelijk in de andere provincies te implementeren. De
afspraak is nu dat de mensen van Toerisme Vlaanderen en van de sociale sector een plan
voorstellen met betrekking tot de manier waarop we dit project kunnen overdragen.

We moeten rekening houden met de financierbaarheid. De bijdrage van Toerisme
Vlaanderen, 125.000 euro, zal niet volstaan. Daar zullen we niet ver mee springen. Dat
bedrag hebben we al nodig om de ploeg op zich te financieren. Meer middelen kan ik op het
ogenblik niet vrijmaken.

Ik neem aan dat de blauwdruk duidelijk zal maken hoe ze dit in andere provincies samen met
de provinciebesturen, de lokale initiatieven en de initiatieven op het vlak van de sociale
economie willen aanpakken. Horizont is hier trouwens zelf uit gegroeid.
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Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Robeyns. Ik heb daarnet al benadrukt dat het om
meer dan toerisme of een dagje vakantie gaat. Het gaat om het gevoel erbij te horen. Dit geeft
die mensen een gevoel van waarde. Sommige mensen hebben gedurende heel hun leven nog
nooit vakantie kunnen nemen. Dit is ongelooflijk goed voor het welbevinden van die mensen.
Ze hebben het gevoel erbij te horen. Niemand behandelt hen alsof voor hen wordt betaald of
alsof ze een goedkoper tarief betalen. Dat is een belangrijk aspect. Op die manier pakken we
een gedeelte van de armoedeproblematiek aan.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Katrien Schryvers tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het gebruik van
gegevens uit het bevolkingsregister door het bestuur en de diensten van gemeenten
- 1578 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Mevrouw Katrien Schryvers: Voorzitter, het zal allicht niet verwonderen dat ik na de
discussie die we op 22 februari 2011 hebben gevoerd over de problematiek van de
terbeschikkingstelling en het gebruik van lijsten met gegevens uit het bevolkingsregister, een
opvolgingsvraag stel.

Tijdens deze bespreking is immers duidelijk gebleken dat er een probleem is met het gebruik
van gegevens over en lijsten van bevolkingsgroepen die gemeentebesturen gebruiken,
bijvoorbeeld naar aanleiding van jubilea of huwelijken. We zouden dit zelfs kunnen
uitbreiden tot elk doelgroepenbeleid.

De minister heeft toen verklaard dat het eigenlijk niet enkel om de gemeenten gaat. We
kunnen ons ook vragen stellen over bepaalde handelingen van de Vlaamse overheid. De
vraag is of we steeds in overeenstemming handelen met deze interpretatie van de wet ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De minister heeft op 22 februari 2011 tevens gesteld dat hij op 10 maart 2011 overleg zou
plegen met de FOD Binnenlandse Zaken en met de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG) om een oplossing voor dit probleem te zoeken. Aangezien 10 maart
2011 ondertussen voorbij is en ik aanneem dat die bespreking heeft plaatsgehad, zou ik graag
vernemen wat de conclusies van dit overleg zijn. Wat zijn de gevolgen voor steden en
gemeenten en voor de Vlaamse overheid? Welke acties kunnen hieraan worden verbonden?

De voorzitter: Mevrouw Vissers heeft het woord.

Mevrouw Linda Vissers: Voorzitter, mijn schriftelijke vraag heeft blijkbaar voor heel wat
commotie gezorgd, wat absoluut niet de bedoeling was. Ik wil dan ook even schetsen waarom
ik die schriftelijke vraag heb ingediend.

Vroeger schreef ik bij de aanvang van elk jaar naar het college van burgemeester en
schepenen en kreeg ik als antwoord binnen de tien dagen een lijst met de jubilarissen in mijn
gemeente. We kregen die lijst gewoon. Dit stelde ons in staat die mensen te feliciteren. In
landelijke gemeenten is het immers belangrijk de contacten met jubilarissen te onderhouden.

Vorig jaar heb ik eenzelfde brief geschreven. Ik heb ook een lijst met jubilarissen ontvangen.
Een aantal weken later heeft het college van burgemeester en schepenen me een
aangetekende brief geschreven met de vraag die lijst te vernietigen. Aangezien de
betrokkenen wisten dat ik dat toch niet zou doen, stond erbij dat ik er zeker geen gebruik of
misbruik van mocht maken. Het kwam erop neer dat ik als mandataris geen brief meer mocht
sturen om een jubilaris te feliciteren.
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Dit leidt tot een bijkomend probleem. In een landelijke gemeente worden al die bruiloften
nog fel gevierd. De buurtcomités kregen echter ook geen inzage meer in die lijsten. Vroeger
kregen ze bij de aanvang van elk jaar een overzicht van de jubilarissen in hun buurt. Ze
konden daar rekening mee houden en op de bewuste dagen iets voor die mensen plannen.
Voor de buurtcomités is dat van de ene dag op de andere afgeschaft.

Ik ben hierover beginnen na te denken. Ik heb een vraag om uitleg ingediend die tweemaal
heen en weer is gestuurd. Aangezien ik er blijkbaar een vraag had in opgenomen die ik niet
mocht stellen, was mijn vraag om uitleg onontvankelijk verklaard.

Hoe is het mogelijk dat de koning en de koningin wel op de hoogte zijn van al die gouden,
diamanten en briljanten bruiloften? Op het gemeentehuis krijgen die mensen een kadertje met
felicitaties van de koning en de koningin. Zij zijn hiervan op de hoogte gebracht en wij
mogen dat niet weten. De gemeentebesturen geven die informatie door. Waarom geven ze die
informatie aan de koning en de koningin, maar niet aan een gemeenteraadslid van de
oppositie? Daar komt het in feite op neer.

Tijdens mijn ziekteverlof is die vraag om uitleg hier toch ter sprake gekomen. Ik ben blij dat
de minister toen heeft verklaard dat een burgemeester of een college van burgemeester en
schepenen geen felicitaties mag versturen indien een gemeenteraadslid dit ook niet mag.

Ik ben zeer benieuwd naar het antwoord van de minister op de vraag over het overleg dat hij
op 10 maart 2011 met de FOD Binnenlandse Zaken en met de VVSG heeft gevoerd. De wet
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer gaat misschien wat ver. Ik hoop dat
gemeenteraadsleden van de oppositie die lijsten in de toekomst weer zullen kunnen
ontvangen.

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Voorzitter, een paar weken geleden hebben we een
interessante discussie gevoerd. Mevrouw Vissers heeft daar eigenlijk aanleiding toe gegeven,
maar mevrouw Schryvers heeft daar heel goed op ingepikt.

Iedereen heeft in zijn eigen gemeente op een of andere manier ervaring met lijsten en met de
terbeschikkingstelling van gegevens. Het lijkt me vooral belangrijk dat leden van de
gemeenteraad, van de OCMW-raad en van het college van burgemeester en schepenen gelijk
worden behandeld. Indien we daar geen streefdoel van maken, openen we de deur voor grote
discussies over misbruik van gegevens of over inbreuken op de wet ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

Daarnaast moeten we ons vragen stellen over de mate waarin die lijsten ter beschikking van
scholen en verenigingen worden gesteld. Het gaat om een doelgroepenpubliek. We moeten
dat op een andere manier benaderen. Dit lijkt me een andere zaak dan de terbeschikking-
stelling van gegevens aan verkozenen. De terbeschikkingstelling van gegevens aan scholen,
verenigingen of rusthuizen moet op een andere manier worden bekeken.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mevrouw Schryvers, ik had kunnen weten dat u op de zaak zou
terugkomen. Het siert u ook. Vorige keer heb ik al gezegd dat u een aandachtig lezer bent van
de antwoorden die ik geef op de schriftelijke vragen. In het antwoord had ik iets gezet dat ik
in feite niet hoefde te doen. Ik vond het echter belangrijk om dat ook mee te geven. Dat heeft
de vorige keer al geleid tot een interessant debat. Vandaag krijgen we het vervolg.

Ondertussen hebben we ook niet stilgezeten. Ik moet wel zeggen dat de aanvankelijke
aanleiding van uw vraag natuurlijk niet zal worden opgelost en dat privépersonen het recht
krijgen om inzage te krijgen om persoonlijke felicitaties te bezorgen. Dat is, mevrouw
Vissers, natuurlijk overduidelijk in strijd met wat in het KB staat. In het KB staat
uitdrukkelijk dat het voor interne doeleinden is.
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Niettemin hebben we hier vorige keer een analyse gemaakt die breed gedragen was en
waaruit bleek dat de interpretatie die de FOD Binnenlandse Zaken aan die bepaling geeft, tot
onwerkbare toestanden leidt voor de gemeentebesturen, die nu eenmaal niet alleen voor
jubilarissen, maar ook in het kader van het inburgeringsbeleid, voor allerlei andere
activiteiten, voor schoolgaande kinderen enzovoort een beroep wensen te doen op
adressenbestanden. Ik heb toen gezegd dat we daarover rond de tafel zouden zitten.

Op 10 maart vond een vergadering plaats met vertegenwoordigers uit de gemeenten,
medewerkers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), ambtenaren
van de FOD Binnenlandse Zaken en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Op die
vergadering bleek heel snel dat er een consensus groeit om het begrip ‘interne doeleinden’
ruimer te interpreteren dan uit die mail bleek. Daarnaast kwam ook naar voren dat er nood is
aan duidelijkheid voor de gemeenten, ook bijvoorbeeld om het personeel, de medewerkers
van de diensten te beschermen tegen druk van schepenen of burgemeesters die bepaalde
zaken vragen. Met dat kader kunnen ze een antwoord geven op vragen die terecht zijn en
kunnen ze onterechte vragen afwijzen. Tijdens de vorige bespreking heb ik hier ook gezegd
dat er naar mijn aanvoelen wel nood is aan een kader.

