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Voorzitter: mevrouw Annick De Ridder

Vraag om uitleg van mevrouw Annick De Ridder tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de erkenning van
de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten
- 1675 (2010-2011)

Mevrouw Annick De Ridder: Minister, de procedure is u uiteraard bekend. Ik heb zelf
hierover in het Antwerpse een debat gevoerd naar aanleiding van de erkenning van een
moskee. Het was niet de eerste maal. Ik verneem dat in verschillende Vlaamse steden en
gemeenten herhaaldelijk debatten worden gevoerd over de erkenning van plaatselijke
geloofsgemeenschappen.

Het advies van de lokale overheid wordt gevraagd conform artikel 5 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 30 september 2005. Het is de lokale overheid die meer concreet invult
waarover ze advies gaat geven. Vaak gaat het over de brandveiligheid, de taalvereisten en de
contacten van de organisatie met het gemeentebestuur. De debatten monden vaak uit in
hevige discussies, die verder gaan dan de brandveiligheid en de taalvereisten. Het gaat vaak
over elementen van staatsveiligheid en het gevaarlijk zijn van zo’n lokale geloofs-
gemeenschap. Naar mijn mening zijn dat belangrijke elementen, die natuurlijk niet in een
debat van de lokale overheid aan bod moeten komen, aangezien ze een specifieke
bevoegdheid van de Dienst voor de Veiligheid van de staat (Staatsveiligheid) zijn.

In de praktijk wordt echter eerst het advies van de gemeenteraden afgewacht, dat slechts over
lokale elementen gaat. Hierna wordt informatie ingewonnen bij de Staatsveiligheid. Daardoor
wordt het debat eerst in de gemeenteraad gevoerd, ook over de staatsveiligheid, terwijl
sommige van die aanvragen zouden kunnen worden vermeden omdat ze nadien niet conform
de staatsveiligheid worden beoordeeld.

Wij hebben ons in de gemeenteraad al afgevraagd of de volgorde niet kan worden
omgekeerd: eerst advies vragen aan de Staatsveiligheid en pas nadien met diegene die de
toets doorstaan, naar de lokale overheid gaan. Ook in andere gemeenten komt die vraag naar
boven.

Minister, bent u op de hoogte van deze problematiek? Ik neem aan dat dit eigenlijk een
overbodige vraag is. Lijkt het niet aangewezen om eerst advies te laten inwinnen bij de
Staatsveiligheid, waarna de gemeenteraden zich buigen over die dossiers die positief
geadviseerd zijn en een discussie voeren over de elementen van gemeentelijk belang? Wilt u
daarvoor het besluit van 30 september 2005 aanpassen en de volgorde dus omdraaien?

De voorzitter: De heer Van Overmeire heeft het woord.

De heer Karim Van Overmeire: Voorzitter, ik zou me graag aansluiten bij uw zeer
interessante vraag.

In de gemeenteraad waar ik zitting heb, is deze problematiek ook aan de orde. De criteria
voor het advies van de gemeenteraden worden inderdaad niet specifiek vastgelegd en dat
zorgt voor een discussie over de vraag waarover men nu eigenlijk advies kan en moet
uitbrengen. Het kan leiden tot allerlei politieke en filosofische discussies over dingen die niet
tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. Ik volg hier de vraagsteller in.

Wij hebben het initiatief genomen om de voorzitter van de organisatie en de bedienaar van de
eredienst uit te nodigen in de gemeenteraadcommissie om van gedachten te wisselen onder
meer over hoe men het concept ‘integratie’ wenst in te vullen. Ik weet niet of het de
bedoeling is van zo’n adviesprocedure.

Minister, ik had graag een toelichting gekregen over het vierde punt van de erkennings-
criteria: “De correcte toepassing van de wetgeving inzake het gebruik van talen in
bestuurszaken.” Voor zover ik goed ben ingelicht, focust die wetgeving vooral op de
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verhouding tussen de overheid en de ingezetenen. Hoe past daar dan een eredienst in? Wat
betekent het in de praktijk? Volstaat het dat de communicatie tussen de organisatie die de
erkenning vraagt en het stadsbestuur in het Nederlands verloopt? Bedoelt men dat ook de
eredienst zelf in het Nederlands moet verlopen? Bedoelt men dat de bedienaar van de
eredienst Nederlands moet kennen? Bedoelt men dat de voorzitter van de organisatie die de
erkenning aanvraagt, Nederlandstalig moet zijn? Het is heel onduidelijk, vandaar dat ik graag
wat toelichting had gekregen.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, dit probleem is mij uiteraard bekend.

Ik ontving op 11 februari 2010 een vraag van de schepen voor Diversiteit van de stad
Antwerpen, mevrouw Monica De Coninck, om de adviesprocedure in die zin aan te passen
dat eerst de Dienst voor de Veiligheid van de staat een advies zou uitbrengen vooraleer de
adviezen van de gemeenten zouden worden opgevraagd. De redenering daarvoor is heel
duidelijk. Als de Staatsveiligheid een negatief advies geeft, dan wordt het overbodig om nog
een advies te vragen aan de gemeente. De erkenning wordt dan immers onmogelijk.

Het probleem is me bekend. Het is ook alleen op die manier dat het me bekend is. Ik heb geen
enkele andere vraag daaromtrent gekregen.

Ik wil wel verduidelijken dat het niet zo is dat ik eerst advies vraag aan de gemeente en dan
aan de Staatsveiligheid. De regeling voorziet erin dat de beide adviezen tegelijk worden
opgevraagd. De adviesvraag vertrekt dus tegelijkertijd naar de gemeente, eventueel naar de
provincie, naargelang de betrokken eredienst, en naar de publieke overheid en de
Staatsveiligheid. Ze hebben elk vier maanden tijd om hun advies te geven.

Wat het advies van de Staatsveiligheid betreft, kan ik wel zeggen dat ik mijn beslissing uitstel
als ik geen antwoord heb ontvangen na vier maanden. Daarover is op 2 juli 2008 een
samenwerkingsakkoord gesloten. Daarin staat uitdrukkelijk dat de erkenningsprocedure
wordt opgeschort als er geen gunstig advies verleend wordt door de Staatsveiligheid. Als de
Staatsveiligheid om allerlei redenen – er is meer informatie, meer opzoekingswerk nodig –
nog geen advies kan geven, dan wordt die procedure opgeschort. In principe lopen ze echter
tegelijkertijd.

Ik heb aan schepen De Coninck geantwoord dat ik van de federale overheid, en meer bepaald
van de minister van Justitie, precies de omgekeerde vraag heb gekregen. Hij vroeg of het niet
beter was dat eerst de gemeenten hun advies gaven, en dan pas de Staatsveiligheid. Ik heb op
de beide vragen negatief geantwoord. De procedure voorziet erin dat ze tegelijk lopen. Het is
natuurlijk zo dat ze een verschillende finaliteit hebben.

Mijnheer Van Overmeire, ik meen begrepen te hebben dat het u niet geheel duidelijk was wat
precies het voorwerp van de adviesverlening is. Daarover bestaat een besluit en er is ook een
omzendbrief. Voorzitter, als u wilt, kan ik die omzendbrief geven. Hij verduidelijkt voor de
steden en gemeenten natuurlijk wel op een heel afdoende manier waarover ze precies advies
moeten geven.

Ik heb zowel aan de schepen van Antwerpen als aan de minister van Justitie gezegd dat ik
niet inzie waarom ik die procedure moet veranderen. Het kader van het onderzoek door de
Staatsveiligheid is misschien niet voor de gemeenteraad, maar zeker voor de burgemeester
wel van die aard dat ze mee waakt over de openbare orde, over de veiligheid. Als ze
elementen heeft, en die kunnen bijvoorbeeld aangebracht worden in de gemeenteraad, dan
kunnen die deel uitmaken van de elementen waarover de Staatsveiligheid oordeelt en haar
advies baseert.

Ik wil wel beklemtonen dat in het besluit van de Vlaamse Regering niet uitdrukkelijk staat
waarover de Staatsveiligheid zich precies uitspreekt. Er staat niet wat precies de criteria zijn
die gehanteerd moeten worden, wat de elementen zijn die daar deel van moeten uitmaken.
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Het is ook heel simpel: we zijn daarover niet bevoegd. Het gaat om een federale materie. Het
is wel zo dat in het samenwerkingsakkoord bepaald is, en dat is essentieel, dat de
Staatsveiligheid advies moet verlenen over de elementen die de veiligheid van de staat, van
de gemeenschap aangaan of de openbare orde aanbelangen. Dat zijn zaken waar de Staats-
veiligheid genoegzaam mee kan omgaan om advies te geven aan de minister van Justitie.

Mevrouw De Ridder, ik kan begrijpen dat dergelijke debatten ontaarden of dreigen te
ontaarden, maar ik denk dat het aanpassen van de adviesprocedure op zich niet kan
verhinderen dat daarover verhitte debatten ontstaan, dat er debatten worden gevoerd die
wellicht niet over de kern van de zaak gaan. De kern van de zaak is natuurlijk advies geven
over een aantal aangelegenheden.

Zoals ik al heb gezegd, lopen de twee adviesprocedures tegelijkertijd. Ze lopen in principe
vier maanden. Daarna moet advies verleend worden. De adviezen die door de gemeenten
verleend moeten worden, hebben betrekking op een aantal elementen. Dat gaat over gegevens
die vermeld moeten worden, over het gebouw van de eredienst, de andere infrastructuur, de
inventaris van de patrimoniale en de financiële toestand, het financiële plan voor de
eerstvolgende drie kalenderjaren; de toelichtende nota over de maatschappelijke relevantie
van de plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap met het aantal gelovigen en de wijze van
inschakeling in de lokale gemeenschap.

Het zal wel duidelijk zijn dat ik op basis van wat ik daarover vroeger heb beslist en op basis
van het besluit, dat me trouwens bindt, zowel aan de schepen van Antwerpen als aan de
minister heb geantwoord dat ik niet kan ingaan op die vraag om dat consecutief te doen. Ik
denk ook dat het eigenlijk geen zin heeft, omdat de twee adviezen slaan op verschillende
aangelegenheden. Als we ze wel na elkaar zouden afwerken, zou de procedure langer duren.

Mijnheer Van Overmeire, u hebt een aantal vragen gesteld over de taalwetgeving. Ik heb
daarover geen documenten bij me. In de omzendbrief staat echter ook een en ander. Ik lees
voor wat er daarover in staat. Het slaat natuurlijk op relaties tussen de gemeenschap en de
publieke overheid en niet over de interne werking. In de omzendbrief staat: “Verder moet de
toelichtende nota meer concreet ook de wijze aangeven waarop de plaatselijke kerk- of
geloofsgemeenschap gebruikmaakt van het Nederlands in haar werking en de contacten met
gelovigen en derden, vanzelfsprekend behoudens hetgeen door de liturgie is voorgeschreven
en daardoor betrekking heeft op de uitoefening van de eredienst zelf. Het gebruik van de taal
van de gemeenschap waarin de plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap fysiek gesitueerd is,
vormt immers een belangrijk element van haar betrokkenheid bij de lokale gemeenschap als
geheel en is uiteraard bijzonder bevorderend als verbindend element bij de inschakeling in die
gemeenschap. Ook moet in de toelichtende nota aangegeven worden hoe de plaatselijke kerk-
of geloofsgemeenschap haar contacten met de bestuurlijke overheid van de gemeente(n) van
haar gebiedsomschrijving organiseert. Ook hier beveel ik aan dit de nodige aandacht te geven
en in het aanvraagdossier de nodige concrete elementen te vermelden.”

Voorzitter, ik zal de tekst van de omzendbrief ter beschikking stellen van de commissie.

Mevrouw Annick De Ridder: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik vind het natuurlijk
jammer dat u niet bereid bent op mijn vraag in te gaan. Ik vind het wél zinvol, precies omdat
er verschillende elementen worden beoordeeld.

Ik heb het lokale voorbeeld aangehaald: het is niet de bedoeling dat de lokale overheid zich
gaat uitspreken over elementen die betrekking hebben op de staatsveiligheid, tenzij ze weet
heeft van elementen die ze kan meedelen. Het is al evenmin de bedoeling dat de
Staatsveiligheid zich zou uitspreken over elementen qua brandveiligheid of het lokaal
ingebed zijn. Momenteel worden er in diverse gemeenten debatten gevoerd over elementen
die betrekking hebben op de staatsveiligheid. Ik zal u die informatie bezorgen. Dit is ook
besproken in onze fractie. Die debatten gaan dan over elementen die mensen via allerlei
internettools, via Google hebben gevonden, terwijl die debatten niet op gemeentelijk vlak
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moeten worden gevoerd. Door het omkeren van de procedure, waarbij eerst het advies van de
Staatsveiligheid wordt afgewacht en men pas dan de nuttig geachte dossiers doorstuurt,
vermijdt men heel wat van die door bepaalde partijen gezochte publieke controverses. Die
zijn eigenlijk onnodig, zeker als het blijkt te gaan over dossiers die positief worden
beoordeeld. Ik vind dat dus jammer. Ik heb immers vernomen dat alleszins bij ons in
Antwerpen heel de meerderheid dat standpunt steunt. Dat geldt ook voor andere gemeenten.
Ik zal u de namen van die gemeenten ook bezorgen.

De voorzitter: De heer Van Overmeire heeft het woord.

De heer Karim Van Overmeire: Minister, ik dank u voor uw antwoord. De inhoud van mijn
vraag verschilde misschien wel enigszins van die van de oorspronkelijke vragen, maar goed,
het alternatief was natuurlijk dat ik daar een aparte vraag om uitleg over zou stellen. Dat
laatste leek me niet nodig. Voorzitter, ik hoop dat we die omzendbrief vandaag al kunnen
krijgen.

Minister Geert Bourgeois: Die staat al op de website, maar ik zal u die tekst ook laten
bezorgen.