Tot verrassing van de administrateur-generaal van het agentschap bleek op die vergadering
van 10 maart dat de voorzitter van de privacycommissie al op 22 november 2010 op een
vraag van de VVSG had geantwoord, en wel op een andere manier dan de FOD Binnenlandse
Zaken. De voorzitter van de privacycommissie stelde in zijn brief: “Uit deze bepalingen (i.e.
artikel 5 van het KB van 16 juli 1992 van het KB van 3 april 1984) volgt dat het opsturen van
felicitaties naar inwoners van de gemeente naar aanleiding van hun huwelijksjubileum wel
mag, maar dit moet een initiatief van het gemeentebestuur zijn.” Dat gaat eigenlijk in de
richting van het standpunt dat hier ook door een aantal mensen werd gedeeld. “In de praktijk
mag een bepaalde schepen die felicitaties zelf opsturen, maar uit het schrijven moet duidelijk
blijken dat dit afkomstig is van de gemeente en geen privé-initiatief vormt, dat als een vorm
van (politieke) promotie zou kunnen worden beschouwd. Wij moedigen de gemeentebesturen
aan om dergelijke activiteiten van verzending van felicitaties door vaste procedures te
omkaderen, zodat elke schepen exact weet wat mag en niet mag.”

Mevrouw Vissers, daaruit blijkt ook heel duidelijk dat het niet de bedoeling kan en nooit zal
zijn dat politieke mandatarissen die adressen vragen en in hun hoedanigheid van
gemeenteraadslid van het Vlaams Belang, individueel die adressen kunnen gebruiken. Dat
strookt niet met de regelgeving. Ik denk dat dat een goede zaak is.

Het standpunt dat de voorzitter van de privacycommissie hier inneemt, lijkt me zeer
waardevol. Hij interpreteert het begrip ‘interne doeleinden’ op een pragmatische manier,
maar hij dringt wel aan op een kader dat rechtszekerheid creëert. Als minister van
Binnenlands Bestuur ondersteun ik dat standpunt ten volle.

Het is mijn voornemen om een omzendbrief te bezorgen aan de gemeente- en OCMW-
besturen, met daarin een duidelijke omschrijving van wat het begrip ‘interne doeleinden’ zou
kunnen zijn. Dat voornemen is op die vergadering van 10 maart gunstig onthaald. Men heeft
gezegd dat het goed zou zijn daarover een omzendbrief te sturen, temeer omdat duidelijk is
dat de aanleiding tot de vraag eigenlijk maar een deeltje van het probleem is. Het probleem is
veel ruimer. Het is belangrijk dat er een invulling kan worden gegeven, ook met respect voor
de gemeentelijke autonomie, aan wat wel en niet kan.

In die omzendbrief wil ik drie elementen opnemen. Ik som ze even op. Het college kan de
opdracht geven om het bevolkingsregister te raadplegen voor interne doeleinden. Dat zijn
doeleinden die passen in de bevoegdheid van de gemeenten uit hoofde van hun opdracht als
openbaar bestuur. Het lijkt me evident dat, als de gemeente moet beschikken over bepaalde
gegevens om haar opdracht van openbaar bestuur te vervullen, ze aan de diensten kan zeggen
dat die gebruikt moeten kunnen worden. Dat lijkt me de meest zinvolle invulling te zijn van
het begrip ‘interne doeleinden’. Daarnaast moet elke consultatie van het bevolkingsregister
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gedekt zijn door een beslissing van de gemeenteraad of het college, naargelang hun
bevoegdheid. In geen enkel geval mag het college de opdracht geven om de bevolkings-
registers te raadplegen zonder toepassing van een gemeenteraads- of collegebeslissing die de
finaliteit van de raadpleging bepaalt. Ten slotte mogen de gegevens enkel gebruikt worden
voor de doelstelling die in het gemeenteraads- of collegebesluit is aangegeven. In geen enkel
geval mag een afzonderlijk lid van het college deze gegevens ten persoonlijken titel of voor
andere doeleinden gebruiken.

Vanmorgen heeft de administrateur-generaal van het agentschap hierover een overleg gehad
met de voorzitter van de privacycommissie. Hij stond positief tegenover deze aanpak. Hij
heeft ze op dit ogenblik natuurlijk nog niet gevalideerd. Het is de bedoeling om die
omzendbrief zo snel mogelijk uit te werken en hem informeel voor te leggen aan de
privacycommissie, zodat we weten dat wat we rondsturen uit het oogpunt van de
bescherming van de privacy ook conform is. We maken nu werk van die omzendbrief. We
zullen hem informeel voorleggen aan de privacycommissie. Op 1 april 2011 koppelen we
terug naar de FOD Binnenlandse Zaken, zodat het standpunt dat ik zal innemen, ook spoort
met de standpunten van Binnenlandse Zaken, van de privacycommissie.

Ik ben van plan om de omzendbrief nog voor het zomerreces te versturen, zodat er
rechtszekerheid is. In dat kader kan men dan op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld zeggen dat
het is toegelaten dat scholen een beroep doen op lijsten. De gemeenteraad moet daarover een
beslissing nemen. Ze mag natuurlijk geen onderscheid maken. Ik zal niet aan elke gemeente
apart tot in de details zaken opleggen. Er is ook de gemeentelijke autonomie. Ik denk dat ik er
best aan doe de principes te schetsen wat algemeen kan en niet kan. In elk geval vind ik het
belangrijk dat er niets op gemeentelijk vlak kan gebeuren dat niet past met de correcte
interpretatie van de ‘interne doeleinden’. Ik vind het ook belangrijk dat de gemeente een
kader maakt van wat wel kan gebeuren. Maar laten we duidelijk wezen, dat kan nooit voor
privédoeleinden, bijvoorbeeld een politicus die persoonlijk die adressen kan gebruiken voor
het aanschrijven van mensen. Maar die ‘interne doeleinden’, dat moet op een gezonde,
correcte manier, met gezond verstand, geïnterpreteerd kunnen worden, ook op het lokale
niveau.

De voorzitter: Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Mevrouw Katrien Schryvers: Minister, ik dank u niet alleen voor uw antwoord, maar ook
voor de inhoud ervan. Vorige keer hebben we tijdens de discussie duidelijk vastgesteld dat
we met velen dezelfde bekommernis delen. We begrijpen dat de wetgeving rond de privacy
toch wel streng is en dat gegevens niet misbruikt mogen worden. We onderschrijven allemaal
die bekommernis. Dat moet vanzelfsprekend zo blijven. In die zin voelden we in de steden en
gemeenten allemaal aan dat er tot op vandaag een heel grijze zone bestaat waarin we ons
bewogen. Ik denk aan het ter beschikking stellen van lijsten voor scholen en dergelijke. De
grijze zone is veel explicieter geworden naar aanleiding van de vraag van mevrouw Vissers
en het antwoord dat u van de FOD Binnenlandse Zaken had gekregen over de interpretatie
van het begrip ‘interne doeleinden’.

Daarnaast voelen we natuurlijk allemaal wel aan dat als we in steden en gemeenten geen
lijsten zouden mogen gebruiken, dat een doelgroepenbeleid in de weg staat. Ik denk dan aan
scholen, maar ook, zoals u zelf aangeeft, het inburgeringsbeleid, het jeugdbeleid, speelplein-
werking en dergelijke meer. We voelen allemaal aan dat dat moet kunnen.

Uiteindelijk heeft het overleg geleid tot het besef dat dat moet kunnen. We moeten nu een
goed kader creëren waarbinnen dat kan, zonder dat de mensen van het college of mensen die
deze lijsten uitprinten en doorgeven, strafbare feiten plegen. Want dat hebt u vorige keer ook
gezegd. U zei toen dat we dat wel allemaal konden vinden maar dat we, als er iemand klacht
indient bij de privacycommissie, maar moesten afwachten wat het oordeel zou zijn. Die
mensen zouden dan eventueel vervolgd kunnen worden.



Commissievergadering nr. C177 – BIN13 (2010-2011) – 22 maart 2011 13

Minister, ik ben zeer tevreden met de resultaten van het overleg, ook met de inhoud die u zegt
te willen geven aan de omzendbrief. Ik denk dat u daarmee een goed kader opstelt. Ik denk
dat men in heel wat steden en gemeenten opgelucht zal reageren.

De voorzitter: Mevrouw Vissers heeft het woord.

Mevrouw Linda Vissers: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb nog twee vragen. U
zegt dat een brief van het gemeentebestuur met felicitaties mag. Het mag niet gaan om een
politieke promotie van eender wie. Als een burgemeester een geschenk laat afgeven en op het
kaartje enkel zijn naam zet op een kaartje van de gemeente, kan dat? In principe niet.

Kan het dat felicitaties worden verstuurd vanuit de volledige gemeenteraad, maar namens de
voorzitter van de gemeenteraad? Mag dat?

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Minister, ik dank u voor uw antwoord, dat toch wel enigszins
verhelderend is. Het is goed dat er vrij kort op de bal wordt gespeeld en dat u vrij snel met
een omzendbrief zult afkomen.

Maar ik heb ook goed geluisterd naar wat u hebt gezegd. U zegt dat u zelf niet zult omlijnen
wat als ‘interne doeleinden’ omschreven kan worden, omdat u uiteraard de autonomie van
elke gemeente wilt respecteren. De opdrachten van gemeenten zijn natuurlijk ruim inter-
preteerbaar. Ze zullen natuurlijk altijd moeten passen in de wet op de privacy. Hoe zorgen we
er op een sluitende manier voor dat gemeenten opdrachten uitschrijven die eigenlijk niet door
de wet op de privacy weerlegd kunnen worden? Zullen bepaalde opdrachten waarover de
gemeenteraad beslist, al dan niet in strijd zijn met de wet op de privacy?

De voorzitter: De heer Vanden Bussche heeft het woord.

De heer Marc Vanden Bussche: Minister, ik denk dat u in de omzendbrief die u belooft te
sturen, zeer goed hebt samengevat wat we de vorige keer hebben beslist. Het gaat om het
gezond verstand, het gemeentelijk beleid en een beleid voor privépersonen.

Ik denk ook dat de gemeenteraden de praktische procedures zullen kunnen vastleggen inzake,
bijvoorbeeld, gouden bruiloften: wordt daarop ook de oppositie uitgenodigd of is enkel het
schepencollege aanwezig? Als de burgemeester een toespraak houdt, spreekt hij natuurlijk in
naam van de hele gemeente. Dat kan in die procedures voorzien worden.

In onze gemeente is het bijvoorbeeld zo dat vooral het schepencollege die feesten voor
verjaardagen van bruiloften organiseert. Men zou kunnen zeggen dat men dat moet uitbreiden
naar de hele gemeenteraad. Maar dat kan daar in feite besproken worden. Soms komen er
maar 4 mensen opdagen. Als daar dan 25 gemeenteraadsleden zitten, dan lijkt me dat wat
veel. Ik denk ook aan de kosten enzovoort. Over die procedures kunnen afspraken gemaakt
worden. Ik kan me scharen achter het feit dat er een omzendbrief wordt gestuurd.

Wat me in het antwoord wel ontgoochelt, is dat u er fijntjes aan hebt toegevoegd dat de
ambtenaren zich kunnen verzetten tegen de schepen en de burgemeester. Ik denk dat we in de
gemeenten toch wel verder staan dan dat. Als er een omzendbrief is, zal de burgemeester er
wel op toezien dat die in het schepencollege wordt toegepast. Het zal niet de ambtenaar zijn
die met de vinger moet wijzen. Ik denk dat we het schepencollege wel voldoende vertrouwen
kunnen schenken.

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie: Ik dank op mijn beurt de minister voor het pragmatisch antwoord.
Minister, nadat u de nodige onderrichtingen zult hebben gegeven aan de lokale besturen, zal
er voor een groot aantal zaken een oplossing zijn.

Ik geef een voorbeeld. Wij sturen ook brieven naar aanleiding van jubilea. Ik teken altijd
namens het college van burgemeester en schepenen. Op zich stelt zich daar geen enkel
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probleem, maar de lijst met jubilarissen wordt ook opgevraagd door de oppositiepartijen. Die
sturen dan ook een kaartje namens hun politieke fractie naar die jubilarissen. Ik maak daar
geen punt van maar als ik strikt uw redenering volg, zou dat niet kunnen.

Minister, we moeten nog van iets afgeraken. Daarom is het heel belangrijk dat u de nodige
duidelijke instructies geeft aan de lokale besturen. Ik geef een concreet voorbeeld. We hebben
een herinrichting van het containerpark en we schakelen over naar het diftarsysteem. In
samenwerking met de intercommunale bezorgen we aan alle huisgezinnen in Veurne een
kaart zodat vreemde zielen geen toegang meer kunnen hebben tot het containerpark. De
oppositie in de gemeenteraad zegt dat dat in strijd is met de wet op de privacy en dat ze klacht
zal indienen bij de privacycommissie. Daar komt natuurlijk niets van in huis, maar er wordt
een sfeer gecreëerd dat een lokaal bestuur niets meer zou mogen doen, terwijl het perfect
binnen de wettelijke mogelijkheden ligt om een doelgroepenbeleid te voeren. Men mag bij
het herinrichten van een containerpark de mensen een kaart bezorgen zodat ze toegang
hebben tot het containerpark.

Wij kijken reikhalzend uit naar uw onderrichtingen. U bent in dezen een bondgenoot van de
lokale besturen.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer Verfaillie, ik hoop dat ik niet alleen in dezen maar in
vele zaken een bondgenoot van de lokale besturen ben.

In bepaalde omstandigheden – ik kijk naar niemand individueel – kan het wenselijk zijn om
de ambtenaren een kader te geven om te vermijden dat ze onder druk worden gezet. Ik
beschuldig niemand, maar mevrouw Vissers, het feit dat iemand zomaar als gemeenteraadslid
die namen en adressen krijgt, is formeel in strijd met de wet. Dat kan niet en mag niet. Dat zal
niet meer kunnen. (Opmerkingen van mevrouw Linda Vissers)

Mevrouw Vissers, de mensen die hier rond de tafel zitten, of ze nu burgemeester of schepen
zijn, mogen ook niet ten individuelen titel die verzendingen doen. Ik kan me niet inbeelden
dat een gemeenteraad een besluit zou nemen dat dat alleen maar individueel door de
burgemeester kan worden ondertekend. Het zal altijd moeten gebeuren namens het stads- of
gemeentebestuur. Als het officieel is, tekenen meestal de burgmeester of de secretaris. Ik zal
dat niet letterlijk voorschrijven, maar ik zal een kader scheppen waarvan ik aanneem dat dat
op een correcte manier omgezet wordt.

Op de casuïstiek die u aanhaalt of er een geschenk mag worden gegeven en dergelijke, ga ik
nu niet in. Wie mag felicitaties geven namens wie? Als men in een bepaalde stad zegt dat de
schepen van Burgerlijke Stand dat mag doen namens de stad, dan zal de gemeenteraad dat in
een reglement vastleggen. Wie ben ik om te zeggen hoe het moet? Ik zal altijd zeggen dat het
moet blijken te zijn namens de gemeente of de stad. Dat is belangrijk. Dat moet blijken uit de
manier waarop dat ingevuld wordt. De schijn mag niet worden gewekt dat het van de
burgemeester privé komt. Ook andere mensen kunnen dat niet individueel gebruiken.

Het is wel belangrijk dat we het kader opstellen omdat er een enorme grijze zone is, zoals
mevrouw Schryvers zegt. Daar speelt de lokale autonomie. De meeste gemeenten voeren het
beleid om een honderdjarige te huldigen. Dan is het normaal dat ze in de registers kunnen
gaan kijken wie er honderd jaar wordt in de loop van het volgende jaar. Als een gemeente
geen dergelijk beleid voert, moet ze daar ook geen kader voor scheppen. Als een gemeente
een doelgroepenbeleid voert in verband met jonge mensen, nieuwkomers of inburgeraars,
moet ze dat instrument kunnen hanteren. Dat is dan van en voor de gemeenschap.

Vorige keer heb ik gezegd – en ik blijf daarbij – dat het ook in het belang is van de
opwaardering van de gemeentelijke democratie en van de betrokkenheid van de
gemeenteraad dat als men een ontvangst doet, men dat breed stelt en de hele gemeenteraad de
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kans geeft om daar bij te zijn. Dat is in het belang van iedereen. Het is niet de bedoeling dat
het de schijn geeft dat het over één persoon gaat.

Een overhandiging zal altijd individueel gedaan worden door de burgemeester of een
schepen. Als een minister een ontvangst doet en hij geeft een geschenk namens de Vlaamse
Regering, is het ook die minister die dat doet. We mogen toch niet vervallen in een systeem
waarbij een ambtenaar dat zou moeten doen. De burgemeester is de eerste man of vrouw van
de gemeente en neemt de honneurs waar. Hij doet dat niet individueel. Een burgemeester
verwelkomt de mensen namens de gemeente en doet dat meestal op een joviale manier. In de
praktijk zal het geen aanleiding geven tot problemen als wij een kader schetsen dat in
wijsheid wordt ingevuld. Het is vooral belangrijk dat gemeentebesturen weten wat ze
voortaan kunnen doen binnen dat kader.

We hoeven ons geen zorgen te maken. Ik zal het informeel voorleggen aan de privacy-
commissie. Mijnheer Vanden Bussche, u hebt zich vorige keer Chinese vrijwilliger willen
stellen voor een eventueel proefproces. Ik heb gezegd dat ik u dat niet toewens, want er staan
serieuze straffen op. Als de privacycommissie zegt dat een omzendbrief kan, is het toch een
geruststelling voor alle lokale bestuurders om met deze materie om te gaan, die gevoelig is en
gevoeliger wordt. Vele mensen pikken het immers niet dat een parlementslid of een
gemeenteraadslid van welke kleur ook – ik kijk naar niemand want het gebeurt overal,
mevrouw Vissers – individueel die gegevens kan opvragen. Als de stad iemand uitnodigt en
hij heeft daar geen boodschap aan, is het het volste recht van de betrokkene om te zeggen dat
hij geen feest of ontvangst wil, maar de stad moet dat minstens kunnen doen.

De voorzitter: Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Mevrouw Katrien Schryvers: Minister, ik voel dat er sterk wordt gefocust op de
ontvangsten en de jubilarissen en dat was ook de initiële vraag. Toch wil ik veel ruimer
kijken, en dat was ook de bedoeling van mijn vraag. Het zou fout zijn of te doen alsof
gemeentebesturen alleen maar bezig met een beleid van ontvangsten en felicitaties. Het is
deel van de traditie en het hoort erbij. Het wordt vaak gebruikt om mensen meer informatie te
geven over bijvoorbeeld thuiszorgdiensten of een doelgroepenbeleid. Het gaat veel ruimer,
namelijk naar nieuwe inwoners, inburgering enzovoort. Het is van belang te onderstrepen dat
die omzendbrief ook daarvoor een kader aanbiedt.