De heer Karim Van Overmeire: Minister, het gaat over het uitbrengen van een advies over
de inschakeling in de lokale gemeenschap. Dat is natuurlijk een heel vaag begrip. Ook voor
leden van een gemeenteraad is het moeilijk om daar een eenduidig negatief of positief advies
over te geven. Als ik uw antwoord goed heb begrepen, hecht u toch wel heel veel belang aan
het gebruik van het Nederlands, maar natuurlijk buiten de liturgie. Wat de liturgie betreft,
kunnen we natuurlijk moeilijk interveniëren. Daarnaast moet er echter worden aangedrongen
op een maximaal gebruik van het Nederlands door de vereniging zelf, en zeker door de leden
van de vereniging, tegenover de rest van de gemeenschap waarin ze is gevestigd. Het verdient
dan toch wel aanbeveling dat de bestuursleden van de organisaties die een erkenning
aanvragen, bijvoorbeeld allemaal Nederlandstalig zouden zijn en dat de bedienaar van de
eredienst dan toch ook wel het Nederlands machtig is. Ik mag aannemen dat dit elementen
zijn die tot een positief advies zouden kunnen leiden.

De voorzitter: Voor alle duidelijkheid, de tekst van de omzendbrief zal meteen worden
verspreid onder de leden.

Minister Geert Bourgeois: Mevrouw De Ridder, ik wil nog eens nadenken over dit alles.
Zelfs als eerst het advies van de Staatsveiligheid wordt gevraagd en als daaruit blijkt dat er
geen bezwaren zijn, dan nog vraag ik me af of het soort debatten waarop u alludeert, zal
worden vermeden. Ik denk dat er dan nog een debat daarover zal zijn in elke gemeenteraad.
Er zal verzet zijn daartegen. Er zullen allerlei argumenten worden aangehaald die wellicht
niet ter zake doen.

Maar goed, ik wil daar nog eens over nadenken. Natuurlijk is er ook het punt dat dit zal
leiden tot een veel langere procedure. Nu lopen de procedures tegelijk. De beide adviezen
worden tegelijk gevraagd: een advies aan de gemeente en de provincie, en een advies aan de
Staatsveiligheid. In principe hebben die elk vier maanden. De Staatsveiligheid overschrijdt
die termijn wel eens, maar het is ook noodzakelijk dat die dienst dat heel grondig doet. Mijn
punt is dat, als eerst het advies van de Staatsveiligheid wordt gevraagd en daaropvolgend het
advies van de gemeente, de vraag rijst of men dergelijke debatten zal vermijden. Ik denk het
niet.

Ik heb inderdaad rudimentair geantwoord op de vragen over de taalwetgeving. De regel is,
zoals ik daarnet heb gezegd, dat die verenigingen in hun betrekkingen met de publieke
overheden de taalwetgeving moeten respecteren. Ze zijn erkend. Ze moeten dat doen. Over de
taal die ze intern gebruiken, hebben we op zich niets te zeggen, net zoals we ons niet met de
liturgie kunnen bemoeien. De mis kan in het Latijn gebeuren. Dat is niet in strijd met de
taalwetgeving.
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Wel kan worden bekeken welke mate van integratie er is. Dat is wél de taak van de
gemeenten. Ik denk dat daar wél op kan worden ingegaan. Ik hoop dat dit ook altijd grondig
gebeurt. Ik krijg signalen van het terrein dat er moskeeën zijn die zeer goed meewerken aan
de integratie, die zelfs een voortrekkersrol spelen omdat ze vinden dat ze echt ook een taak
hebben wat dat betreft. Ik verwijs naar voorbeelden in Mechelen. Ik krijg ook signalen dat
mensen er op dat vlak hetzelfde betoog beginnen op na te houden als de Vlaamse overheid.
Dat zou blijken uit een aantal zaken. De gemeenten lijken me het best geplaatst om dat te
beoordelen. Daar ziet men hoe die gemeenschappen werken, zich organiseren en omgaan met
andere mensen. Dat is een belangrijk element. Omgekeerd kan ook blijken dat die
geloofsgemeenschap helemaal niet meewerkt aan integratie, of zelfs integendeel, het
omgekeerde doet. Het is belangrijk dat we ook dat weten. Dat is de bedoeling van het besluit.
Het advies van de gemeente is zeer zinvol in dat opzicht. De gemeente is het best geplaatst.
Ze kent de lokale situatie en neemt dat ernstig. Dat mag ik althans hopen.

Mevrouw Annick De Ridder: Minister, het is zo dat een debat gevoerd moet worden. Ik ben
niet tegen een debat in de gemeenteraad, absoluut niet. Het moet wel gevoerd worden op
basis van valabele argumenten. Met een advies van de Staatsveiligheid in de hand kan een
groot deel van de stemmingmakerij worden vermeden. Nu wordt het debat gevoerd op basis
van gegoogelde namen. Met het advies van de Staatsveiligheid zullen veel gecontamineerde
of slechte dossiers niet meer op de gemeenteraad komen omdat de minister ze eruit haalt. Dan
gaat het debat in de gemeenteraad zuiver over de dossiers die in aanmerking komen voor een
erkenning omdat ze gescreend zijn door de Staatsveiligheid. Dan resten de vragen: zijn ze
ingebed in de lokale gemeenschap, is er integratie, is er samenwerking met de lokale overheid
en/of de buurt?

Minister Geert Bourgeois: Voor de goede orde: die adviezen van de Staatsveiligheid zijn
beperkt tot ‘gunstig’ of ‘ongunstig’. Verder krijg ik die niet te zien. Wij beschikken niet over
dat document. We kunnen niet zeggen “met het advies in de hand blijkt...”. Het is zwart op
wit.

De voorzitter: De heer Durnez heeft het woord.

De heer Jan Durnez: Minister, u hebt een punt, het advies zal het debat niet tegenhouden.
Uit mijn ervaring in de provincieraad kan ik u zeggen dat er een groot verschil is in de
beoordeling door de omgeving en door de gemeente. We hebben een dossier gehad dat zeer
moeilijk lag. Er was sprake van criminaliteit en risico’s. Na twee besprekingen bleek dat de
Staatsveiligheid een ongunstig advies had gegeven. De raad had zich dat debat kunnen
besparen door meteen dat advies te vragen. Dat heeft soms te maken met de samenstelling
van het bestuur, soms met de persoon van de imam. Dat geeft aan de organisatie de
mogelijkheid om na een ongunstig advies een nieuw dossier in te dienen met een andere
imam. Zo kan er veel worden bijgesteld zonder een al te hevig gevecht.

De voorzitter: Mevrouw Pehlivan heeft het woord.

Mevrouw Fatma Pehlivan: Voorzitter, ik spreek ook uit ervaring, namelijk in de
gemeenteraad van Gent. Een goed lokaal bestuur kent de betrokkenen door en door, kent de
moskeeën en weet welk vlees het in de kuip heeft. De discussie in de gemeenteraad is dan
ook een goede basis voor een gefundeerd advies. De gemeente beschikt over betrouwbare
informatie. Als er problemen zijn in een moskee, is dat bekend.

Mevrouw Annick De Ridder: Het gaat mij niet over het debat, maar over de volgorde van
de adviezen.

Minister Geert Bourgeois: Ik wil daarover nadenken, collega’s. U moet er rekening mee
houden dat ik alle geloofsgemeenschappen op voet van gelijkheid behandel. Dan zal dat ook
gelden voor de protestantse kerk. Dan moeten we consequent zijn. Dat zal veel langer duren.
Het wordt al snel een jaar in plaats van vier maanden. Ik ga ervan uit dat de erkende
gemeenschappen ook bonafide zijn. Ze vertellen mij soms dat hun gemeenschap zich
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inschrijft in onze rechtsstaat. Over andere bestaat er discussie. De bonafide gemeenschappen
zullen dan mee vertraging oplopen. Dan wordt dat een probleem. De Staatsveiligheid doet er
langer over dan vier maanden – niet dat ik die mensen dat kwalijk neem, zij moeten hun
onderzoek grondig verrichten. Als we dat gaan afwachten gedurende acht, negen maanden en
dan volgen er nog eens vier maanden voor de gemeente, dan zullen we klachten krijgen van
de aanvragers. Ik wil erover nadenken. Als de meerderheid daarvoor kiest, leg ik me daarbij
neer, maar ik vraag u om na te denken over alle elementen. Het antwoord is niet zo simpel.

Mevrouw Annick De Ridder: Mag ik daaruit besluiten dat u daarover zult nadenken? Dat u
met mensen zult praten? Dat u zult nagaan of u daarop kunt ingaan?

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Ward Kennes tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de bepalingen betreffende
huwelijksmigratie in de nieuwe convenanten met de lokale besturen
- 1728 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Minister, in uw beleidsnota Inburgering en in debatten in deze
commissie kwam het thema van de huwelijksmigratie al aan bod.

Tussen de 50 en 65 procent van de jongeren van allochtone afkomst huwt met een partner uit
het land van herkomst. In uw beleidsnota Inburgering legt u uitdrukkelijk een verband tussen
huwelijksmigratie, kansarmoede en schoolachterstand. Dat geldt niet voor alle gevallen van
huwelijksmigratie, maar het misbruik van gezinsvorming als migratiepoort en de keuze voor
een laagopgeleide partner uit het land van herkomst, leidt mede tot het voortbestaan van de
integratieproblematiek. Zo heeft een groot deel van de leerlingen in de stad Antwerpen als
thuistaal niet het Nederlands. Ook een goed inburgeringsbeleid voor de partners uit de landen
van herkomst kan weinig veranderen aan de thuistaal en heeft vanzelfsprekend niet tot
resultaat dat de nieuwe partner het Nederlands even goed beheerst als zijn of haar moedertaal.

De problematiek van de huwelijksmigratie en de sensibilisatie hierover werd hier reeds
enkele malen besproken. Minister, in uw beleidsbrief stelt u dat huwelijksmigratie werd
opgenomen als een van de prioriteiten bij de opmaak van convenanten met lokale besturen in
functie van het voeren van een lokaal integratiebeleid. In de convenanten die in 2010 werden
afgesloten, werd telkens een actie opgenomen betreffende aandacht voor het sensibiliseren
over huwelijksmigratie. In de convenanten die in 2011 worden afgesloten met lokale besturen
zal het thema huwelijksmigratie opnieuw worden opgenomen.

Bij de bespreking van de beleidsbrief antwoordde u dat de bepalingen hierover nog door de
regering moesten worden goedgekeurd, waardoor het onduidelijk bleef wat de convenanten
precies inhouden op dit punt. Naast de convenanten werden ook in de projectoproep
‘Managers van Diversiteit 2010’ projecten geselecteerd die werken aan sensibilisatie over
huwelijksmigratie. Deze projecten lopen vanaf 2011.

Minister, kunt u inmiddels meer informatie geven over de bepalingen betreffende
huwelijksmigratie in de convenanten die in 2011 worden afgesloten, specifiek in de nieuwe
convenanten die worden afgesloten met Antwerpen en Gent? Welke strategische en
operationele doelstellingen worden hieraan gekoppeld? Onderschrijft u dat er een rol moet
zijn voor de allochtone verenigingen, de imams en andere spirituele leiders, in de
sensibilisatie over huwelijksmigratie? Hoe wilt u een goede afstemming realiseren tussen
deze convenanten en de projecten Managers van Diversiteit, voor zover beide instrumenten
werken rond dit thema? Zullen er bijvoorbeeld projecten in het kader van Managers van
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Diversiteit worden opgenomen in de nieuwe convenanten zodat ze kunnen verder lopen vanaf
2012 in het kader van een convenant?

De voorzitter: De heer Van Overmeire heeft het woord.

De heer Karim Van Overmeire: Voorzitter, ik wil me graag bij de vragen aansluiten.
Enkele maanden geleden heb ik daar in de plenaire vergadering een aantal vragen over
gesteld.

Het fenomeen van de huwelijksmigratie neemt toe. Ik wil toch een onderscheid maken tussen
twee categorieën. Enerzijds is er de normale huwelijksmigratie, die het gevolg is van een toe-
genomen internationalisering. Anderzijds zijn er de etnisch-endogame huwelijken, die eerder
problematisch zijn en waarbij bepaalde gemeenschappen altijd opnieuw huwelijkspartners
zoeken in het land van herkomst, waardoor er een fenomeen van achterstand ontstaat.

De sleutel ligt natuurlijk bij de federale overheid. Dat is hier in het verleden ook al gezegd. In
het Vlaams Parlement is een motie goedgekeurd waarin men pleit voor een doorgedreven
sensibiliserings- en ontmoedigingsbeleid.

Minister, de convenanten geven een grote autonomie aan de mensen die ze ter plaatse
invullen. Komt men op die manier wel tot een echt sensibiliserings- en ontmoedigingsbeleid?
Is er niet meer centrale, inhoudelijke aansturing nodig?

De voorzitter: Mevrouw Pehlivan heeft het woord.

Mevrouw Fatma Pehlivan: Minister, voorzitter, ik wil me ook gedeeltelijk aansluiten bij een
aantal vragen. Ik heb een tijd geleden ook een vraag gesteld over huwelijksmigratie en
Managers van Diversiteit en u hebt toen een zeer, zeer uitgebreid antwoord gegeven.

Als men een beleid wil voeren in het kader van gezinshereniging en huwelijksmigratie, dan
heeft de federale overheid daar ook mee te maken. Enerzijds wil men ontmoedigen dat men-
sen partners uit het buitenland halen. Anderzijds weet ik dat familieleden laten overkomen
voor het bijwonen van een huwelijksfeest, heel moeilijk is. Het is moeilijk om een visum
voor kortverblijf te krijgen.

Minister, men moet ontmoedigen om een partner uit het buitenland te halen, maar er blijven
wel familiebanden die men graag wil onderhouden. Zou u met de federale overheid overleg
willen plegen om het verkrijgen van een visum voor kortverblijf te vergemakkelijken?

Als u een convenant met een lokale overheid wilt sluiten, zijn er dan extra middelen aan
verbonden? Of komen de middelen uit de projectsubsidies van Managers van Diversiteit?

Er worden twee steden genoemd, maar ik weet dat Gent niet geneigd is een convenant te
sluiten. De stad Gent vindt het niet de taak van een lokale overheid om zich te mengen in
partnerkeuze en gezinshereniging en om de mensen te ontmoedigen. Minister, ik zou graag
uw mening kennen.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Voorzitter, minister, ik wil me ook aansluiten bij de vragen van de heer
Kennes.

Minister, u hebt in uw beleidsbrief aangekondigd dat u een sensibiliseringscampagne wilt
voeren om de etnisch-endogame huwelijken te ontmoedigen. Ik wou gewoon eens weten wat
de stand van zaken is en of er al belangrijke stappen zijn gezet.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, er zijn een hele resem bijkomende vragen gesteld
naar aanleiding van deze interessante vraag.