De voorzitter: Gelet op het mooie weer, geef ik nog een bonusronde. Mevrouw Vissers heeft
het woord.

Mevrouw Linda Vissers: Minister, ik heb het niet gemunt op een burgemeester die een
cadeautje afgeeft. Het gaat over wat hij erbij steekt. Als hij daar een kaart bij steekt dat het
wordt geschonken namens de voltallige gemeenteraad, is dat voor mij geen probleem. Als hij
dat namens zichzelf doet, is dat wel politieke promotie voor zichzelf.

Ik heb begrepen dat als die omzendbrief is verstuurd, op de agenda van gemeenteraden een
voorstel zal komen. In een gemeenteraad met een voorzitter die niet de burgemeester is, zou
men ook kunnen beslissen dat de voorzitter van de gemeenteraad namens de gemeente een
geschenk kan afgeven. Daar hebt u niet op geantwoord.

De voorzitter: De heer Vanden Bussche heeft het woord.

De heer Marc Vanden Bussche: Ik had gevraagd of u het parket zou willen vragen of het
begrip kan opbrengen voor uw visie en die van de privacycommissie. Dan is het plaatje
volledig.

Minister Geert Bourgeois: Er is geen individuele strafzaak. Als ik de visie van het parket
moet opvragen, denk ik dat ik mijn omzendbrief niet klaar heb de eerste tig jaar. Het is de
bedoeling om die voor het reces te hebben.

Mevrouw Vissers, ik ga me daar niet mee bemoeien. Dat is de gemeentelijke autonomie. Een
gemeenteraad beslist of het door de burgemeester, door het college, door de voorzitter van de
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gemeenteraad of door het college en de voorzitter wordt gedaan. Ik moet geen keizer-koster
spelen. Ik wil alleen een kader waaruit blijkt dat dat gebeurt namens de gemeente en niet
individueel namens de burgemeester. Laat voor de rest de gemeenten zelf in volle wijsheid
beslissen.

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Minister, het KB is duidelijk Er is geen discussie over. Het
mag niet gebruikt worden. Die omschrijving is zeer expliciet. U hebt dat ook zo gezegd. Maar
weet u of er vandaag al klachten lopen tegen het gebruik van dergelijke lijsten?

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie: Ik denk dat er altijd klachten zijn tegen dergelijke lijsten, terecht of
niet terecht. De minister heeft een belangrijk punt: hij schetst het kader en het is aan de
diverse gemeenteraden om dat kader te vervolledigen, rekening houdende met een pragma-
tische aanpak. Wij springen daar lokaal zeer pragmatisch mee om. Als de oppositie gegevens
vraagt over jubilarissen, dan geven wij die, want anders zouden we in de gemeenteraad rellen
kunnen krijgen over het feit dat de meerderheid er wel over kan beschikken en de oppositie
niet. (Opmerkingen van mevrouw Katrien Schryvers)

Het zal niet meer mogen, maar dan zal men het wel op een andere pragmatische manier
oplossen. Ik denk dat in dezen vooral het gezond verstand moet zegevieren. Minister, wij
kijken reikhalzend uit naar uw schrijven en aan de hand van een aantal praktische implicaties
van uw schrijven, kunnen we u daarover opnieuw ondervragen.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Bij het agentschap zijn er geen klachten.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Els Robeyns tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de financiële situatie van de
lokale besturen
- 1598 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Mevrouw Els Robeyns: Minister, mijn vraag is misschien wat achterhaald gezien de actuele
vragen van vorige week. Toen stond er een vraag van onder andere de heer van Rouveroij
over de tekorten van de steden en gemeenten, gelinkt aan de Europese begrotingsnormen, op
de agenda van de plenaire zitting. Mijn vraag was echter al eerder ingediend en ontvankelijk
verklaard.

De vraag kwam er naar aanleiding van de berichtgeving van de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG) die aan de alarmbel trok naar aanleiding van de stijgende
prijzen en personeelskosten waarmee de lokale besturen geconfronteerd worden.

Recent trok de VVSG als belangenbehartiger van de gemeenten aan de alarmbel vanwege de
piekende prijzen en de snel stijgende personeelskosten waarmee de lokale besturen
geconfronteerd worden. Daarenboven zou de spilindex in april al worden overschreden,
waardoor ook de sociale uitkeringen, zoals het leefloon en de lonen van het
overheidspersoneel de komende maanden nog eens zouden stijgen. Dat brengt uiteraard extra
kosten voor de lokale besturen met zich mee, bovenop de stijgende energieprijzen waar we
allemaal mee worden geconfronteerd.
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Het leek me interessant om hierover een vraag aan de minister te stellen. Niet alleen de
financiële situatie maar de draagkracht in het algemeen van de lokale besturen, is een
bezorgdheid van ons allemaal. De vraagt past in de bredere discussie over de interne
staatshervorming. De bijkomende personeelsuitgaven, die zeker de komende jaren nog zullen
blijven stijgen, bovenop de federale aspecten die daaraan zijn verbonden, zoals de
pensioenbijdragen, het leefloon, de kosten voor het OCMW: ook daarover is wat
ongerustheid binnen de lokale besturen alsook over hun toekomstige financiële draagkracht.

Minister, bevestigt u die evolutie? Plant u bijkomende initiatieven, financieel of niet-
financieel, om de lokale besturen bijkomend te ondersteunen? Is er een overleg met de
federale overheid? Bepaalde federale maatregelen hebben immers een belangrijke impact op
de financiële situatie van de lokale besturen? Wordt overleg gepleegd om die situatie in stand
te houden?

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie: Voorzitter, ik wil mevrouw Robeyns danken voor deze interessante
vraag om uitleg. Ze haalt een nijpend probleem aan, dat nu gelukkig ook door de sp.a-fractie
in het Vlaams Parlement wordt erkend.

In 2001 en 2002, toen de nieuwe criteria voor het Gemeentefonds werden vastgelegd, was ik
nog een zeer jong volksvertegenwoordiger. De middelen van het Gemeentefonds werden toen
fors verhoogd. Tegelijkertijd werden ook de verdelingscriteria vastgelegd.

Indien ik goed ben geïnformeerd, bedraagt het Gemeentefonds ondertussen reeds meer dan 2
miljard euro. Dit bedrag wordt op basis van de verdelingscriteria ter beschikking van de
diverse lokale besturen gesteld. Nu de criteria gedurende tien jaar zijn geïmplementeerd,
stellen we op het terrein vast dat de vaste groeivoet van 3,5 procent, wat op zich een positief
gegeven is, de scheeftrekkingen tussen de twee grootsteden en de rest nog vergroot. Op
termijn wordt de situatie nog meer scheefgetrokken. De groeivoet speelt immers in het
voordeel van de twee groten.

We hebben nood aan een evaluatie van de criteria van het Gemeentefonds. Voormalig
minister Keulen heeft hier destijds een aanzet toe gegeven. De minister moet dit nu afronden.
We moeten in de volgende legislatuur kunnen onderzoeken wat we met de criteria van het
Gemeentefonds kunnen doen.

Iedereen, of hij nu burgemeester of gemeenteraadslid is, vertrekt steeds vanuit de vraag wat
hij in het verleden kreeg en wat hij in de toekomst zal krijgen. Het grote probleem is dat
Antwerpen en Gent iets minder dan de helft van de middelen van het Gemeentefonds
ontvangen. Als lokaal mandataris en als lid van de raad van bestuur van de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten zal de heer van Rouveroij dit zeker niet ontkennen. Ongeveer
42 of 43 procent van het Gemeentefonds gaat naar Gent en Antwerpen. Die twee steden
ontvangen meer dan 1000 euro per inwoner. Soms gaat het zelfs om 1200 euro per inwoner.
Veel gemeenten moeten het met 100 euro per inwoner stellen. Ik erken dat er een objectief
verschil moet zijn. Het huidige verschil van een op tien is echter te groot.

Ik ben blij dat de sp.a deze deur opent en samen een manier wil zoeken om de middelen van
het Gemeentefonds te herverdelen. We moeten er rekening mee houden dat elke inwoner van
Vlaanderen recht op een basisfinanciering heeft. Die financiering wordt met specifieke
opdrachten aangevuld.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Voorzitter, het thema dat de heer Verfaillie aanhaalt, staat niet
op de agenda. Ik vind dat hij dit er met de haren bijsleurt. Ik onderschrijf de vraagstelling van
mevrouw Robeyns. Die zorgen leven. Ik kijk uit naar het antwoord van de minister. Ik vind
echter niet dat een herschikking van het Gemeentefonds hic et nunc het antwoord vormt. Dit
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is het voornaamste punt dat de heer Verfaillie ter sprake brengt. Dit kan echter op een ander
tijdstip uitvoeriger aan bod komen.

We hebben het hier vroeger al over de twee grootsteden en hun voorafnamen gehad. Er zijn
goede redenen waarom beide meer dan alle andere steden en gemeenten ontvangen. De
thematiek situeert zich vooral aan de onderkant, bij de kleinere gemeenten. Dat debat komt
echter later nog.

De minister heeft ons al verteld dat hij in dit verband een aantal gedachten naar voren zal
brengen. Er is echter een gebrek aan middelen. Ik heb al verklaard dat dit er in tijden van
schaarste toe kan leiden dat de doos van Pandora wordt geopend. Aangezien de minister dit
maar al te goed weet, denk ik dat hij deze kamikazepoging niet zal ondernemen. Hij heeft er
trouwens al een aantal voor de boeg. Het strekt hem tot eer dat hij op sommige vlakken zijn
nek durft uit te steken. Wat de interne staatshervorming betreft, hoop ik dat hij dat zal blijven
doen. Het lijkt me echter geen geschikt ogenblik om aan het Gemeentefonds te morrelen.

De zorg die hier is verwoord, wil ik bijtreden. Er is een voorstel om de kleinere gemeenten
door middel van een plattelandsfonds bij te staan. Wat is in dit verband de stand van zaken?

Er komt een indexsprong. Dit leidt tot een aanpassing van de ambtenarenlonen vanaf 1 juni
2011. De leeflonen worden ook aangepast. Aangezien de steden en gemeenten een bijdrage
leveren, zullen ze dat ook voelen.

We kennen het antwoord van de minister. Het Gemeentefonds groeit met 3,5 procent.
Vooralsnog is die groeivoet hoger dan de inflatie. Dat klopt wiskundig. Er is trouwens nog
een tweede argument. Dat argument klopt moreel. In tijden van lage inflatie hebben we de
gemeenten niet gehoord. Het saldo was toen pure winst. Nu de inflatie die groeivoet van 3,5
procent zou inhalen, horen we weer gemopper.

Als voorzitter van de raad van bestuur van de VVSG vraag ik toch de redelijkheid in acht te
nemen. De Vlaamse Regering houdt de groeivoet van 3,5 procent in stand. Dat vergt, zeker
als de inflatie laag is, een inspanning. Ik hoop dat de minister ook in de toekomst niet aan die
groeivoet zal raken. Ik heb geruchten gehoord die inhouden dat de steden en gemeenten ook
een saneringsinspanning zouden moeten leveren. Het Gemeentefonds lijkt me hiervoor een
gemakkelijk slachtoffer. Ik hoop dat de minister dat niet zal doen.

Wat de verwijzing naar de federale maatregelen betreft, wil ik ook iets duidelijk maken.
Sinds de Lambermontakkoorden zijn de bevoegdheden in verband met de steden en de
gemeenten geregionaliseerd. Vlaanderen is hiervoor bevoegd. Als de federale overheid zich
hierin mengt, bijvoorbeeld door middel van het federaal grootstedelijk beleid, wordt hier
gemopperd. Het gaat dan om een usurpatie van bevoegdheden. Dat kan zo maar niet. Dat
moet stoppen. De VVSG is het hier in feite mee eens. Aangezien het om een Vlaamse
bevoegdheid gaat, moet dit ook stoppen. Indien het federale grootstedelijke beleid alsnog zou
worden geregionaliseerd en de federale overheid hiermee zou stoppen, zouden de Vlaamse
steden die hier een beroep op kunnen doen middelen verloren zien gaan. Het gaat om
Antwerpen, Gent, Mechelen, Sint-Niklaas en Oostende. Voor Gent gaat het om 12 miljoen
euro. Dit zou de steden in moeilijkheden brengen.

Het gaat, met andere woorden, niet enkel om de kleinere gemeenten. Ooit zal de federale
overheid zich uit het grootstedelijk beleid terugtrekken. De middelen zullen allicht niet naar
Vlaanderen worden overgeheveld. Volgens mij zullen een aantal steden op dat ogenblik in
financiële moeilijkheden terechtkomen. Ik vraag me af hoe de minister dat wil aanpakken.

De voorzitter: De heer Vanden Bussche heeft het woord.

De heer Marc Vanden Bussche: Voorzitter, ik wil me aansluiten bij de woorden van de heer
van Rouveroij. Ik ben blij dat het hier niet om het Gemeentefonds gaat. Ondanks de
gemeentelijke financiële autonomie, worden de gemeenten die geen aanvullende
gemeentebelastingen heffen, financieel bestraft. Ze krijgen minder geld uit het
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Gemeentefonds. De gemeenten moeten zelf hun eigen belastingen kunnen bepalen. Daar gaat
het hier echter niet om.

Iemand die zeer cynisch is, zou kunnen zeggen dat de financiële situatie van de gemeenten de
langetermijnplanning van de minister goed uitkomt. De minister is voor een schaalvergroting
van de gemeenten. Indien we deze situatie laten aanslepen, zullen de gemeenten zich
verplicht zien in zijn vrijwillige fusies te stappen. Dat is natuurlijk een cynische en
vergezochte redenering.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, collega’s, er werden een aantal zaken aangebracht die
ook recent aan bod zijn gekomen, onder andere naar aanleiding van de vraag aan de minister-
president tijdens de plenaire vergadering van vorige week met betrekking tot de situatie van
onze gemeenten in het licht van het ESR-vorderingensaldo. Recent was er natuurlijk ook de
persmededeling van de VVSG. Ik ben het met u eens dat de overheidsfinanciën onder druk
staan. Dat is niet nieuw. We weten dat allemaal. Niet alleen de gemeentelijke financiën, maar
ook die van de federale overheid, van de Vlaamse overheid staan onder druk. Dat is het geval
op alle niveaus. Tegelijk zijn de uitdagingen groot en is er een bezorgdheid voor lokale
financiën.

Ik moet echter wel een nuancering aanbrengen. Tot op heden slagen onze steden en
gemeenten erin hun budgetten en meerjarenbegrotingen in evenwicht in te dienen. De
gouverneurs houden toezicht op de gemeentelijke begrotingen. Ze hebben nog geen enkele
begroting moeten schorsen op basis van een tekort. Dat wordt gecontroleerd. We houden
geen opportuniteitstoezicht. We gaan enkel na of de begrotingen in evenwicht zijn. Ik moet er
wel aan toevoegen dat in verscheidene gevallen gemeenten de overschotten van de vorige
jaren moeten integreren. Maar dat was in het verleden niet anders.

Ik heb zopas vernomen dat de begroting van Charleroi door de voogdijminister wel
geweigerd wordt. Maar in geen enkele van onze steden en gemeenten heeft de gouverneur
moeten optreden.

Ook de omrekening van de gemeentelijke financiële cijfers in ESR-termen, in functie van de
Europese rapportering, toont een toestand die minder negatief is dan de perceptie die op een
bepaald moment is gecreëerd. Ik heb er tijdens de plenaire vergadering al twee keer op
geantwoord, denk ik. Vorige week heeft de minister-president nog een uitvoerig antwoord
gegeven op diverse vragen daarover. U weet dat mijn Agentschap voor Binnenlands Bestuur,
op basis van rekeningencijfers voor de jaren 2000 tot en met 2009, heeft ingeschat dat de
Vlaamse lokale besturen geen negatief vorderingensaldo vertonen, en zelfs een klein
overschot. Deze studie is vorige week besproken met vertegenwoordigers van de Nationale
Bank (NBB) en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), die zelf een inschatting
maken van het ESR-vorderingensaldo van de Belgische lokale besturen op basis van zeer
verouderde gegevens. Ik neem aan dat de minister-president u dat vorige week heeft
geantwoord. Voor de OCMW’s baseert men zich op cijfers van 1997, voor de gemeenten op
die van 2000-2003, voor de provincies op die van 2000, geloof ik. Aan de hand daarvan
maakt men dan extrapolaties. Men komt dan uit op een situatie waarbij er zogenaamd een
ESR-tekort is. Zowel de minister-president als ikzelf was zeer verbaasd. We hebben dat ook
gezegd op die besprekingen.

De studie van het Agentschap Binnenlands Bestuur is aan het INR bezorgd en we kijken uit
naar de reactie. We zeggen niet dat dit de perfecte studie is. Het gaat om een zeer moeilijke
aangelegenheid. De verdienste is echter dat het gebeurt op basis van rekeningencijfers tot en
met 2009. Voor 2011 werken we natuurlijk ook met extrapolaties. Ik heb al gezegd dat we
vanaf 2014 met onze nieuwe beleids- en beheerscyclus in staat zullen zijn om
begrotingsmatig de ESR-vorderingensaldi te berekenen. Vooralsnog kunnen we dat nog niet
doen. Ik heb me wat laten informeren hoe het eraan toegaat in andere landen. Werken met de
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natte vinger is overal de regel als het erop aankomt het ESR-vorderingensaldo van de lokale
besturen in te schatten.

Met die twee positieve boodschappen wil ik absoluut niet zeggen dat de financiële situatie
van onze steden en gemeenten rooskleurig is. Ik wil wel beklemtonen dat iedereen zijn
verantwoordelijkheid moet nemen. De Vlaamse Regering doet dat ook. Geconfronteerd met
de tekorten ten gevolge van de grote crisis, hebben we onze verantwoordelijkheid genomen
en hebben we orde op zaken gesteld. Niettemin heeft de regering beslist dat we die groei met
3,5 procent van het Gemeentefonds aanhouden. Dat is niet zo evident. Collega’s, u bent ook
lid van andere commissies. U kent andere sectoren. Overal is er wel geweeklaag omdat
budgetten verminderd werden. In dit geval is het budget niet alleen niet verlaagd, maar
hebben we het ook laten groeien met 3,5 procent. Dat is toch wel een teken dat de regering
vindt dat de lokale besturen over voldoende middelen moet beschikken. In het licht van de
hele context waar de Vlaamse Regering mee te maken heeft, kan ik u zeggen dat die
beslissing niet evident was.