Mijnheer Caron, ik moet niet meer ingaan op het probleem op zich. Liefde kent geen grenzen.
Huwelijken zijn toegelaten en gaat men niet verbieden. Iedereen is er stilaan van overtuigd –
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ook meer en meer binnen de allochtone gemeenschap, vandaar dat het belangrijk is dat we
een sensibiliseringsbeleid voeren – dat het probleem van etnisch-endogame huwelijks-
migratie heel wat negatieve effecten heeft. Vele huwelijken lopen spaak op zeer korte
termijn. Er is het probleem van het telkens opnieuw starten van de inburgering. De
nieuweling kent de taal niet, een percentage is analfabeet. De kloof met de partner is vaak
heel groot.

Er is een heel groot verschil met de immigratiegolf die aan het eind van de 19e eeuw heeft
plaatsgevonden. Mensen weken uit naar Canada en de Verenigde Staten en de tweede
integratie was al volledig geïntegreerd. De derde generatie kende zelfs de moedertaal van de
grootouders niet meer.

Er zijn ook opvoedingsproblemen. Kinderen lopen school in het Nederlands. Ze hebben vaak
een of twee ouders die niet in staat zijn om het opvoedkundig proces in het Nederlands te
begeleiden.

Dat zijn genoeg redenen om aan te nemen dat we ons zorgen moeten maken. Nog eens: het
internationaal recht en het familierecht zijn wat ze zijn. Niemand die eraan denkt om te
zeggen dat zulke huwelijken niet meer kunnen, maar de vaststelling blijft dat we
geconfronteerd worden met een serieus probleem.

In het licht daarvan heb ik op 14 februari een brief geschreven aan de lokale besturen om de
beleidsprioriteiten voor de opmaak van de integratiebeleidsplannen 2012-2014 mee te delen.
Een van de beleidsprioriteiten betreft het sensibiliseren voor en het ontraden van
huwelijksmigratie op het lokale niveau. De heer Van Overmeire heeft beklemtoond dat het
aan de steden en gemeenten is om de lokale noden in te vullen. Dat is de manier waarop we te
werk gaan. Zij kennen de situatie. Ze brengen de noden in kaart. Ze geven invulling aan de
Vlaamse beleidsprioriteiten, rekening houdend met hun lokale situatie. Zij bepalen waar ze
sterker de focus op leggen. In een bepaalde stad is de nood misschien veel kleiner. Het is
evident dat we die autonomie respecteren. Ik ga ervan uit dat de centrumsteden en de grote
steden hieromtrent wel acties zullen ondernemen. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Zowel vanuit
een integratie- als vanuit een humanitair perspectief worden zij hiermee geconfronteerd. Hoe
de prioriteit ‘huwelijksmigratie’ zich in de verschillende convenanten zal vertalen, zal pas
tegen eind 2011 duidelijk zijn. De lokale besturen moeten namelijk pas tegen 30 juni 2011
hun nieuwe integratiebeleidsplan indienen. Op basis van die plannen wordt over de
convenanten onderhandeld. Het is dus nu nog te vroeg om te zien hoe die beleidsprioriteit van
de Vlaamse Regering geïmplementeerd wordt op het lokale niveau.

Zoals ik al heb gezegd, behoort het invullen van de Vlaamse beleidsprioriteiten tot de lokale
autonomie. Dat betekent dat de steden en gemeenten eigen accenten leggen in strategische en
operationele doelen. Ze moeten het integratiebeleidsplan pas op 30 juni 2011 indienen. Het is
dan ook te vroeg om te zien hoe ze dat vertalen.

Zowel uit de projectoproep ‘huwelijksmigratie’ als uit gesprekken die ik met het – ook vaak
allochtoon – middenveld heb gevoerd, blijkt de interesse voor en de bezorgdheid over het
thema te leven bij de verenigingen. Onlangs heb ik nog gesproken voor een heel grote
gemengde groep Vlamingen van Turkse origine. Ik ga geen enkel thema uit de weg. Ik snijd
altijd alle thema’s aan. Ik heb ook dit punt aangeraakt. Ik moet zeggen dat ik op heel wat
instemming kon rekenen, voornamelijk van de vrouwelijke leden van het gezelschap. Het
thema wordt stilaan ook voorwerp van bespreking, van bezorgdheid, ook bij het allochtone
middenveld.

Een aantal geselecteerde projecten van de oproep Managers van Diversiteit, die vorig jaar
huwelijksmigratie als thema had, wordt momenteel uitgevoerd door allochtone verenigingen.
Zij hebben dus heel zeker een rol en een aantal nemen ook heel bewust die rol op. Ik ben er
ook blij om. Dat brengt dit thema veel sterker onder de aandacht. Het geeft ook veel meer
draagkracht aan de thematiek.
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Wat betreft imams en spirituele leiders, ligt de zaak enigszins anders. Het Steunpunt
Gelijkekansenbeleid voert een onderzoek naar imams in Vlaanderen. Het doel is onder meer
hun opvattingen over integratie/inburgering, islam in Europa, gendergelijkheid én de
samenhang tussen deze drie factoren in kaart te brengen. Ik heb de onderzoekers gevraagd
ook de sociaal-culturele rol van moskeebesturen te bekijken. Ik verneem van onze stedelijke
integratiediensten dat er heel wat moskeeën zijn die een maatschappelijk engagement
opnemen. Ik heb dat daarnet ook gezegd naar aanleiding van het antwoord op de eerste vraag.
Het is dan ook belangrijk dat dat mee wordt opgenomen in het onderzoek.

Ik stel voor dat we de resultaten van het onderzoek afwachten vooraleer de ene of andere
partij formeel ingeschakeld wordt in het proces. Ik moedig uiteraard aan dat bepaalde
moskeeverenigingen en/of imams een duidelijk standpunt innemen voor integratie en
waarschuwen voor de mogelijke problemen die verband houden met huwelijksmigratie.

Het Kruispunt Migratie-Integratie kreeg de opdracht om de projecten rond huwelijksmigratie
in het kader van Managers van Diversiteit op te volgen. De taak bestaat erin de methodieken
die binnen de verschillende projecten worden ontwikkeld op te volgen, te evalueren en af te
toetsen aan de Vlaamse beleidsprioriteiten. Relevante methodes zullen worden bezorgd aan
zowel de integratiesector als de andere sectoren. Ook steden en gemeenten zullen dus in de
toekomst gebruik kunnen maken van de ontwikkelde methodieken. Het enige geselecteerde
project dat door een lokaal bestuur is ingediend in het kader van Managers van Diversiteit, is
het project Op Weg van de stad Beringen. Als blijkt dat dit project goede resultaten oplevert,
kan het worden opgenomen in het convenant.

Voorzitter, ik denk dat ik heb geantwoord op de meeste vragen. Mevrouw Pehlivan, u had het
nog over de visumproblematiek. Ik kan erin komen dat u zegt dat als hier een huwelijk
plaatsvindt tussen mensen die hier wonen, ingeburgerd en geïntegreerd zijn, het heel pijnlijk
is als de familie niet zou mogen komen om mee feest te vieren. Ik zal meedelen wat u hebt
gezegd aan minister Vanackere. Ik zal er hem op wijzen. Het is een federale aangelegenheid.
Ik zal zijn antwoord afwachten om te zien of maatregelen genomen moeten worden.

Mijnheer Caron, het is evident dat het nog te vroeg is om de projecten die in januari 2011 zijn
opgestart, te evalueren. Er zitten een paar goede, boeiende projecten tussen. Maar het is nog
veel te vroeg om er nu een antwoord op te geven.

Mevrouw Pehlivan, als ik u zo hoor, zou Gent niet zo enthousiast zijn om een convenant af te
sluiten. Ik weet dat niet. Ik zal zien wat de stad daarover laat weten. Ik ben altijd bereid om
daarover in dialoog te gaan. Op dit moment heb ik nog geen enkel signaal gekregen. Ik mag
hopen dat de stad Gent, die dan toch een belangrijke integratiedienst heeft die gesubsidieerd
wordt, zegt dat ze zich inschrijft in het algemene Vlaamse beleid. Ik heb respect voor de
lokale autonomie. Gent heeft, zoals Antwerpen, zijn eigen problemen. Andere steden en
gemeenten hebben die ook, maar ik mag toch hopen dat de stad zich inschrijft in dat beleid.

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Minister, ik dank u voor de toelichting. Voor een aantal zaken komt
mijn vraag misschien wat te vroeg. Men kan de dossiers indienen tot 30 juni. Uit de reacties
van de collega’s leid ik toch af dat de zaak met veel interesse in de commissie gevolgd wordt.
We zullen er zeker op terugkomen op het moment dat er meer gegevens bekend zijn.

De voorzitter: Mevrouw Pehlivan heeft het woord.

Mevrouw Fatma Pehlivan: Minister, de opmerking over de visa klopt. De heer Caron treedt
me daarin bij. We voeren een politiek om mensen te ontmoedigen. Mensen die hier dan
huwen, worden ermee geconfronteerd. Het duurt veel te lang, soms twee tot drie maanden,
om een tante, een oom, een neef of een nicht naar hier te laten komen. Ik vraag u om dat bij
uw federale collega aan te kaarten.
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Gentenaars zijn natuurlijk Gentenaars. Ze zijn koppig en voeren hun eigen beleid. Ze voeren
wel een heel degelijk integratiebeleid. Ik denk wel dat ze aan tafel willen zitten. Ze moeten
echter duidelijk weten waarover het gaat en wat hun inbreng zou kunnen zijn. Ik zal de zaak
verder opvolgen, ook in Gent.

De voorzitter: De heer Van Overmeire heeft het woord.

De heer Karim Van Overmeire: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik had vier kleine
opmerkingen. U zegt dat liefde geen grenzen kent. Dat klopt natuurlijk. Bij gearrangeerde
huwelijken komt de liefde echter in het beste geval achteraf. Het argument geldt dan niet van
bij de aanvang. Men moet een heel goed onderscheid maken tussen de, zeg maar, normale
huwelijksmigratie en de welbepaalde gemeenschappen waar een heel andere dynamiek
bestaat.

U hebt nogal veel vertrouwen in de kracht van de steden en gemeenten, die volgens u de
situatie op het terrein heel goed of beter kunnen inschatten, die hun eigen operationele en
strategische doelstellingen zullen opstellen. Dat geldt misschien voor steden zoals
Antwerpen, Gent, Mechelen. Dat zijn steden met een allochtone gemeenschap die er al wat
langer is en die dikwijls ook goed georganiseerd is. In een aantal centrumsteden liggen de
zaken toch wel anders, zeker als het gaat over gemeenschappen die vrij recent zijn. Het is niet
meer zo dat in onze steden één, twee of drie allochtone gemeenschappen leven. Steeds meer
worden die steden een mozaïek van groepen mensen die op korte tijd van elders zijn gekomen
en waarmee het lokaal bestuur vaak heel weinig contact heeft, laat staan dat dit stadsbestuur
een strategie zou kunnen opstellen om die huwelijksmigratie enigszins in te dammen.

U verwacht ook veel van de allochtone gemeenschappen zelf. Ik wil aannemen dat er zeker
gemeenschappen zijn, zoals de Turkse, waar groepen ondertussen wel inzien dat dit probleem
er is. Voor die mensen blijft er echter een spanningsveld bestaan tussen een soort Vlaamse
burgerzin en een loyaliteit ten opzichte van de eigen familie en etnische gemeenschap. Hoe
men het ook draait of keert, er is nog altijd een enorme aantrekkingskracht: zelfs al komen die
mensen hier in Vlaanderen in de kansarmoede terecht, voor heel veel van hen is de situatie
nog altijd oneindig veel beter dan de situatie in hun thuisland. Alleen met een vrijblijvend
sensibiliseringsbeleid zal men, vrees ik, niet tot resultaten komen.

Er werd verwezen naar de imams, de spirituele leiders, de moskeebestuurders. Dat lijkt me
een interessant element van discussie. Minister, zou men kunnen zeggen dat de houding van
die mensen tegenover deze problematiek, het zich inschakelen in het Vlaamse
sensibiliseringsbeleid ter zake, een element zou kunnen zijn voor gemeenten bij het advies
dat ze moeten geven? Daarmee grijp ik even terug naar de eerste vraag.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mevrouw Pehlivan, ik zal minister Vanackere daarover dus
aanschrijven. Ik zal het betoog meesturen dat u hebt gehouden in deze commissie, en erop
aandringen dat er een antwoord op komt. Mocht er geen antwoord komen of mocht dat het
noodzakelijk voorwerp zijn van verdere gesprekken met de minister, dan zal ik die uiteraard
voeren.

Mijnheer Van Overmeire, ik denk dat ik in mijn eerste antwoord duidelijk heb gemaakt dat er
heel veel gemakelde huwelijken zijn, en dat daar een ernstig probleem schuilt. Ik heb gezegd
dat liefde geen grenzen kent, maar ik heb er meteen aan toegevoegd dat er in dezen wel
degelijk een ernstig probleem is. Ik ga dat dus ook niet uit de weg. Geloof ik in de kracht van
wat die lokale gemeenschappen kunnen doen? Ja en neen. Ik heb het ook bij vorige debatten
gezegd, maar ik heb het nu niet meer herhaald: ik denk dat er op de eerste plaats een aantal
federale maatregelen moeten worden genomen. Nederland doet dat ook. Er is het probleem
van de leeftijd van die mensen. Wat dat betreft, zitten we met de internationale verdragen met
Turkije en Marokko. Er is het probleem van de intrafamiliale huwelijken, huwelijken tussen
neven en nichten. Nederland treedt daartegen op. Er is het probleem van de strijd tegen de
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schijnhuwelijken. Dit zijn federale bevoegdheden. Die hebben wij niet. Ons beleid kan, met
de beste wil van de wereld, alleen maar gaan voor een maximale sensibilisering en ontrading.
Ik ben er zeker van dat het heel belangrijk is ter zake met de allochtone gemeenschap zelf te
werken, om hen te wijzen op de problemen die rijzen. Ik ervaar dat jonge vrouwen met een
migratieachtergrond die problemen heel snel beginnen te erkennen, dat er een evolutie in de
geesten is.

Er is op een bepaald ogenblik een onderzoek geweest in Limburg naar huwelijksmigratie.
Mijnheer Kennes, ik denk dat het die cijfers zijn waarnaar u hebt verwezen. Ik heb de
opdracht gegeven aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) om een
studie uit te voeren om het probleem te kwantificeren, om dus te bekijken over hoeveel
mensen het gaat. Ook zal het probleem van de schijnhuwelijken in kaart worden gebracht,
dus de scheiding, het vervolgtraject. Die studie zou heel het probleem in kaart moeten
brengen. Ik kijk uit naar de resultaten. Ongetwijfeld zal dat onderzoek nieuw materiaal
leveren om ons toe te laten te bekijken of het beleid kan worden bijgestuurd, om de steden die
daarmee worden geconfronteerd bijkomende informatie te geven enzovoort. Dat is niet
onbelangrijk. Er zijn deelonderzoeken gebeurd. Mijnheer Kennes, ik vermoed dat u daarnaar
hebt verwezen. Het lijkt me echter belangrijk dat er een zo omvattend mogelijke studie
gebeurt.

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Er is ook de recente studie geweest van de Koning
Boudewijnstichting, getiteld ‘Gezinshereniging in België, de mythe ontcijferd’. Daarin was
ook heel wat materiaal terug te vinden. Die studie heeft ook aanleiding gegeven tot een
actuele vraag en een klein debatje in de plenaire vergadering van 2 februari.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het integratiebeleid in Brussel
en het overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) hierover
- 1686 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Voorzitter, minister, geachte leden, Vlaanderen voert een actief
integratiebeleid, ook in Brussel. Zoals wel meer elementen van het Vlaamse beleid in Brussel
is dat enigszins een complexe materie, maar is dat eigenlijk wel succesvol. Er bestaat een
grote interesse voor het Vlaamse beleid ter zake bij een aantal minderheden, en zelfs vanwege
de Franse Gemeenschap.

In Brussel spelen een aantal actoren een belangrijke rol in het Vlaamse integratiebeleid. De
twee belangrijkste actoren zijn het regionaal integratiecentrum Foyer en natuurlijk ook de
VGC. Minister, ook in vroegere discussies hebt u altijd benadrukt een goede samenwerking
met de VGC na te streven met betrekking tot het integratiebeleid. De VGC krijgt trouwens in
dit beleid heel uitdrukkelijk een coördinerende opdracht, of zelfs een regieopdracht, enigszins
in tegenstelling tot de situatie met betrekking tot het inburgeringsbeleid. Ik denk dat de VGC
in Brussel veel meer aanwezig is qua integratie dan qua inburgering.

Het Integratiedecreet van 2009 erkent één hoofdstedelijk integratiecentrum in Brussel. Op 1
januari van dit jaar is er ook een uitvoeringsbesluit in werking getreden, waardoor voornoem-
de zaken verder in uitvoering worden gebracht.

Minister, in uw jongste beleidsbrief Inburgering en Integratie viel me de volgende passage
op: “Om het inburgerings- en integratiebeleid in Brussel te ondersteunen, zal ik in
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samenspraak met de VGC overleg organiseren met het Huis van het Nederlands Brussel, het
Brusselse Onthaalbureau Nieuwkomers bon vzw, het integratiecentrum Foyer en de Brusselse
sociaal tolk- en vertaaldienst Brussel Onthaal vzw, om na te gaan in welke mate deze
organisaties kunnen bijdragen aan het realiseren van de beleidsopties inzake inburgering en
integratie in Brussel.”

Ik merk daarbij even op dat het Huis van het Nederlands in Brussel een heel belangrijke taak
heeft, en ook een heel ander takenpakket heeft gekregen dan de andere Huizen van het
Nederlands in Vlaanderen.

Minister, kunt u belichten hoe de VGC in Brussel de regierol voor het integratiebeleid invult?
Op welke manier heeft ze de politieke krijtlijnen inhoud gegeven? Hebt u haar beleidsopties
officieel ontvangen? Hebt u eigenlijk regelmatig overleg om na te gaan hoe het integratie-
beleid in Brussel kan worden uitgevoerd? Zijn de onderhandelingen met het hoofdstedelijk
integratiecentrum al opgestart met betrekking tot het afsluiten van een meerjarenconvenant?
Die zou op 1 januari 2012 in werking moeten treden. Hoe verlopen die onderhandelingen?
Gebeuren die in samenspraak met de VGC, of doet u die alleen, vanuit de Vlaamse overheid,
wat ook mogelijk is? In uw beleidsbrief hebt u het over een overleg met al die belangrijke
Brusselse integratieactoren. Heeft dat al plaatsgevonden? Hoe pakt u dat aan? Waarom wilt u
eigenlijk net op dit ogenblik met al die partners overleggen? Was er een bepaalde reden
waarom u dat hebt vermeld in uw jongste beleidsbrief, of maakt dat deel uit van uw algemeen
beleid, van een continuüm waarbij u als minister van Inburgering gewoon probeert na te gaan
hoe de situatie in Brussel verder evolueert?

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Voorzitter, minister, geachte leden, ik sluit me aan bij deze terechte
vragen van de heer Delva. Het gaat inderdaad over een interessante Vlaamse beleidstak die
we proberen binnen te brengen in een moeilijk gebied als Brussel. Dat vergt natuurlijk de
nodige consequenties en aanpak. In die context kan ik mij volledig aansluiten bij de vragen
van de heer Delva.

Omtrent de doelgroependetectie zei u bij de aankondiging van uw beleidsbrief dat u stappen
zou ondernemen. Hoe zit het daarmee?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer Delva, de VGC stelde haar beleidsopties met
betrekking tot het Vlaams Integratiebeleid in Brussel-Hoofdstad op. Er wordt vertrokken van
zes strategische doelstellingen (SD), telkens met operationele doelstellingen.

Ik geef u die doelstellingen in het kort weer. Ik concentreer me vooral op die doelstellingen
die van belang zijn bij de regierol van de VGC. SD 1, de VGC voert en ontwikkelt een
gecoördineerd en transversaal beleid met betrekking tot integratie, dat een antwoord biedt op
de reële noden in de stedelijke samenleving. In de concretisering van deze strategische doelen
blijkt dat de VGC haar regierol ter harte neemt. Binnen SD 1 stelt de VGC expliciet dat het
beleidsplan zal worden aangewend om te komen tot een gecoördineerd en transversaal beleid.
Als regisseur geeft zij dan ook aan bij wie de politieke en administratieve verantwoor-
delijkheid ligt, hoe een betrokkenheid vanuit de diverse beleidsdomeinen zal worden
gerealiseerd, hoe het beleid zal worden opgevolgd, hoe het zal worden vertaald in de
begroting en hoe de doelgroep bij het beleid zal worden betrokken. Tevens geeft de VGC in
haar beleidsopties aan informatie uit te wisselen, en waar mogelijk af te stemmen met andere
partners zoals COCOF en het gewest. De VGC wil ook naar de Brusselse gemeenten
faciliterend optreden voor de toeleiding naar het inburgeringsaanbod. De VGC geeft aan
expertise te zullen uitwisselen met Antwerpen en Gent. Nog in SD 1 formuleert de VGC het
engagement om het regionaal integratiecentrum (RIC) Foyer, de vzw bon, het
Minderhedenforum, het Huis van het Nederlands en het Sociaal Vertaalbureau structureel te
betrekken bij het integratiebeleid.
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SD 2, de VGC neemt een voorbeeldfunctie op en werkt aan de interculturalisering van de
interne organisatie. Dat betreft de eigen werking, daar ga ik niet nader op in.

SD 3, de VGC zet in op interculturalisering en voert een inclusief beleid dat gericht is op de
toegankelijkheid van de voorzieningen voor alle Brusselaars, en meer specifiek voor
personen met een migratiegeschiedenis. In SD 3 zet de VGC in op een inclusief beleid binnen
de eigen organisatie door te streven naar een grotere toegankelijkheid. Zij neemt hier een
sterke regiefunctie op door operationele doelstellingen uit te werken rond de toegankelijkheid
van het jeugd-, sport-, cultuur-, welzijns- en gezondheidsaanbod, meer specifiek naar
personen met een migratiegeschiedenis, en in te zetten op de verdere uitbouw van een
behoeftedekkend en kwalitatief Nederlandstalig gezinsaanbod, gelijke onderwijskansen en
gelijke tewerkstellingskansen. Hoewel het overleg nog moet plaatsvinden, past het binnen het
takenpakket van een integratiecentrum zoals Foyer om de VGC hierin te ondersteunen.

SD 4, de VGC stimuleert een positieve houding ten opzichte van het Nederlands in de
meertalige Brusselse context en biedt kansen aan Brusselaars, en meer specifiek personen met
een migratiegeschiedenis, om het Nederlands te leren en te gebruiken. Dat betekent dat de
VGC als regisseur streeft naar het implementeren van een gemeenschappelijke visie rond
taalgebruik in de eigen organisatie en in de voorzieningen die zij subsidieert, interne en
externe regie dus. Bovendien wenst de VGC een kwaliteitsvol NT2-aanbod te stimuleren en
zal ze investeren in een versterkte begeleiding inzake taalondersteuning en -stimulering. Een
goede samenwerking met het Huis van het Nederlands is hiertoe vereist.

SD 5, de VGC streeft naar evenredige participatie van alle Brusselaars, en meer specifiek van
personen met een migratiegeschiedenis, en heeft specifieke aandacht voor bepaalde groepen.
Hier gaat het om het stimuleren van mensen om actief deel te nemen aan onze samenleving.
Mensen moeten een actief burgerschap kunnen invullen. Als het gaat over beleidsparticipatie
is het Minderhedenforum een belangrijke partner. Maar er is ook sprake van meer ‘informele
participatie’.

SD 6, de VGC voert een beleid dat zich richt op het bevorderen van sociale cohesie en het
bevorderen van het samenleven tussen de diverse bevolkingsgroepen in Brussel. De VGC wil
ontmoetingsmogelijkheden creëren op basis van gemeenschappelijkheden en ziet daarbij als
cruciale partners: het ruime verenigingsleven, gemeenschapscentra, dienstencentra, scholen,
wijk- en buurtorganisaties, allochtone zelforganisaties en de georganiseerde levens-
beschouwingen.

Uit de bespreking met het RIC Foyer zal moeten blijken op welke manier zij hierin onder-
steunend kunnen werken. Ik hoop dat zij methodische ondersteuning kunnen bieden en dat
hun netwerk in het Brusselse een belangrijke meerwaarde kan zijn om aan deze doelstelling
te werken. De VGC bezorgde, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 12
november, haar beleidsopties aan de Vlaamse overheid. Die werden door mijn kabinet, samen
met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, met de VGC doorgesproken, wat resulteerde
in een goedkeuring van deze opties door het college op 24 februari 2011. De beleidsopties
werden, zoals opgenomen in het besluit, op 28 februari aan Foyer bezorgd. Zoals u kunt
vaststellen, sporen de beleidsopties nauw met het Vlaamse integratiebeleid. De VGC legt
eigen lokale accenten, zoals dat ook gebeurt door de lokale besturen. Er is deze maand op
mijn kabinet nog een overleg gepland met de VGC en Foyer.

Het convenant van het RIC Foyer zal uitvoering moeten geven aan de strategische en
operationele doelstellingen die de VGC in haar beleidsopties heeft opgenomen. De
beleidsopties van de VGC betreffen het integrale integratiebeleid in Brussel-Hoofdstad en
voor de realisatie ervan zal een beroep worden gedaan op diverse partners. Het RIC zal
bijgevolg slechts een deel van de beleidsopties mee helpen realiseren. Om de opdrachten van
Foyer concreter af te bakenen is daarvoor deze maand een eerste overleg gepland met mijn
kabinet, het RIC Foyer en de VGC. Het is mijn bedoeling dit geregeld te herhalen, teneinde
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op die manier het convenant concreet te kunnen invullen. Het convenant moet in de loop van
dit jaar klaar zijn. Het moet in werking treden op 1 januari 2012.

De VGC noemt in haar beleidsopties het RIC Foyer, bon, het Minderhedenforum, het Huis
van het Nederlands en het Brussels Onthaal-Sociaal Vertaalbureau als haar partners op het
terrein. Dat zijn ook de partijen waarmee de Vlaamse overheid geregeld overleg pleegt in
uitvoering van ons inburgerings- en integratiebeleid. De VGC heeft bij het tot stand komen
van haar beleidsopties zelf zeer veel aandacht besteed aan het betrekken van deze actoren en
de afstemming met deze actoren. Zoals hierboven vermeld, plan ik op korte termijn een
overleg met de VGC om na te gaan hoe deze doelstellingen verder gerealiseerd kunnen
worden in samenwerking met de verschillende partners en hoe de afstemming tussen de
diverse actoren kan worden verbeterd.

Mijnheer Segers, wat de optimalisatie van doelgroepdetectie betreft, heeft het agentschap een
voorstel uitgewerkt en aan mijn kabinet bezorgd. Dit voorstel wordt momenteel verder
onderzocht.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Ik dank u voor uw antwoord, minister, en voor het overzicht van de
strategische doelstellingen die de VGC u heeft overgemaakt als beleidsopties.

Het is goed dat alle commissies van het Vlaams Parlement die bezig zijn met materies die in
Brussel kunnen worden uitgevoerd door de Vlaamse overheid, goed op de hoogte blijven van
het Vlaams beleid ter zake. Over het inburgerings- en integratiebeleid wordt in dit parlement
niet zo vaak gepraat, tenminste niet over de invulling ervan in Brussel. Het is goed dat we dit
gesprek vandaag hebben.

U antwoordde op mijn tweede vraag dat u in het convenant de taken van Foyer beter wilt
afbakenen. Een aantal taken inzake integratie in Brussel zouden door andere partners worden
opgenomen. Wat bedoelt u daar precies mee? Wilt u zeggen dat de taken van Foyer vandaag
niet goed zijn afgebakend? Is de werking van Foyer onduidelijk?