Het Gemeentefonds groeide in de periode 2002-2011 met 39,27 procent, terwijl de
cumulatieve jaarinflatie, op basis van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, in
die periode 21,70 procent zou bedragen op basis van de vooruitzichten van het Planbureau
van 1 maart 2011. De reële groei van het Gemeentefonds zou in de periode 2002-2011
uitkomen op 14,43 procent. Dat is een toch niet onaardig cijfer. Ik begrijp dat de VVSG een
alarmkreet slaakt en zegt dat ze geconfronteerd wordt met de groei van personeelskosten ten
gevolge van de inflatie. Over al die jaren is er een reële groei van 14,43 procent. Zelfs de
afgelopen jaren was er een reële groei: 3,55 procent in 2009, 1,28 procent in 2010 en, naar
alle waarschijnlijkheid, een lichte groei van 0,19 procent in 2011. Sinds 2003 is er één jaar
geweest met een negatieve reële groei van het Gemeentefonds, namelijk 2008. Alle andere
jaren was er een reële groei van het Gemeentefonds.

Het Gemeentefonds vertegenwoordigt ongeveer 8 tot 9 procent van onze middelen en
bedraagt in 2011 voor het eerst meer dan 2 miljard euro. Dat is een niet-onaanzienlijk bedrag.
U weet dat de gemeenten bovendien nog genieten van maatregelen uit het verleden, zoals de
verminderde intrestbetaling ten gevolge van de overname van een deel van de schulden. Het
gaat om bijna 615 miljoen euro in het kader van het Lokaal Pact. De jaarlijkse compensatie
voor Elia loopt nog altijd verder. Daar gaat het om 83 miljoen euro.

Ik zal hier niet plots aankondigen dat er meer centen zijn. U kent allemaal de druk vanuit de
andere beleidsdomeinen. U weet ook dat de beleidsmarges de volgende jaren gering zijn. Ik
neem aan dat u niet van mij verwacht dat ik zal aankondigen dat het Gemeentefonds in die
periode nog spectaculair zal aangroeien. Dat zit er niet in. Ik heb dat ook van meet af aan
gezegd aan alle gemeentebesturen. Ik heb gezegd aan efficiëntieoefeningen te doen.

We nemen wel een aantal andere maatregelen, die het aan gemeenten mogelijk maken
efficiënt te zijn en synergieën te creëren. Ik verwijs naar het Planlastendecreet. De planlasten
ten gevolge van de sectorale decreten die wij opleggen, worden geraamd op 40 miljoen euro
op jaarbasis. Dat zijn belangrijke kosten. Als die wegvallen, zullen ze ook ruimte creëren op
personeelsvlak binnen de steden en gemeenten. Dat is een niet-onbelangrijke maatregel. Er
zijn ook andere beleidsinitiatieven die mogelijk ruimte zullen creëren. De nieuwe beleids- en
beheerscyclus voor de lokale besturen bepaalt nieuwe regels voor de meerjarenplanning, de
jaarlijkse budgetten en de jaarrekeningen, en zal ook ruimte creëren. Die kan schaalvoordelen
opleveren die gelden voor de provincies, voor de gemeenten, voor de OCMW’s. Ze kunnen
toegepast worden op de autonome gemeentelijke bedrijven. Op dat moment kan men zorgen
voor synergieën, schaalvoordelen, zodat men efficiëntiewinst maakt.

Op mijn voorstel werd op 4 maart 2011 de externe personeelsmobiliteit goedgekeurd. Er is nu
mobiliteit tussen de federale en Vlaamse overheid en omgekeerd, maar ook interlokaal en
lokaal-Vlaams en Vlaams-lokaal. Dat zal mogelijkheden bieden op lokaal vlak om ook nu al
te zorgen dat er een gemeenschappelijke selectie en werving is, en een gemeenschappelijke
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wervingsreserve voor gemeente en OCMW. Ik hoop dat we dat later nog kunnen doortrekken
en dat we ook nog kunnen ingaan op vragen van gemeenten om te komen tot pools van
werving, zodat men bespaart op kosten. Daar zijn we nog niet, maar die stap laat ook al een
en ander toe.

Ik ben hard bezig werk te maken van de samenwerking tussen gemeente en OCMW. U weet
dat dat in het regeerakkoord staat. Er zijn nu al een aantal zaken mogelijk. Gemeenten tot
20.000 inwoners kunnen nu al opteren voor één secretaris, voor één ontvanger. Een aantal
doen dat. Er zijn steden en gemeenten met veel meer dan 20.000 inwoners die verregaande
synergieën creëren die effectieve baten opleveren. Ik verwijs naar het voorbeeld van
Mechelen, waar we met het agentschap zeer oplossingsgericht aan meegewerkt hebben. Je
kunt inzake logistiek, ICT, personeelsbeheer en boekhouding al tot grote synergieën komen
tussen gemeente en OCMW. Ik zie op het terrein, zeker ook met de instap van de voorzitter
van het OCMW in het college van burgemeester en schepenen, dat zeer veel steden en
gemeenten in die richting werken. Dat zijn zaken die wij mogelijk maken en die ertoe kunnen
leiden dat ook daar schaalvoordelen, synergieën en efficiëntie gegenereerd worden.

Mijnheer Vanden Bussche, ik heb het dan nog niet over de vrijwillige fusie – ik beklemtoon
vrijwillige – die ook voor een aantal gemeenten een oplossing kan bieden. Zoals u weet
verplichten we niemand. Ik ben er wel van overtuigd dat dat debat zal worden gevoerd en dat
we hopelijk ooit in een situatie zullen komen zoals Denemarken of Nederland. We hebben
daar vorige week over gepraat. Idealiter zouden we tot een dergelijk model moeten komen
waarbij er schaalvergroting ontstaat.

Collega’s, ik kan u zeggen dat het leeft. Als er een verdienste is aan dit regeerakkoord, dan is
het dat dit punt op de agenda staat. Dergelijke zaken kan je niet bruuskeren, maar het leeft. Ik
kom heel veel burgemeesters en schepenen tegen die daarover praten maar zeggen dat het
moment er nog niet is. Ik kan u ook voorbeelden geven van de niet-bekende gevallen.
Iedereen weet dat het gaat over Kruibeke en Beveren, maar er zijn ook andere gevallen waar
men zeer verregaand heeft gepraat, maar waar het nu nog niet het moment is. Er zijn wel
bepaalde voorbereidingen getroffen en er zijn steden en gemeenten die zeggen dat ze er
serieus werk van willen maken. Ze sluiten niet uit dat het zal gebeuren in een volgende
periode.

Er zijn ook kleinere gemeenten die het graag zouden doen, maar niet mogen omdat ze onder
de faciliteitenregeling vallen. Wij zijn daar niet voor bevoegd. Van de kleinste gemeenten
zijn er een flink aantal met faciliteiten, zoals Mesen, Spiere-Helkijn en noem maar op. Het zal
een probleem zijn. Ik ken mensen uit faciliteitengemeenten die zeggen dat een fusie voor hen
een oplossing kan bieden, maar we kunnen daar zelfs niet over praten. Dat moet vroeg of laat
ooit federaal gedeblokkeerd worden. Het zal anders een rem zetten op goed bestuur.

De heer Jan Durnez: In Nederland zijn er zeven gemeenten met minder dan 5000 inwoners,
maar dat zijn onder andere de vijf Waddeneilanden. Zij moeten daar ook mee leven. Wij
zullen dat ook moeten proberen.

Minister Geert Bourgeois: De burgemeester van Herstappe zegt dat hij zijn wedde deels niet
opneemt om toe te laten dat er in zijn gemeente nog wat asfalt kan worden gegoten op een
fietspad hier of daar. Dat is heel nobel van die burgemeester, maar het is niet meer van deze
tijd. Straks kan het schepencollege en de voltallige gemeenteraad erop uit trekken om de
grachten te ruimen. Dat is misschien ook heel mooi. Ook de Vlaamse Regering zou de hand
aan de ploeg kunnen slaan.

Collega’s, het beleidsdomein Bestuurszaken spendeert – ik trek het Provinciefonds af – 2,2
miljard euro voor de lokale besturen. We hebben het Gemeentefonds en het Stedenfonds. Dat
is toch niet onaanzienlijk. Daar bovenop gaat er, het gemeentelijk en provinciaal onderwijs
meegerekend, nog eens ongeveer 2 miljard euro uit de Vlaamse begroting naartoe. Er zijn
onder andere wedden van het gemeentelijk onderwijs, maar het gaat over gemeentelijke taken
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die ingevuld worden. Naast de 1,3 miljard euro voor onderwijs, is er nog eens 740 miljoen
euro via diverse andere domeinen: er zijn gesubsidieerde contractuelen bij de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten, er is 100 miljoen euro voor de uitvoering van het lokaal
cultuurbeleid en 20 miljoen euro voor de uitvoering van het lokaal jeugdwerkbeleid. Dat is
740 miljoen euro buiten de fondsen om. Dat is niet onaanzienlijk.

Ik wil beklemtonen wat ik steeds zeg aan burgemeesters en schepenen: werk alstublieft aan
efficiëntie, zorg dat je een sterke gemeente bent, maar doe dat met de inzet van de juiste
middelen. Als je een dienst geïnformatiseerd hebt, ga dan na wat je kunt doen met de
vrijgekomen handmatige arbeid, kijk of er taken zijn die al lang niet meer van deze tijd zijn,
en die je misschien kunt afstoten of die je al hebt afgestoten maar waarna mensen geen
nieuwe taken of omscholing hebben gekregen. We zijn volop bezig in onze Vlaamse overheid
met ‘meer met minder’.

Ik heb vanmorgen nog een uitgebreid gesprek gehad met een van onze agentschappen. We
hebben de oefening gedaan. Onze leidend ambtenaren zijn daar volop mee bezig, en ook de
steden en gemeenten. Ik ga geen negatief beeld schetsen. Degenen die het nog niet doen,
moeten het wel doen, ook al zijn ze in goeden doen. Het is gewoon een verantwoordelijkheid.
We moeten niet alleen de tering naar de nering zetten, maar verder gaan.