Op mijn derde vraag antwoordde u dat het overleg tussen u, de VGC en de partners erop
gericht is de afstemming tussen de actoren te verbeteren. Is de afstemming vandaag onvol-
doende? Ik ving in het werkveld een gerucht op over een eventueel dichter bij elkaar brengen
van onthaalbureau, integratiecentrum enzovoort. Ik weet niet of dat er zit aan te komen. Ik
wil wel benadrukken dat in Brussel het Huis van het Nederlands een heel specifieke taak op
zich neemt. In tegenstelling tot vele Huizen van het Nederlands in Vlaanderen werken daar
heel wat mensen. Als mijn informatie juist is, houden zich daar een vijftig of zestig mensen
bezig met NT2. Het takenpakket van het Huis van het Nederlands is zeer uitgebreid. Het gaat
niet alleen om het screenen van inburgeraars, maar ook van iedereen die Nederlandse les wil
volgen. Vorig jaar waren dat er 20.000 – om u een idee te geven van de werklast van het Huis
van het Nederlands. Indien het inderdaad de bedoeling zou zijn om een aantal centra, bureaus
enzovoort die zich bezighouden met integratie en inburgering dichter bij elkaar te brengen,
wat is daarin dan de positie van het Huis van het Nederlands in Brussel?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer Delva, u hebt erop gewezen dat het heel belangrijk is
dat wij met betrekking tot dit probleem ook aandacht hebben voor Brussel, dat voor een deel
buiten de scope valt. Voor wat verplichte inburgering betreft, hebben we daar een heel andere
context dan in het Vlaamse Gewest. Er zijn inderdaad op vrijwillige basis 20.000 nieuw-
komers die Nederlands leren in Brussel. Dat is een ongelooflijk succes. Deze mensen zijn
enorm gemotiveerd. Wij moeten daar bijzondere aandacht voor opbrengen. Mijn aandacht
gaat er dan ook naar uit. Ik hoop dat er in Brussel wordt ingespeeld op het initiatief dat ik
gisteren heb gelanceerd: de inburgeringscoaches. In de hoofdstedelijke context kan dit een
bijzonder mooi project zijn. We hebben het er in deze commissie al een paar keer over gehad.
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Ik hoop dat ook daarin mensen met een maatschappelijke voorbeeldfunctie het voortouw
willen nemen. Ik zei al dat de voorzitter van het Catalaanse parlement als een van die coaches
die begeleiding wekelijks doet. Dergelijke voorbeelden trekken andere mensen mee.

De voorzitter: De heer Peumans kan dat ook.

Minister Geert Bourgeois: De heer Peumans zou dat ook kunnen, maar u ook, voorzitter.
Natuurlijk.

Foyer is voorwerp van bespreking. Foyer werkt, lokaal gericht, op Molenbeek, maar is
tegelijk ook onze integratiedienst, die gebiedsdekkend moet werken. Het komt mij voor dat
we daar verbetering kunnen boeken. Dat moet voorwerp zijn van bespreking. Die zaken
moeten nog allemaal gebeuren. Wij moeten daarover in dialoog gaan.

Met betrekking tot uw laatste vraag over reorganisatie ligt alles nog open. Er zijn gesprekken.
Ik onderzoek hoe we met het hele inburgerings- en integratiebeleid meer efficiëntie kunnen
bereiken. Maar ik heb op dit ogenblik geen concrete voorstellen. Ik ben daarover volop in
dialoog. Het is prematuur om daarover iets te zeggen.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Ik heb op één vraag nog geen antwoord gekregen: hoe verbetert de
afstemming tussen de actoren? U zegt dat u overleg organiseert met de actoren om na te gaan
hoe de afstemming tussen de actoren kan worden verbeterd. Wil dat zeggen dat er momenteel
op dat vlak zaken stroef verlopen?

Minister Geert Bourgeois: Alles kan beter. Daarom zijn er die gesprekken met de VGC, die
de regierol heeft. We moeten ook in Brussel kijken waar het nog beter kan, waar er nog meer
synergieën kunnen zijn, waar we nog beter op elkaar kunnen afstemmen. Dat is de bedoeling.
Dat zal het gevolg zijn van de dialoog die we daarover voeren. Ik heb daarin, behalve wat ik
u heb gezegd over Foyer, geen bijzondere vooraf ingenomen standpunten.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, en tot mevrouw Freya Van den
Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de
nakende gedeeltelijke uittreding van Electrabel uit Eandis en de verdere aanpak naar
2018
- 1724 (2010-2011)

De voorzitter: Het antwoord wordt gegeven door minister Bourgeois.

De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Voorzitter, minister, collega’s, het aandeel van Electrabel in
Eandis, het grootste energiedistributiebedrijf van Vlaanderen, zal naar verluidt nog voor de
zomer afgebouwd worden. Dit aandeel zal in de komende jaren nog voort moeten worden
verminderd, omdat decretaal bepaald is dat het bedrijf tegen 2018 volledig uit het kapitaal
van Eandis moet zijn verdwenen.

De Vlaamse steden en gemeenten, die binnen Eandis de belangrijkste aandeelhouder zijn,
bereiden nu naar verluidt een operatie voor die Electrabel deels uitkoopt. De operatie zou in
twee fases verlopen. Eerst zouden alle aandeelhouders een kapitaalreductie doorvoeren,
daarna zou een kapitaalverhoging volgen door de Vlaamse steden en gemeenten, die hun
kapitaaldeel opnieuw integraal zouden inbrengen. De betrokken steden en gemeenten moeten
hun formele fiat nog geven aan de transacties. Dit zou in de loop van juni gebeuren, zodat de
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operatie op 1 juli in werking zou treden. Electrabel behoudt na deze operatie naar verluidt een
blokkeringsminderheid, zodat er straks de facto in het beheer van Eandis geen echte wijziging
zou komen.

Minister, ik had graag wat meer toelichting in verband met wat er op til is binnen de grootste
energiedistributiekoepel van Vlaanderen, waarbij het merendeel van de Vlaamse steden en
gemeenten betrokken is. Welke uitkoopoperatie wordt er nu precies voorbereid? Klopt het dat
de betrokken steden en gemeenten hun bedrag achteraf integraal zullen herinvesteren? Klopt
het dat alvast bij minstens één intercommunale de betrokken besturen niet eens anders
kunnen aangezien een eerdere statutenwijziging hun verplicht om automatisch aldus te
handelen in dit geval? Hebt u enig zicht op hoe Eandis het wegvloeien van een aantal
honderden miljoenen euro kapitaal zal opvangen? Klopt het dat aan het beheer binnen Eandis
na de nakende operatie niets wijzigt ondanks het feit dat de steden en gemeenten een groter
percentage van het kapitaal aanleveren? Is er een concreet plan voor de verdere afbouw van
de Electrabel-deelname tegen 2018?

Ik stel deze vraag na een discussie van ongeveer een maand geleden in de commissie Energie.
Ik had de vraag oorspronkelijk ook ingediend aan de minister van Energie. Toen hebben
leden van de meerderheidsfracties laten verstaan dat wij ook nog altijd het decreet kunnen
aanpassen. Die opmerking kwam er naar aanleiding van mijn eerste vraag, die ik toen in de
commissie Energie heb gesteld. Wat is nu het concrete plan van de Vlaamse Regering? Wat
is de mening van de Vlaamse Regering over de verdere afbouw van Electrabel-deelname
tegen 2018? Wordt er effectief nog overwogen om het decreet aan te passen, zodat dit niet
moet tegen 2018? Wilt u in overleg treden met de betrokken steden en gemeenten om die
ingrijpende operatie, die zich onafwendbaar de komende jaren moet voltrekken, te bespreken
en voor te bereiden?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer Reekmans, de operatie die bezig is, is een operatie
tussen de lokale besturen als openbare aandeelhouder van de gemengde distributienet-
beheerders (DNB) enerzijds en Electrabel GDF Suez als de private aandeelhouder van de
DNB’s. Het betreft een ‘kapitaaloptimalisatie’. Deze optimalisatie houdt financieel-technisch
een dubbele kapitaalbeweging in, namelijk een kapitaalreductie door alle aandeelhouders,
gevolgd door een kapitaalverhoging door de openbare besturen in de vorm van een
herinvestering van het aanvankelijk gereduceerde kapitaal.

Eerste luik: er wordt voorgesteld een kapitaalvermindering door te voeren voor een globaal
bedrag van 1347 miljoen euro: 943 miljoen euro aandeel openbare sector en 404 miljoen euro
aandeel Electrabel, volgens de bestaande 70/30-verhouding tussen de openbare en private
aandeelhouders. Het tweede luik van de voorgestelde kapitaalbeweging bestaat uit een
kapitaalverhoging door de openbare sector, waarbij de 943 miljoen euro behouden blijft in de
energiedistributie. Deze operatie wordt mogelijk door de nieuwe aandeelcategorieën te
creëren voor de openbare besturen-aandeelhouders. Dat zullen in hoofdzaak F-aandelen zijn,
met stemrecht, en in mindere mate E-aandelen, zonder stemrecht. Hierdoor wijzigt de
kapitaalverhouding tussen enerzijds de aandeelhouders van de openbare sector en anderzijds
de privéaandeelhouders, waardoor na de operatie een hogere financiële vergoeding, de
jaarlijkse dividendenstroom, toekomt aan de lokale besturen. Na de kapitaalverhoging door
de openbare besturen wordt het aandeelhouderschap als volgt verdeeld: 79 procent voor de
openbare besturen en 21 procent voor Electrabel.

De raden van bestuur van de betrokken distributienetbeheerders hebben vorige maand alvast
de kapitaalvermindering definitief goedgekeurd en hebben nu de voorbereidingen gestart om
de statutaire wijzigingen door te voeren met betrekking tot de kapitaalverhoging door de
creatie van F- en E-aandelen. Indien de voorziene timing wordt gerespecteerd, wordt de
volledige procedure van de dubbele kapitaalbeweging afgerond op de algemene
vergaderingen van juni 2011, met uitwerking op 30 juni 2011.
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De dubbele kapitaalbeweging wordt pas beschouwd als een optimalisatie van de kapitaal-
structuur van de DNB’s als er voldoende openbare besturen per DNB beslissen om het
gereduceerde kapitaal te herinvesteren in de energiedistributie. Daarom zal de kapitaal-
vermindering pas doorgevoerd worden binnen de DNB’s op voorwaarde dat de kapitaal-
verhoging voor minstens 90 procent van het gedeelte dat toekomt aan de lokale besturen
wordt onderschreven. Indien een individuele gemeente zou beslissen om niet of niet volledig
in te schrijven voor F- en E-aandelen, kunnen de andere gemeenten hierop inschrijven.

Bij IVK is er inderdaad een bestaande financieringsplicht, die statutair is vastgelegd. Bij de
overige gemengde DNB’s is dat niet het geval. IVK is de gemengde distributienetbeheerder
waar 46 gemeenten uit de provincie Antwerpen bij zijn aangesloten.

De kapitaalvermindering voor Electrabel zou 404,1 miljoen euro bedragen. Dat bedrag zou
opgevangen worden door het aantrekken van vreemd vermogen, bijvoorbeeld bancair krediet,
of via de tweede tranche van de obligatie-uitgiften. Deze vorm van financiering is goedkoper
en dus in principe gunstiger voor de eindgebruiker. Binnen het beheer en het kapitaal van
Eandis wijzigt er niets.

Zoals geweten, legt het decreet op de intergemeentelijke samenwerking de volledige
uittreding van de privépartner op in de opdrachthoudende verenigingen, verantwoordelijk
voor het distributiebeheer, tegen 2018. Deze decretale bepaling, samen met de principiële
stellingname van een ontvlechting van de energiemarkt, waarbij producenten en leveranciers
geweerd worden uit het beheer van het transport en het distributienetwerk, komt er dus op
neer dat Electrabel – GDF SUEZ zijn aandeel in de DNB volledig zal moeten afbouwen. Ik
neem aan dat beide partijen zich voorbereiden op een dergelijke operatie. Ik stel ook samen
met u vast dat die operatie stapsgewijze gerealiseerd wordt.

Het is de primaire verantwoordelijkheid van de aandeelhouders – dus de betrokken lokale
overheden – om zich te conformeren aan het decreet en om deze operatie voor te bereiden, uit
te voeren en af te sluiten. Ik ben toezichthouder. Ik heb als taak toezicht te houden op de
lokale besturen en op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, in die zin dat ik erover
waak dat er geen onwettigheden gebeuren. Ik zou in dezen een proactieve rol kunnen spelen
en een brief kunnen sturen om de gemeentebestuurders erop te attenderen dat 2018 dichterbij
komt. Ik denk echter dat ik dat niet moet doen, aangezien we vaststellen dat de operatie al
volop bezig is en dat men stapsgewijze evolueert in de richting van wat de decreetgever
gewild heeft.

Ik heb geen weet van plannen om het decreet te wijzigen. Ik heb ook het antwoord gelezen
van minister Van den Bossche in antwoord op uw vraag. Zij zegt ook dat de ontvlechting een
goede zaak is en dat dit een stap is in die richting. Ik heb geen weet van plannen; er staat bij
mijn weten ook niets daaromtrent in het regeerakkoord.

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Wat ik wel eigenaardig
vind, is dat de lokale besturen, die toch een tweederdeaandeel hebben binnen deze
intercommunale, akkoord gaan met de creatie van de aandelen E en F, dus aandelen met en
zonder stemrecht, maar dat in het beheer als dusdanig niets wijzigt. Ik vind dat niet logisch.
Als een partner in belang vermindert, zou zich dat ook moeten vertalen in het beheer en in de
raad van bestuur. Maar dat is dus niet het geval. Ik snap niet dat de lokale besturen toelaten
dat het beheer ongewijzigd blijft. Wat is uw mening daarover, als toezichthoudend minister
op de lokale besturen? Ik vind dat wij, als lokale besturen, ons daar door Electrabel in de
luren laten leggen. Zo’n operatie is wel het moment om het grondig te doen en het belang van
Electrabel effectief te verminderen.

Er staat inderdaad niet in het regeerakkoord dat het decreet zou worden gewijzigd tegen 2018.
Dat is verteld door leden van twee meerderheidspartijen in de commissie Energie van twee
weken geleden. U kunt dat in het verslag nalezen. Dat is ook de reden waarom ik deze vraag
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eerst in de commissie Energie had ingediend, omdat het debat daar al gedeeltelijk was
gevoerd.

IVK is de enige die echt concreet, door zijn recente statuutwijziging, aangeeft dat dit
geherinvesteerd moet worden. De anderen doen eigenlijk wat ze willen. Waar zit daar de
garantie dat de gemeenten dat effectief zullen herinvesteren? Dat is mij niet duidelijk. Als
toeziend minister kunt u daar wel een initiatief nemen. Een brief versturen dat 2018 dichterbij
komt, heeft inderdaad geen nut, maar het zou wel nuttig zijn om met de andere
intercommunales contact op te nemen, via een brief, een omzendbrief of in om het even
welke vorm. Zo kunt u meer garanties krijgen dat er effectief herinvesteringen zullen komen.

Dan blijft er nog het verhaal van Eandis. Je kunt je afvragen waar het geld zal worden
gevonden om tegen 2018 de immense uitstap te betalen. Vandaag zie je al dat Eandis voor de
REG-premies (rationeel energiegebruik) en de zonnepanelen en dergelijke een verhoging van
zijn kosten heeft doorgerekend. We krijgen nu ook nog het verhaal van de slimme meters,
waar ook nog een prijskaartje aan vasthangt. En dan is er nog het verhaal om tegen 2018
Electrabel volledig uit te kopen. Eandis zit inderdaad wel op een berg geld, maar we moeten
er toch op toezien dat dit geen blijvende vorm van lasten- of taksenverhoging is voor de
burger, die eigenlijk terugvloeit via de gemeenten en die in mijn ogen een verkapte vorm van
belastingverhoging is.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Minister, het is eigenlijk een slecht systeem dat de distributienetten
beheerd worden door de gemeenten, met een minderheidsaandeelhouder die baas is. Er zijn
twee zaken die mij bevreemden. Ten eerste is er het duurder worden van de elektriciteit,
waarover door Eandis gecommuniceerd is. Het lijkt wel alsof dat iets is dat buiten onze
openbare wereld staat, alsof het helemaal een privébedrijf is, dat handelt als een privébedrijf.
Terwijl iedereen van ons weet: opgepast, niet te veel kritiek op Eandis, want twee derde van
de winst vloeit terug naar de lokale besturen.

Eigenlijk is die 72 euro die erbij komt, collega’s, een dure extra belasting, met medeweten
van vele lokale bestuurders. En dan maar doen alsof dat ofwel de schuld is van de
zonnepanelen – in de versie van Eandis – ofwel van Electrabel – in de versie van minister
Van den Bossche! Dit zijn geen gezonde situaties.

Ik ben er voorstander van, mijnheer Reekmans, dat Electrabel zo snel mogelijk uit die
structuur verdwijnt. Dat is natuurlijk de eigenheid en de macht van de intergemeentelijke
samenwerkingen, dat moet de minister niet opleggen. Electrabel moet er zo snel mogelijk uit,
maar ik vind dat de gedaante van Eandis niet de gedaante is van een semipubliek bedrijf,
maar van een louter privébedrijf. En dat is met medeweten van veel publieke bestuurders, die
op die manier extra inkomsten krijgen. Dat is eigenlijk geen goed beleid.

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Ik heb de indruk dat hier een aantal zaken op een hoopje worden
gegooid. De stijgende kostprijs van de elektriciteit vloeit niet naar de gemeentebesturen,
mijnheer Caron. Er zijn andere oorzaken, die de laatste weken duidelijk zijn aangetoond, die
ervoor zorgen dat die kostprijs verhoogt. De verplichtingen die zijn opgelegd aan de
distributienetbeheerders, onder andere in het kader van de hernieuwbare energie en zo meer,
jagen mee de prijzen omhoog. Het is absoluut niet zo dat de gemeenten als gevolg van de
stijgende elektriciteitsprijs bijkomende inkomsten zullen mogen inschrijven in hun begroting.
Dat is een loopje nemen met de werkelijkheid.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, er zijn toch nog een hele reeks bijkomende vragen.

Mijnheer Reekmans, u stelt een vraag over de blokkeringsminderheid die Electrabel in deze
constructie behoudt, niet in de kapitaalsstructuur maar wel in de beslissingsstructuur.
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De ontvlechting moet een feit zijn tegen 2018. Ik ben blij dat de gemeenten – en ik hoop dat
90 procent ze onderschrijft – die operatie doen en ik kan best vermoeden waarom dit in twee
keer gebeurt. In de plaats van het kapitaal van Electrabel moet er natuurlijk ander kapitaal
worden ingebracht. Ik kan me best inbeelden dat de gemeentebesturen zeggen dat ze niet in
één keer in de kapitalisatie kunnen voorzien. Het geeft hen de mogelijkheid om na te gaan
hoe de finale eindfinanciering moet gebeuren.

Ik vermoed dat als men zou zeggen dat men in één keer voor 100 procent gaat of voor een
grotere stap dan 25 procent, dat Electrabel – zoals dat elders ook gebeurd is – in één keer
volledig uittreedt. Dan confronteert men de gemeentebesturen met een financierings-
problematiek die moeilijk te beheersen is.

Of het echt zo onverstandig is van de gemeenten om het in twee keer te doen, dat denk ik
niet. Ik kan er in elk geval niet tegen optreden en ik zal er ook niet tegen optreden. Er is niets
onwettigs aan deze constructie.

Mijnheer Reekmans, ik zal ook geen brief sturen aan de gemeentebesturen om hen aan te
manen om in te stappen. Dat is nu net de lokale autonomie. Er wordt hier elke week gevraagd
om de lokale autonomie te respecteren en gemeentebesturen zelf te laten beslissen. Ik denk
dat ze ook wijs genoeg zijn om dat te doen. Het zou me niet verwonderen dat er inderdaad 90
procent intreedt. Er is een vrij hoog rendement op eigen vermogen.

Het is de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) die het
rendement bepaalt. Het is de CREG die zegt dat het rendement voor de eerste schijf 7 tot 8
procent bedraagt. De regulator reguleert ook de kostprijs. Iets zegt mij dat de meeste
gemeentebesturen de kapitaalsverhoging zullen doen, net omdat er een gegarandeerd
rendement op eigen vermogen is voor de eerste schijf. Voor de tweede schijf is het anders.

Ik ben niet de regulator of de Vlaamse minister van Energie. Ik lees wel dat minister Van den
Bossche zegt – en ik denk dat dit een correcte visie is – dat de ontvlechting een goede zaak is.
Ze gebeurt stapsgewijs, tegen 2018.

Conclusie: ik zie bij die operatie geen onwettigheden. Het is niet mijn taak om de
gemeentebesturen aan te manen om te investeren.

Waar halen ze het geld? Minister Van den Bossche zegt dat ze te veel eigen vermogen
hebben. Wat ze moeten bijfinancieren, gaan ze halen op de markt. Het rendement is hier zo
hoog dat de gemeentebesturen financieel geen risico lopen.

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Voorzitter, minister, ik dank u voor uw bijkomend antwoord.

Dat Electrabel in dit stappenplan de blokkeringsminderheid behoudt, is op zich al een
duidelijk voorbeeld van het feit dat Electrabel niet alleen in het federale debat de baas is,
maar nu ook in het Vlaamse energiedebat. Ik blijf het onaanvaardbaar vinden dat Electrabel
in het uitvoerend bestuur effectief hetzelfde aantal zetels behoudt, nadat het zwaar is
uitbetaald.

Minister Van den Bossche zegt inderdaad in de media dat Eandis te veel eigen vermogen
heeft. Ik lees dat ook. De CREG mag inderdaad die verhoging doorvoeren. De promotie van
rationeel energiegebruik was door Eandis gebudgetteerd op 136 miljoen euro, en dat wordt nu
227 miljoen euro. De groenestroomcertificaten waren gebudgetteerd op 95 miljoen euro, en
dat wordt nu 547 miljoen euro. Op basis daarvan heeft de CREG de wijziging toegestaan.

Eén ding is me niet duidelijk. Een normaal bedrijf doet dat anders. Hier worden dividenden
uitbetaald op basis van het kapitaal en het eigen vermogen. Wat zegt men? Men doet een
aanpassing op basis van budgetten. Met andere woorden: de gemeentebesturen in Vlaanderen
blijven evenveel dividenden ontvangen en het verschil, de meerkost, wordt betaald door de
burger. Ik blijf dit een verdoken belasting vinden.
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De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Patricia De Waele tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de problemen bij
het RESOC Meetjesland
- 1750 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Voorzitter, minister, collega’s, in de vergadering van de
commissie Landbouw van 23 maart 2011 kwam het fraudedossier bij het regionaal sociaal-
economisch overlegcomité (RESOC) Meetjesland aan bod. In dit verband kwam ook de
betrokkenheid van COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) aan bod. Ik heb toen een aantal
vragen gesteld over de verantwoordelijkheid van de bestuurders en de voorzitter. Ik had
begrepen dat die vragen eigenlijk meer in deze commissie moeten worden gesteld.

RESOC Meetjesland is het regionaal sociaal-economisch overlegcomité, dat als beleids- en
adviesorgaan tewerkstelling in de wijde regio van het Meetjesland nieuwe impulsen moet
geven. COMEET is eveneens een politiek platform dat dertien gemeentebesturen van het
Meetjesland verenigt rond cultuur.

Eind december 2010 werden door een anonieme bron brieven verspreid van de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) aan COMEET, waarin aan de kaak werd gesteld dat er fraude
gepleegd zou zijn met duizenden euro’s aan subsidiegeld en dat deze werden teruggeëist.
Volgens sommigen is er sprake van belangenvermenging. Er zou zelfs een overtreding van de
wet op de overheidsopdrachten zijn. Er blijkt een grote onduidelijkheid te zijn over hoe die
wet moet worden geïnterpreteerd in een Europees project van een intergemeentelijke
samenwerking. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zou een passend
antwoord hebben gegeven.

De VLM legde een rechtstreeks verband tussen COMEET en RESOC. De RESOC-voorzitter
is burgemeester van Eeklo en werd zwaar aangepakt. Ook de voorzitter van COMEET, een
schepen van Maldegem, kreeg het zwaar te verduren. De voorzitter nam onlangs ontslag als
voorzitter van RESOC omdat hij naar eigen zeggen niks wilde te maken hebben met het
subsidieschandaal waarin zijn comité via een bevriende coördinator in RESOC betrokken
werd.

Naar aanleiding van de discussie in de commissie Landbouw rijzen er bij mij nog enkele
bijkomende vragen over de verantwoordelijkheid in dit dossier. Deze vragen konden niet
beantwoord worden door de minister-president. Minister, hoe zit het met de verant-
woordelijkheid van de voorzitter en de raad van bestuur van RESOC en COMEET? De
betwiste gelden inclusief boetes werden al teruggestort, wat op zijn minst kan wijzen op een
intrinsieke schuldbekentenis, maar de vraag stelt zich waar dit geld van afkomstig is: van de
belastingbetaler die via zijn aangesloten gemeente een bijkomende financiële inspanning zal
moeten leveren of wordt er onderzocht in welke mate de bestuurders aansprakelijk zijn en al
dan niet gevat kunnen worden voor de financiële schade? Als blijkt dat het bestuur
medeverantwoordelijk is, op welke wijze kan dan deze raad van bestuur van de betrokken
organisaties, in de huidige samenstelling, verder blijven functioneren?

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw: Voorzitter, naar aanleiding van een vraag van mezelf en van de
heer Rouveroij is het hele dossier ter sprake gekomen. De grootste fouten moeten we
toeschrijven aan het cultuurplatform COMEET. Daar zijn de fouten gebeurd. Het is inderdaad
een intergemeentelijke samenwerking. Veel van die gemeenten zijn ook betrokken bij
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RESOC, maar het is in COMEET dat de – grootste – fouten gebeurd zijn. Het gaat om
fictieve kandidaten bij een overheidsopdracht, die trouwens kunstmatig was opgedeeld, de
toewijzing en facturatie van kosten, de facturatie die niet correct was gebeurd. Dat was één
grote lijst van vreemde gebeurtenissen.

Wat RESOC betreft, is het zo dat het overlegcomité er gewillig in meespeelt. Het is een
gewillig slachtoffer. Een van de coördinatoren van RESOC is een van de kandidaten om die
overheidsopdracht op te nemen. Men heeft hem die ook toegewezen. Op het moment dat het
onhoudbaar wordt, neemt RESOC die opdracht over, terwijl het op dat moment eigenlijk al
duidelijk was dat RESOC er beter buiten was gebleven.

Ik heb de stellige indruk, hoewel ik noch VLM dat kan bewijzen, dat RESOC op de hoogte
was van wat er gebeurde bij COMEET. De vraag is dan vooral hoe het zit met het toezicht op
RESOC. Hoe kan de Vlaamse Regering daar eigenlijk zicht op krijgen? Is er geen nood aan
een gedragscode, ook voor organisaties en instituten zoals RESOC?

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Voorzitter, we hebben het in de commissie Landbouw
inderdaad uitvoerig gehad over dit onderwerp. We moeten het hier dan ook niet dunnetjes
overdoen en kunnen ons tot de essentie beperken. Minister, het antwoord van de minister-
president zal naar alle waarschijnlijkheid wel zijn doorgepraat met u en allicht ook met
minister Schauvliege. Er zijn drie departementen bij betrokken. Het gaat over
Plattelandsbeleid, over Cultuur, over RESOC, en voor een deel ook over Europa.

Minister, de kern is dat de VLM als beheersdienst zijn opdracht heel goed heeft vervuld. De
dienst heeft een rapport geschreven dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het
systeem van controle werkt dus. Dat is een eerste, gelukkige, vaststelling. Degene die moet
controleren controleert ook. Het verslag legt in niet mis te verstane woorden vast dat er niet
alleen merkwaardigheden zijn vastgesteld, waarvan de heer Watteeuw er een paar heeft
opgesomd, maar dat het hier ook gaat om een fraudedossier en over een massieve miskenning
van de betrokken wetgeving, van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Mijn vraag sluit voor een deel aan bij wat mevrouw De Waele heeft gezegd. Hoe moet het nu
verder? De betrokken intergemeentelijke samenwerking heeft de uitbetaalde subsidies die ze
heeft gekregen als gevolg van een frauduleuze handeling, teruggestort. Ik geloof toch dat de
minister-president heeft gezegd dat ze terugbetaald zijn. Laat dat inderdaad een impliciete
erkenning van schuld zijn. Die erkenning is niet nodig. Het is zo helder en klaar dat de
terugbetaling zelfs geen bijkomend bewijselement levert.

Is na de terugbetaling daarmee de kous af? Wij, over alle partijgrenzen heen, vinden van niet.
De vraag werd gesteld aan de minister-president. Ik wil ze voor u nog eens herformuleren.
Mevrouw De Waele vraagt wie uiteindelijk betaalt. Mijn vraag is in welke mate u zich gevat
voelt door artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering. Waarom wil ik daar nog even bij
stilstaan? Ik doe dat omdat het amper van vorige week donderdag is geleden dat we het
Rekenhof hebben aangehoord in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken over de
malversaties in het kader van de opdracht inzake het wegwerken van zwarte punten. Het
Rekenhof is daar zeer duidelijk over. In dat kader kan ik u meedelen dat het Rekenhof in de
commissie, ondervraagd zijnde door het parlement, bevestigde dat het dossier ter kennis werd
gebracht van de procureur des konings op basis van artikel 29.