Ik heb de gemeentelijke profielschetsen gelanceerd. Die laten toe om vergelijkingen te maken
tussen gemeenten van vergelijkbare grootte en vergelijkbare uitdagingen. Hoeveel personeel
zet je in? Doe af en toe eens die oefening, bij wijze van spielerei, want het is op zich niet
voldoende. Er zijn andere parameters. Ik ga daar geen conclusies uit trekken. Maar wat je
prima facie ziet aan verschillen tussen vergelijkbare gemeenten van inzet en personeel, is
soms groot. Het is zaak dat die gemeentebesturen zich daarover buigen en er eventueel
conclusies aan vast knopen.

Wat het federale niveau betreft: ik ben niet de hoeder van mijn broeder. Er zijn lasten door de
politie, door de brandweer. Dat zijn federale zaken. Iets anders is als de federale overheid
wijzigingen wil aanbrengen aan het grootstedenbeleid. Dan neem ik aan dat ze ons daar bij
zal betrekken en we er overleg over zullen hebben, zeker omdat bepaalde zaken gemengde
bevoegdheid zijn. Er zijn heel weinig zuiver federale zaken, zuiver veiligheid. Er zitten heel
wat van die projecten te paard op deelstatelijke bevoegdheden. Ik ga er dus van uit dat wij
daarbij betrokken worden.

Met de nieuwe beleids- en beheerscyclus zullen er nog meer verfijnde regels zijn om het
evenwicht na te geven. Het verplichte financiële evenwicht zal uit twee delen bestaan. Er is
ten eerste het positieve resultaat op kasbasis, dus het evenwicht op jaarbasis, wat evident is.
Ten tweede gaan we de autofinancieringsmarge op de mate waarin een bestuur in staat is zijn
leningslasten te betalen, vanuit de normale ontvangsten in kaart brengen. Daarmee zal het
structurele evenwicht op dit vlak kunnen worden gemeten. Dat is niet onbelangrijk in het
kader van de discussie die wordt gevoerd over de Europese verplichtingen.

Tot slot kom ik tot het Gemeentefonds. Mijnheer Verfaillie, het is nu niet aan de orde, maar
je kunt niet praten over de gemeentelijke financiën zonder dit aan bod te brengen. Ik ben het
met u eens. Ik zeg altijd: van Aartselaar tot Antwerpen: van 100 tot 1000. Aartselaar heeft
100 euro per inwoner en Antwerpen heeft meer dan 1000 euro per inwoner. Gent heeft nog
meer dan Antwerpen. Dat is een vaststelling. De grote steden hebben terecht meer middelen
uit het Stedenfonds. Hun centrumfunctie moet verzorgd worden. Maar dat dit fonds leidt tot
ongelijkheden, rekening houdend met de verschillen, is een feit. Dat is zo gegroeid. Er zijn
gemeenten die niet genieten van de 3,5 procent, de zogenoemde waarborggemeenten, die nog
altijd op het peil blijven waarin ze zaten bij de invoering van de nieuwe parameters omdat ze
te hoog zaten. Toen is hun gewaarborgd dat ze niet zouden zakken. Het gaat over tussen de
15 en 20 gemeenten. De 3,5 procent is gegaan naar de 308 gemeenten behalve die gemeenten.
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Er zijn gemeenten die 10 procent van hun inkomsten halen uit het Gemeentefonds en er zijn
er die er 40 procent uit halen. Daar zijn redenen voor. Het is niet omdat je meer geeft aan de
ene dat je ongelijk behandelt. Elke situatie is verschillend. Mijn punt is dat er zoveel
parameters zijn die elkaar tegenspreken en opheffen, dat je geen gerichte klemtonen meer
kunt leggen.

De vraag is of we daar in deze periode iets aan kunnen doen. Ik heb altijd gezegd dat er in
deze periode bovenop de 3,5 procent geen middelen zijn. Zijn we met z’n allen bereid om dat
te herbekijken voor een periode waar er meer middelen zijn? Ik denk dat het de moeite is dat
te proberen. Je kunt dat een zelfmoordactie noemen, mijnheer van Rouveroij. Dank overigens
voor uw meelevende commentaar. Ik ben natuurlijk niet van plan om kamikaze te gaan
plegen. We gaan zien of er ruimte voor is. Het is moeilijk, aangezien er geen centen zijn.
Anderzijds is het misschien uitgerekend dan de moeite om te doen, met objectieve
parameters, in de verwachting dat het dan geïmplementeerd wordt op het moment dat er meer
middelen zijn. Het is in ieder geval niet mijn eerste prioriteit, ik heb er momenteel andere.
Bovendien heb ik er geen centen voor. Waren die centen er wel geweest, had ik er natuurlijk
wel al werk van gemaakt. Dat is evident.

De voorzitter: Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Mevrouw Els Robeyns: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het ligt in de lijn van wat de
minister-president verleden week heeft geantwoord. De begroting van de steden is in
evenwicht. Zoals u zelf zei, is dat ook decretaal verplicht. Er is gelukkig nog een positieve
groeimarge, al wordt die alsmaar kleiner. Voorlopig is ze alleszins nog positief.

Mijnheer Verfaillie, de sp.a is, net als alle andere collega’s, altijd bezorgd geweest over de
bestuurskracht van de lokale besturen. Ik zie niet in waarom dat een nieuw feit zou zijn nu ik
die vraag hier stel. Ik wou dat even onderstrepen.

Het was niet mijn bedoeling een discussie te beginnen over het Gemeentefonds. Dat hangt er
natuurlijk wel mee samen. Het zal u misschien wat verwonderen, maar ik wil graag de heer
van Rouveroij bijtreden. Ik ben op zich niet tegen een discussie over het Gemeentefonds en
de criteria, maar dan zou er inderdaad wel budgettaire ruimte moeten zijn, want anders lijkt
mij dat ook niet zo evident.

Daarnaast haalt u ook de wens naar efficiëntie aan. Uiteraard zijn efficiëntie-oefeningen altijd
nuttig en zinvol. De zaken die u aanhaalt, zijn niet de grote oplossing, maar kunnen wel wat
ademruimte brengen. De heer van Rouveroij bekijkt het altijd vanuit de grote steden, ik
bekijk het altijd vanuit de kleine gemeenten. Ik ben het wel met u eens, mijnheer Verfaillie,
dat iedereen vanuit zijn situatie vertrekt. Voor de kleine gemeenten moeten we misschien
uitkijken naar het Plattelandsfonds.

Ten slotte deel ik de bezorgdheid over het federale grootstedenbeleid. Ik denk dat we er
inderdaad alle belang bij hebben dat we de problemen niet groter maken dan ze al zijn. Want
als die grote steden ook meer in de problemen komen, is dat ook nadelig voor de kleine
steden.

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie: Minister, ik dank u voor uw uitgebreide toelichting.

Ik begrijp dat de collega’s in het defensief gaan als u begint over het Gemeentefonds. Maar
uiteindelijk, als we spreken over de financiën die vanuit Vlaanderen naar de lokale besturen
gaan, dan begin en eindig je eigenlijk bij dit Gemeentefonds. Het Plattelandsfonds kan op
korte termijn soelaas bieden voor een aantal kleinere gemeenten. Deze materie hoort eigenlijk
thuis in een andere commissie, bij de minister-president. Ik denk dat we op termijn moeten
gaan naar het samenvoegen van alle fondsen: het Stedenfonds, het Plattelandsfonds, het
Gemeentefonds enzovoort. Ik heb nog altijd niet begrepen waarom de federale overheid een
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grootstedenbeleid voert en daarvoor middelen ter beschikking stelt van een aantal gemeenten,
want dan is eigenlijk haar bevoegdheid niet.

We moeten alles samenvoegen zodat we een transparant en duidelijk systeem hebben. In een
volgende legislatuur zouden we de die 3,5 procent kunnen gebruiken om een aantal
herverdelingen te kunnen doorvoeren. Geen enkele gemeente ziet natuurlijk graag jaar na jaar
100 euro per persoon verloren gaan. Ik vind persoonlijk dat het niet meer van deze tijd is dat
11 tot 12 procent van de inwoners gaat lopen met meer dan 40 procent van het
Gemeentefonds. Ik denk dat die gap wat te groot is. Die situatie wordt met de huidige criteria
jaar na jaar erger.

Ik kan dat perfect illustreren. Stel dat de ene gemeente 1000 euro uit het Gemeentefonds haalt
en een tweede gemeente 10.000 euro. Ten gevolge van onze regeling komt er gemiddeld per
gemeente 3,5 procent bij. Dat betekent dat gemeente A op 1035 euro en gemeente B op
10350 euro uitkomt. Oorspronkelijk bedroeg het verschil tussen beide gemeenten 9000 euro.
Na een jaar is dat al 10315 euro. De bedragen groeien niet naar elkaar toe. Het verschil tussen
de gemeenten die het meest en het minst krijgen, wordt elk jaar groter. Als we naar de
voorafnames van de grote steden kijken, wordt het verschil groter. Dat zijn objectieve
gegevens waar niemand afbreuk aan kan doen.

Dit is een uitnodiging om alles eens te herdenken. Op termijn moeten we alles samenvoegen
en die groeivoet van 3,5 procent gebruiken om een aantal herverdelingen door te voeren. Dat
klinkt een aantal mensen ongetwijfeld minder prettig in de oren. Volgens mij is dit op termijn
echter de enige oplossing.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: De heer Verfaillie heeft het weer uitvoerig over het
Gemeentefonds gehad. Hoewel het niet op de agenda staat, dwingt hij me ertoe een repliek te
formuleren.