En nu koppel ik twee dingen aan elkaar. Ik had die vraag daags voordien, op woensdag, al
gesteld aan de minister-president. Ik had hem gevraagd hoe hij ermee omging als minister-
president of als minister, of hoe de Vlaamse Regering ermee omging als hij kennis kreeg van
dergelijke feiten. Hij zei toen dat er bij hen, bij de Vlaamse Regering veronderstel ik, geen
traditie is om klacht in te dienen bij het parket of om kennis te geven van dergelijke feiten.
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Minister, ik kan dat voor een deel begrijpen. Het Rekenhof antwoordde echter daags nadien
op mijn vraag over wie de gestelde overheid is die op basis van artikel 29 de feiten moet
meedelen aan de procureur des konings, dat dat in feite ook wel de regering is. Ik blijf dan
ook zitten met mijn vraag, die ik toen niet meer kon stellen aan de minister-president. Ik
maak er nu even gebruik van. Ik kan het verslag bezorgen. Het Rekenhof zegt duidelijk dat de
gestelde overheid ook wel de Vlaamse Regering of een minister is. Ik vraag u dan te kijken
naar de gegevens van het Rekenhof in het dossier over de zwarte punten. Wat daar is
vastgesteld, is ook wel helder, maar minder helder dan het verslag van VLM. Het verslag van
VLM is voor een procureur des konings gewoon ‘gefundenes fressen’. Daar moet men
gewoon een kopie van maken om het te gebruiken als klacht.

Ik heb aan de minister-president voorgesteld om, los van de eventuele strafbare handelingen
en die het voorwerp uitmaken van een onderzoek, hoe dan ook bijvoorbeeld een regerings-
commissaris ter plaatse te sturen. Ik weet dat recent een zeer goede regeringscommissaris
werd aangeduid met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ik vraag
niet dat hij daar de plaats van het bestuur inneemt, wel om te doen waar ook mevrouw De
Waele op aandringt. Die raad van bestuur heeft wel een verantwoordelijkheid. Heel wat van
die mensen hebben niets gedaan. U weet dat ook. Er zijn een paar leidinggevende figuren in
een intergemeentelijke samenwerking, en de anderen zitten daar. Ze houden zich in feite
onvoldoende bezig met de taak waarvoor ze zijn aangeduid, namelijk het volgen van de
dossiers. Bent u bereid om de regeringscommissaris naar de intergemeentelijke samen-
werking COMEET te sturen en om de leden van de raad van bestuur de levieten te lezen?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, vooreerst, en zoals de collega’s ook hebben gezegd,
wil ik opmerken dat de minister-president over dit dossier op 23 maart 2011 in de commissie
Landbouw reeds een antwoord heeft gegeven op een vraag om uitleg van de heer van
Rouveroij die aan minister-president Peeters, minister Schauvliege en mezelf was gesteld.

COMEET is een projectvereniging van dertien Meetjeslandse gemeenten die onder het
toepassingsgebied van het IGS-decreet (intergemeentelijke samenwerking) van 6 juli 2001
valt. Het doel van de vereniging is door overleg en samenwerking in de regio een meer-
waarde te realiseren op het vlak van cultuur. De raad van bestuur bestaat uit de dertien
schepenen van Cultuur van de aangesloten gemeenten. In tegenstelling tot wat in die
commissie is gesuggereerd, heeft de regeringscommissaris geen bevoegdheden ten aanzien
van projectverenigingen, enkel ten aanzien van dienstverlenende en opdrachthoudende
verenigingen. Dat is niet alleen wat de decreetgever uitdrukkelijk gewild, maar ook
gestipuleerd heeft. In het oude artikel 59 – het nieuwe heb ik niet bij me – staat dat alle
beslissingen van alle intercommunale organen zoals nu reeds onderworpen zijn aan het
algemeen toezicht van de Vlaamse Regering. In het tweede lid van dat artikel staat dat deze
bepaling niet geldt voor de projectvereniging waarvan de werking in ruime mate door de
deelnemers zelf in de hand wordt gehouden, zodat het toezicht van hun kant verzekerd is. Dat
is wat de decreetgever bepaald heeft. Ook al hebben we een uitstekende regerings-
commissaris, hij heeft ter zake geen enkele bevoegdheid ten aanzien van die project-
verenigingen, wel natuurlijk ten aanzien van opdrachthoudende verenigingen, ten opzichte
van dienstverlenende verenigingen.

De raad van bestuur van een projectvereniging moet zijn beslissingen niet voorleggen aan het
toezicht. Het zijn de deelnemende gemeenten zelf die moeten instaan voor de nodige controle
en de opvolging op de projectverenigingen. De bestuurders van een projectvereniging zijn
niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de projectvereniging. Zij zijn, in
overeenstemming met het gemeen recht, verantwoordelijk voor de vervulling van de hun
opgedragen taak, en aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de
normale uitoefening van hun taak. Dat stelt artikel 17, tweede lid, van het IGS-decreet. Enkel
een rechter kan dus oordelen over de vraag of de bestuurders burgerrechtelijk aansprakelijk of
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strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Het RESOC Meetjesland, Schelde en
Leie zou dus betrokken zijn bij dit concrete dossier, omdat de streekmanager van het RESOC
op persoonlijke titel als extern consultant een opdracht toegewezen zou hebben gekregen van
COMEET, en ook het RESOC zelf vervolgens een opdracht zou hebben opgenomen. Hierbij
zou de wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten miskend zijn.

Het RESOC valt op geen enkele manier onder mijn bevoegdheid. Het behoort tot de
bevoegdheid van de minister- president, zoals u weet. Een aantal projecten van COMEET
werden door Europa gesubsidieerd als plattelandsproject. In september 2010 heeft een
administratieve controle van de Vlaamse Landmaatschappij een aantal tekortkomingen
aangetoond. Het ging meer bepaald over het niet respecteren van de wetgeving met
betrekking tot de overheidsopdrachten. Het onderzoek van de VLM heeft zowel geleid tot een
terugvordering van de gedeclareerde kosten als tot de betaling van een boete. De Europese
instantie voor fraudebestrijding is in kennis gesteld van het dossier. Uit het verslag van de
commissie Landbouw blijkt dat COMEET intussen de bewuste bedragen heeft teruggestort.
Zoals ik al zei, kan enkel de rechterlijke macht beoordelen of bestuurders verantwoordelijk
zijn voor de financiële schade. Ik heb geen enkele bevoegdheid ter zake.

De bestuurders van COMEET worden rechtstreeks aangeduid door de deelnemers. In
concreto vormen de dertien cultuurschepenen de raad van bestuur. De bestuurders verliezen
hun mandaat als de gemeenteraad het mandaat intrekt en een vervanger aanduidt. Het is dus
aan de gemeenteraden om bestuurders te vervangen als die hun mandaat niet naar behoren
vervullen. De toezichthoudende overheid kan zelf geen invloed uitoefenen op de
samenstelling van dit orgaan. De voorliggende casus illustreert de noodzaak om de controle
van de gemeenteraden op wat ik hun satellieten noem, te versterken. Ik heb hier al in andere
contexten en op andere momenten op diverse manieren gezegd te vinden dat die controle en
die transparantie moeten worden versterkt. Ik meen dat dit dus ook moet gebeuren bij de
projectverenigingen. De gemeenteraden moeten daar meer bij worden betrokken, en er moet
meer controle door de gemeenteraden zijn. Dit staat immers zo ver af van wat de publieke
overheid, de gemeente beslist, dat dergelijke toestanden ontstaan en pas na een klacht
bepaalde dingen aan het licht kunnen komen. Dat is echter de verantwoordelijkheid van de
gemeenten in kwestie. Dit behoort tot hun autonomie.

Mijnheer van Rouveroij, daarmee kom ik tot uw bijkomende vraag. Het zijn de gemeenten
die in dit geval de publieke overheden zijn. Ik heb dit dossier niet. Het zijn de gemeenten die
desgevallend kunnen vaststellen of er strafbare feiten zijn gepleegd, in toepassing van artikel
29 van het Wetboek van Strafvordering. Desgevallend is er ook de VLM, als betrokken
overheid.

Bestaat die cultuur of niet? De weinige keren dat ik met strafbare feiten ben geconfronteerd
bij agentschappen van de Vlaamse overheid, heb ik meteen aangifte gedaan. Ik heb dat een
tijd geleden trouwens ook bekendgemaakt, naar aanleiding van mogelijke strafbare feiten bij
het Agentschap voor Facilitair Management. Dit is echter alleszins geen zaak van mij. Het is
niet zo dat ik mijn paraplu open, maar ik heb geen enkele bevoegdheid ter zake. In eerste
instantie is dit een zaak van de gemeentebesturen, in tweede instantie van de VLM, die het
rapport en de stukken in kwestie heeft. Ik heb in dezen uiteraard geen enkel dossier.

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Nogmaals moeten we
vaststellen dat, als men de regels niet volgt, we hier eigenlijk niet veel kunnen doen. Het is nu
eenmaal zo. De gemeenten zullen dus moeten optreden. (Opmerkingen van de heer Bart
Caron)

Mijnheer Caron, ik ben het eens met de subsidiariteit, maar u zult me zeker niet tegenspreken
als ik zeg dat het in dezen vrij gemakkelijk is om de subsidiesommen terug te betalen, een
boete incluis. Uiteindelijk is de belastingbetaler de dupe. De gemeenten zullen die bedragen
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sowieso moeten betalen, wat weegt op hun begroting. Daardoor kunnen geen andere zaken
worden gerealiseerd in een gemeente.

Minister, als een klacht wordt ingediend vanuit een aangesloten gemeente, is het dan de
bedoeling dat er unanimiteit is, of is het voldoende dat één gemeente een klacht indient over
de gang van zaken om een dossier te openen om de samenstelling van de raad eventueel te
wijzigen? Minister, op de vraag of de raad in de huidige samenstelling kan blijven bestaan,
antwoordt u dat het moet worden opgelost door de aangesloten gemeenten.

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw: Minister, het is duidelijk dat de bal in het kamp ligt van de
gemeenten. Elke individuele gemeente kan, voor zover ze benadeeld is, aangifte doen. Ik
hoop dat ze dat ook doen. Het is onze taak als politici om de mensen die we daar kennen, dit
aan te raden. Zulke praktijken moeten zo veel mogelijk worden bestreden, maar er is ook de
subsidiariteit. Ik hoop dat de gemeenten zelf hun verantwoordelijkheid nemen.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Het komt inderdaad toe aan de onderliggende of de
samenstellende gemeenten om te beslissen, en zeker niet in unanimiteit. Elk gemeentebestuur
zal daar zelf wel over beslissen, uiteraard bij meerderheid. Je kunt alleen maar een klacht
indienen als een meerderheid of een college daartoe beslist.

Minister, ik krijg in uitgesteld relais een goed antwoord op mijn – dacht ik – goede vraag om
een regeringscommissaris aan te duiden, maar spijtig genoeg is uw antwoord ook correct, en
daaruit blijkt dat het niet gaat.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Elke gemeente kan haar eigen titularis terugtrekken, en kan een
strafklacht indienen. Elke openbaar ambtenaar die daarvan kennis neemt, kan een klacht
indienen. Iedereen kan dit doen. Het is niet mijn dossier, ik ken het dan ook niet ten gronde.

Mevrouw De Waele, ik begrijp uw conclusie niet dat u zegt dat de gemeente opdraait. Ik
begrijp uit het dossier dat de ten onrechte uitbetaalde bedragen terugbetaald zijn met nog een
boete daarbovenop. Ik neem aan dat het publieke belang geen schade heeft geleden, dat de
sommen zijn terugbetaald met een boete erbovenop. Ik weet niet of daarbovenop nog een
benadering is, als de terugbetaling is gebeurd.

Het staat de gemeenten vrij om een klacht in te dienen met burgerlijke partijstelling. Dan
komt het erop aan om bedragen die ten onrechte zijn betaald, terug te vorderen met een
burgerlijke of strafrechtelijke procedure. Ik ken het dossier niet en lees alleen wat in de
commissie wordt meegedeeld en wat ook in de pers is gekomen. Ik heb in de pers gelezen dat
er is terugbetaald en dat er een boete is betaald.

Mevrouw Patricia De Waele: Het geld voor de terugbetaling moet van ergens komen en het
komt van de aangesloten gemeenten. In dit opzicht is het geld van de aangesloten gemeenten
als boete betaald.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Sas van Rouveroij tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over voordeeltarieven
voor eigen inwoners of onderdanen in steden en gemeenten
- 1773 (2010-2011)

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.
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De heer Sas van Rouveroij: Minister, het hanteren van voordeeltarieven voor eigen
inwoners is een courante praktijk in Belgische steden en gemeenten, en dus ook in onze
Vlaamse steden en gemeenten. Het gaat doorgaans over tarieven voor het gebruik van
accommodaties, meestal voor sportinfrastructuur, zwembaden en sporthallen, of voor de
toegang tot monumenten, musea enzovoort. Voor zover mij bekend, heeft de toezicht-
houdende overheid hier nooit enig bezwaar tegen ingebracht. Het is dus een vaste praktijk.

Naar Belgisch recht sluiten de grondwettelijke regels van gelijkheid en non-discriminatie niet
uit dat er toch een verschil in behandeling wordt gemaakt tussen categorieën van personen
voor zover dat verschil steunt op een objectief criterium en voor zover dat verschil ook in
rede verantwoord is.

In mijn voorbeeld gaat het om een onderscheid tussen de eigen inwoners en de andere
bezoekers. De inwoners betalen middels de lokale heffingen mee aan de financiering van de
gemeentelijke accommodaties en het beheer ervan. Het gemaakte onderscheid moet redelijk
zijn. De bijdrage die wordt gevraagd aan niet-inwoners moet worden getoetst aan een aantal
redelijkheidsnormen en kan niet buitensporig hoog zijn. Onder deze voorwaarden wordt naar
Belgisch recht – en Vlaams recht onder de vorm van zijn voogdijrecht – het criterium dat
steunt op de woon- of verblijfplaats algemeen aanvaard bij ons. Er is mij op nationaal vlak
geen enkel juridisch geschil ter zake bekend. Met verblijfplaats bedoel ik de plaats waar de
lokale belastingen worden betaald, op basis waarvan dan dat onderscheid wordt gemaakt.