De redenering die de heer Verfaillie net heeft opgebouwd, is deels volstrekt onjuist. De
stijging met 3,5 procent is voor alle gemeenten in verhouding dezelfde. Het Gemeentefonds
dient om uitgaven te betalen. In grote mate gaat het om personeelskosten. De lokale uitgaven
gaan gemiddeld voor 50 procent naar personeel. Dit stijgt mee met die groei. Als de inflatie
2, 2,3 of 3 procent bedraagt, geldt dit voor kleine en grote gemeenten. Het Gemeentefonds
stijgt procentueel. De middelen van het Gemeentefonds dekken onderliggend een kost die
ook procentueel stijgt. Hierdoor kan de delta niet toenemen. De verhoudingen blijven
bijgevolg dezelfde. (Opmerkingen van de heer Jan Verfaillie)

Bovendien leveren de steden in de vennootschapsbelasting en in de lasten op arbeid meer op
dan de verhouding van een op tien. Dit geldt zeker voor Antwerpen en Gent. Het
Gemeentefonds wordt door de Vlaamse overheid gefinancierd. De Vlaamse overheid haalt
geld nog steeds in grote mate uit een federale dotatie. De federale overheid haalt dat geld bij
de belastingbetaler. Het gaat dan om belastingen op arbeid en op vennootschapswinsten. Die
bedrijven zijn in de steden gevestigd. Die mensen wonen in de steden.

Het geld komt altijd van de burgers en de bedrijven. Het kan ook van de Nationale Bank
afkomstig zijn, maar dat is een heel ander verhaal. De verhouding tussen de bijdrage van een
grote stad en een kleine gemeente in de algemene uitgaven van de federale staat en bijgevolg
van de Vlaamse uitgaven is groter dan een op tien. Wat de vennootschapsbelasting en de
belasting op arbeid betreft, ben ik er rotsvast van overtuigd dat Antwerpen en Gent een
veelvoud van die verhouding van een op tien bijdragen. Dit is overigens niet onlogisch. Het
havengebied van Antwerpen zorgt voor een gedeelte van onze welvaart. Dat geldt ook voor
de haven van Gent.

Minister, mag ik proberen u drie uitspraken te ontlokken? (Opmerkingen van minister Geert
Bourgeois. Gelach)
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U hebt verklaard dat u geen stijging van de groeivoet van 3,5 procent verwacht. Dat zal dus
geen 4, 4,5 of 5 procent worden. Kunt u die uitspraak ook in de andere richting doen? Kunt u
waarborgen dat de groeivoet niet tot 3 of 2,5 procent zal dalen? Dit is een heel duidelijke
vraag.

Ik maak mij vooral zorgen over de kleine gemeenten. Ik probeer, mijnheer Verfaillie, de 308
gemeenten te bekijken, en niet alleen Gent. Er was een initiatief met betrekking tot het
Plattelandsfonds. Wat is daar de stand van zaken? Blijft dat nog altijd een projectmatige
benadering of wilt u dat ook structureel ondersteunen?

En uiteindelijk maak ik mij ook zorgen over de grootsteden. Dan gaat het niet alleen over
Gent en Antwerpen, maar ook over Sint-Niklaas, Mechelen en Oostende. Wat gaan we doen
als het federale grootstedenbeleid zonder de middelen wordt overgeheveld naar Vlaanderen?
Minister, dan maak ik mij zorgen. Dat gaat over heel veel geld. Voor Antwerpen is dat een
gigantisch gat in de begroting. Voor Gent is er het ook zo eentje. Zal Vlaanderen dat verlies
compenseren? Dat zijn zeer duidelijke vragen.

De voorzitter: De heer Durnez heeft het woord.

De heer Jan Durnez: Voorzitter, wij kunnen dit debat nog uren vullen met gegevens. Ik wil
er ook nog een paar geven, maar niet zonder te zeggen dat mijn zorg vertrekt vanuit het
verdere verleden van de jaren 80. Toen werden alle steden en gemeenten gesaneerd. Er was
toen niets meer in kas. Wij zijn daar gelukkig nog niet aan toe, maar ik denk dat wij allemaal
naar het bord moeten kijken. Het Gemeentefonds is een van de instrumenten. Het werd de
voorbije 25 jaar herhaaldelijk aangepast om een aantal oplossingen te bieden. Maar het kan
niet alles oplossen. Verre van, gezien het aandeel van – behalve Gent en Antwerpen – 40
procent. Voor de anderen is dat maar een relatief aandeel van hun ontvangsten.

Het federale Stedenfonds is ontstaan vanuit de impulsprogramma’s. Hier zitten we in een
situatie van waaruit de impulsprogramma’s als iets structureels worden bekeken. We moeten
daar vragen bij stellen. Wat moet op lange termijn de finaliteit zijn van dergelijke fondsen?
Kunnen we het Plattelandsfonds toevoegen aan de pot? Dat zal niets wijzigen. De impuls-
programma’s moeten we in hun geheel bekijken.

De andere inkomstenbronnen liggen zeer sterk uit elkaar. Dat is een zorgpunt voor alle
gemeenten, niet alleen die met 82 inwoners maar evengoed die van tienduizenden inwoners.
Ik onthoud drie verhoudingen uit die discussie. Daarnet ging het over het Gemeentefonds:
tien tegen één of twaalf tegen één als je de stedenfondsen erbij rekent. Als je voor de
onroerende voorheffing en de personenbelasting dezelfde aanslagvoet gebruikt, de
gemiddelde Vlaamse aanslagvoet, kom je tot de verhouding zes tegen één voor de onroerende
voorheffing en drie tegen één voor de personenbelasting. Als je die drie combineert – een
gelijke aanslagvoet voor iedereen en het Gemeentefonds erbij –, heb je een som. Die haalt in
grootteorde, uitgedrukt per inwoner, 1700 bij de twee grootste en een grote groep zit rond de
550-600. Daar zie je een verhouding van drie tegen één. Als je die verhouding nog tien jaar
volhoudt, kun je dan van de gemeenten verwachten dat zij niet alleen financieel rondkomen
maar ook dat zij voldoen aan de basisvereisten? Je kunt het oplossen met fusies. Maar als je
een groep van gemeenten van 600 samenvoegt, dan blijft dat nog 600.

Met al die elementen moeten wij rekening houden. Het is een intellectueel zeer interessante
oefening. Maar het blijft voor de komende tien jaar de zorg hoe wij allemaal samen zullen
evolueren.

De voorzitter: De heer Vanden Bussche heeft het woord.

De heer Marc Vanden Bussche: Het is goed dat de heer Durnez nog eens de jaren 80
aanhaalt. Daaruit kunnen wij voor de gemeenten een positief besluit trekken: wij zitten met
historisch enorm lage intrestvoeten. Alle gemeenten profiteren daar de laatste 16, 17 jaar van
om hun investeringen op een goed niveau te voleindigen. Wij zitten nu aan 2 tot 3 procent.
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Maar in de jaren 80 hadden we intrestvoeten van ongeveer 15 procent en er waren zelfs
kaskredieten van bij de 20 procent. Dat was van een heel andere orde en veel bedreigender
dan bijvoorbeeld de stijging van de energieprijzen.

In de discussie over het Gemeentefonds heeft iedereen zijn argumenten. Iedereen doet daarin
zijn inbreng naargelang van waar hij woont. Het is een zeer politiek beladen begrip. Deze
oefening kan wellicht enkel door een onafhankelijke instelling worden gemaakt.

Ik hoor hier tussen de regels dat de samenstelling van het fonds de eerstkomende jaren
waarschijnlijk niet zal worden gewijzigd. Minister, zal daaraan tijdens deze legislatuur
inderdaad niet meer geraakt worden? Maar als daarover geen politieke wil zou bestaan, is het
ook niet zinvol dat wij hierover in de komende jaren discussies voeren.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Collega’s, ik ben het eens met een aantal zaken, zoals ze werden
geformuleerd door onder andere de heer Durnez.

Mijnheer van Rouveroij, u stelde dat u zult proberen mij een antwoord te ontlokken. Voor uw
laatste vraag zal dat niet lukken. Ik heb daar geen weet van. Op een als-vraag kan ik niet
antwoorden.

Mijnheer Durnez, u hebt gelijk. U zegt dat dit structurele fondsen zijn en dat wij de federale
overheid daarop moeten aanspreken. Ook op impulsfondsen moeten wij de federale overheid
aanspreken. Als wij daarmee worden geconfronteerd – en dat is dus de als-vraag –, zullen wij
dat moeten bekijken. Het zal niet één minister zijn die daarover oordeelt. Dat zou
desgevallend een grote impact kunnen hebben. Ik zal daar nu niet op antwoorden. Dat is het
meest wijze antwoord dat ik u kan geven.

Voor het Plattelandsfonds moet ik verwijzen naar minister-president Peeters. Hij is daarmee
bezig. Ik vermoed dat het de bedoeling is om met een decreet te komen in 2011. Mijnheer
Verfaillie, u zegt dat het beter zou zijn om dat toe te voegen aan het Gemeentefonds. Ik neem
daar akte van. Je kunt een principiële beslissing nemen. 100 plus 0 is 0, maar je kunt twee
principes samenvoegen. Dat is ook niet onbelangrijk. Ik zal die boodschap overbrengen naar
de minister-president. (Opmerkingen)

Wat de eerste vraag betreft: het decreet is daar. Deze regering heeft bij het begin van deze
regeerperiode niet gezegd dat te zullen veranderen. Ik heb geen weet van plannen in die zin.
Niet in stijgende lijn en ook niet dalende lijn. De stijging van 3,5 procent ligt decretaal vast.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 