Minister, dat is zonder Europa gerekend. De laatste jaren heeft het Europees Hof van Justitie
in diverse arresten lidstaten veroordeeld naar aanleiding van tariefvoordelen die werden
toegepast door gedecentraliseerde of lokale overheden. Dat is in feite al vaste rechtspraak, en
langdurig.

Ik verwijs naar het arrest van 16 januari 2003, dat is al acht jaar geleden, waarin de Italiaanse
Republiek veroordeeld werd. Het arrest is van toepassing op mijn vraagstelling. Het hof heeft
geoordeeld dat de tariefvoordelen, voor zover ze enkel voorbehouden waren aan de
ingezetenen van het gebied van de overheden die het betrokken openbare museum of
monument beheren, onverenigbaar waren met het gemeenschapsrecht. Ze miskenden een
verbod op discriminatie van onderdanen van andere lidstaten zoals opgenomen in artikel 12
en 49 van het verdrag.

Het Europees recht is bindend, niettemin kan het Europees Hof enkel optreden tegenover de
lidstaten. Hier is de lidstaat België, en niet Vlaanderen. Het hof kan ook niet optreden tegen
lokale overheden. Voor zover ik kan nagaan, maar verbeter me als het niet klopt, minister,
heb ik niet kunnen vaststellen dat er bij de Europese Commissie klachten zijn ingediend tegen
de Belgische staat die vervolgens aanleiding zouden kunnen geven tot een vordering bij het
Europees Hof van Justitie waarna een veroordeling zou kunnen volgen.

Maar het pleit wel een beetje voor Europa dat het bereikbaarheid probeert te realiseren, en dat
het binnen dat oerwoud aan regels de afstand probeert te verkleinen met de burger en het
bedrijfsleven. Europa heeft het onlinenetwerk SOLVIT gecreëerd en gelanceerd in de
Europese lidstaten. De burger die geconfronteerd wordt met een overheid die zich niet houdt
aan de Europese regelgeving, kan daar melding van maken via SOLVIT. Zo is er momenteel
een melding gemaakt tegen de kosteloze toegang van een monument voor de eigen inwoners.
(Opmerkingen)

Ik ga er geen namen op plakken. Aan uw non-verbale reactie zie ik dat u weet waarover het
gaat, minister. Het is een van de meest bezochte monumenten van dit land. (Opmerkingen)

Oké, het gaat over het Gravensteen. Een Duitse onderdaan heeft melding gemaakt van de
kosteloze toegang voor de Gentenaars, terwijl hij daar als EU-onderdaan geen gebruik van
kan maken. Minister, wat gaan we daarmee doen? Het is een moeilijke kwestie. Het is een
alom verspreide praktijk. We willen allemaal wel goede Europeanen zijn. (Opmerkingen)
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Ons buikgevoel zegt ons dat hier een rechtvaardiging voor bestaat. Maar het buikgevoel en
het verstand lopen niet altijd samen. Minister, hoe gaat u daarop reageren? Wat is uw
standpunt rond deze thematiek?

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Dat is een heel interessante vraag, mijnheer van Rouveroij. U bent slim
in uw vraagstelling, want u neemt eigenlijk zelf geen standpunt in, u vraagt naar dat van de
minister.

Ik heb een bedenking. We hebben het hier wel vaker over subsidiariteit, daarnet ook nog. Als
we geen verschillen mogen aanbrengen in het bestuur en in de gevolgen van bestuurlijke
keuzes, dan bevinden we ons op het spanningsveld tussen het principe van het gelijkheids-
beginsel en de subsidiariteit. Ik vind het moeilijk om dan afwegingen te maken.

Weet u, we hebben het nu niet alleen over de ticketprijs van een museum of zo, want in
cultuur en sport komt dit courant voor, ik ken dit fenomeen dus goed, we hanteren ook fiscaal
verschillende normen in onze verschillende gemeenten en provincies. Ook dat zijn
verschillen die we aanbrengen vanuit een bestuurlijke praktijk. Die verschillen hebben een
motief en daarbinnen zouden we nog verdere verschillen willen aanbrengen. Waar ligt de
grens van wat tot de autonomie behoort en wat niet? Mogen we niet discrimineren als het
gaat over een museumticket, maar wel als het gaat over de personenbelasting van
bijvoorbeeld de stad Gent versus die van Merelbeke?

Ik ben geneigd om te zeggen dat het goed is zolang het algemeen belang niet wordt geschaad,
en in het voorbeeld lijkt dat niet het geval te zijn. Ik zal wel een standpunt innemen, ik meen
dat we de subsidiariteit en de vrijheid moeten kunnen bewaren.

Er is soms een spanningsveld. Ik geef u een voorbeeld. Als u in een gemeente woont zonder
zwembad en in uw buurgemeente is er wel een zwembad en daar hebben ze een verschillend
tarief voor de inwoners van die gemeenten en voor u, dan vind ik dat wel discriminatie. De
bewoner van de ene gemeente verkeert immers niet in de mogelijkheid om daar gebruik van
te maken. Het is niet zo dat er altijd en overal een verschil mag zijn. Het heeft ook te maken
met de mate waarin een voordeel, een service of een dienst al dan niet toegankelijk is. Het is
niet zo eenvoudig om de afweging te maken.

Minister, straks geeft u toch uw standpunt. Ik pleit er alvast voor om verschillen in de praktijk
en in de bestuurskunde te kunnen aanbrengen. Ik vind dat niet onredelijk. We pleiten
bijvoorbeeld op het vlak van het cultuurbeleid voor lage participatiedrempels, zeker voor
financieel lage drempels. Zo krijgen Bruggelingen in Brugge met hun identiteitskaart gratis
toegang tot de stedelijke musea. Die musea worden door de stad uitgebaat, op kosten van de
stad. De belastingbetalers van de stad krijgen dus gratis toegang, de regeling geldt niet voor
Japanners of anderen.

Het is een wijdverspreide praktijk. Dat het nu over het Gravensteen gaat, is toevallig. Ik roep
op om het gezond verstand te laten primeren.

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Voorzitter, minister, ik heb al vaak, vooral in mediterrane landen,
meegemaakt dat ik als EU-burger gratis binnen mag. Dat is heel aangenaam.

Veel van die zaken zijn gelinkt aan de lokale fiscaliteit. Het zijn politieke keuzes om
bepaalde diensten gratis te maken of niet, of om bijvoorbeeld een zwembad te bouwen of niet
te bouwen. Die keuzes hebben een impact op de gemeentebegroting. Het is een politieke
keuze om iets in de ene gemeente wel te doen en in de andere niet. We mogen zeker niet uit
het oog verliezen dat als men de burgers via de fiscaliteit laat meebetalen, men ze geen twee
keer wil laten betalen. Het is een legitieme keuze om een inwoner van een buurgemeente wel
te laten betalen, en een eigen inwoner, die al heeft betaald via de algemene middelen, niet. Ik
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vind het heel legitiem om de eigen inwoners niet voor een tweede keer te laten betalen of
minder te laten betalen. Het betreft heel legitieme en ook heel objectiveerbare verschillen.

De voorzitter: De heer Van Overmeire heeft het woord.

De heer Karim Van Overmeire: Voorzitter, ik kan het er wel mee eens zijn dat een
dergelijk verschil mogelijk moet zijn. Alleen snap ik niet goed wat de heer Caron bedoelt als
hij dat onderscheid voor een zwembad niet aanvaardbaar acht en voor een museum of voor
het Gravensteen wel. Misschien kan hij mij dat straks eens uitleggen.

We spreken over buikgevoel. De heer van Rouveroij spreekt als geboren Gentenaar, wiens
beide ouders en grootouders uit Gent afkomstig zijn en die gestudeerd heeft in Gent. Als ik
aan het Gravensteen mijn hele pedigree voorleg, wat voor een Gentenaar ik wel ben, dan
moet ik toch mijn ticket betalen, want ik ben niet gedomicilieerd in Gent. Het is soms wat
afwegen, maar het gaat toch zelden over bedragen waarvan men kan zeggen dat het een
discriminatie is. Ik volg de argumentatie dat er een onderscheid mogelijk moet zijn. Als men
al betaalt via de gemeentelijke fiscaliteit voor een museum, een zwembad of een activiteit,
vind ik dat zoiets mogelijk moet zijn. Het feit dat Europa nog niet is opgetreden, is een
indicatie dat men daar een zekere mildheid aan de dag wil leggen.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, ik had eigenlijk gehoopt dat de collega’s nog een
tijdje zouden doorgaan en mij uit het oog zouden verliezen. Mijnheer van Rouveroij, dit is
een zeer delicate en moeilijke vraag. Wij hebben op dit ogenblik nog niet veel zicht op de
implicaties van het probleem dat u aankaart.

Mijn administratie zegt nog geen andere dergelijke klachten via SOLVIT te hebben
ontvangen. Dat er nog meer klachten kunnen volgen, is niet ondenkbaar. Het is immers vrij
gebruikelijk dat Vlaamse gemeenten tariefvoordelen of zelfs vrijstellingen verlenen aan hun
eigen inwoners. Dat is absoluut niet ongebruikelijk, integendeel, het is vaak de regel. Dat is
tot hiertoe vanuit het toezicht aanvaard omdat ervan wordt uitgegaan dat de eigen inwoners
hoe dan ook bijdragen aan de kosten voor het oprichten en het onderhoud van de
gemeentelijke of stedelijke infrastructuur via de algemene belastingen, de opcentiemen op de
onroerende voorheffing en de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. De
vrijstellingen of verminderingen zijn niet discriminerend in hoofde van de nationaliteit: ook
Belgen van andere gemeenten genieten niet van het voordeeltarief. Daar zit het angeltje
waarop ik wijs en waarover wij ons moeten beraden.

Het Europees Hof van Justitie heeft in dat arrest C-388/01 van 16 januari 2003 over de
gemeentelijke musea van Treviso, Padua en Florence bepaald dat alleen dwingende redenen
van algemeen belang of veiligheid een verschil in behandeling kunnen verantwoorden.
Volgens het Hof is “de samenhang met het belastingstelsel” een economische reden en geen
reden van dwingend algemeen belang die een tariefdifferentiatie zou rechtvaardigen. Het hof
baseert zich daarvoor op artikel 46 van het Verdrag.

Ik oefen het bestuurlijk toezicht uit. Een van de criteria daarbij is de toepassing van het recht.
Daarbij horen uiteraard de Europese rechtsregels. Hier gaat het om een uitspraak van het
hoogste hof. Daartegen is geen beroep mogelijk. Dit is een heel klare uitspraak.

Mede vanuit die bekommernis heeft het Agentschap voor Binnenlands Bestuur onmiddellijk
de nodige initiatieven genomen voor de behandeling van de klacht die via SOLVIT werd
ingediend en die via de permanente vertegenwoordiger is bezorgd aan het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur. Het SOLVIT-netwerk is een Europees netwerk dat in 2002 is opgericht
met als doel online en op pragmatische wijze een oplossing te vinden voor geschillen tussen
burgers, bedrijven en overheidsinstanties in verband met de onjuiste of onnauwkeurige
toepassing van de interne marktregels. Het SOLVIT-centrum België is verbonden aan de
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, directie-generaal Coördinatie en
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Europese Zaken. SOLVIT biedt de mogelijkheid om geschillen op informele wijze te regelen.
In de eerste stap van de behandeling krijgt de overheid die de betwiste maatregel heeft
genomen de kans om zich te motiveren. Om die reden heeft het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur een brief gestuurd aan het stadsbestuur van Gent.

Dat is inherent aan de procedure. De betrokken overheid moet streven naar een minnelijke
regeling. Ik wacht het antwoord van de stad Gent af. Maar ondertussen vraag ik hierover wel
juridisch advies omdat het mij lijkt vast te staan dat dit rechtspraak is waardoor we gebonden
zijn in de relatie met niet-Belgen uit de EU. Het gaat inderdaad niet om Japanners. Niet-
Belgen uit de EU mogen geen andere behandeling krijgen dan – ook al is het maar een deel
van – de Belgische bevolking. Dat heeft het hof uitdrukkelijk gezegd: het doet er niet toe dat
Italianen die niet in Padua, Treviso en Florence wonen daar niet van genieten: de
buitenlanders uit de EU worden op een ongelijke manier behandeld in vergelijking met de
Italianen, ook al zijn zij gedomicilieerd in bepaalde steden. Dat is heel duidelijk en bindend.

Dit is een vraag die verregaande gevolgen kan hebben. Het is een vaststaande praktijk. Wat is
de implicatie van dit arrest op de binnen-Belgische relaties? Er zijn twee mogelijkheden.
Ofwel betekent dit exact hetzelfde, namelijk dat je daar ook een verbod instelt op niet-gelijke
behandeling. Dat zal leiden tot heel veel problemen, want het gebeurt zeer vaak dat er
verschillende tarieven worden toegepast, op allerlei vlakken. Als dat juridisch niet zo is, heb
je nog altijd een probleem, want je zult onvermijdelijk worden geconfronteerd met bezoekers,
in dit geval aan het Gravensteen, die constateren dat er een reductie is voor Gentenaren en
voor wie niet-Belg is maar uit de EU komt. Maar dan kan ik zeggen: “Ik ben Belg en ik draag
er via het Gemeentefonds toe bij dat er versterkte middelen gaan naar de centrumfunctie,
enzovoort, en ik mag er niet van genieten.” Of het nu juridisch dezelfde implicaties heeft of
niet, de levensgrote concrete vraag rijst: als je ophoudt met het toepassen van een
voordeeltarief voor alleen maar de Gentenaren, de Bruggelingen, de Antwerpenaren
enzovoort en niet voor de EU-burgers uit een ander land, dan krijg je onmiddellijk, los van de
juridische implicaties van dit arrest, de vraag “quid intra-Belgisch?”. Dat is een ernstig
probleem. Wij verschillen daarover nog van mening, maar ik zal daarover juridisch advies
vragen. Dat is specialistenwerk. Het oogt een beetje onschuldig, maar het is niet onbelangrijk.
Het is een vaste praktijk die het toezicht al die tijd heeft toegelaten. Dit zou verregaande
gevolgen kunnen hebben.

Met betrekking tot deze concrete zaak kan ik geen antwoord geven. Het gaat om een
procedure, een minnelijke regeling. Die Duitser heeft SOLVIT ingeschakeld. SOLVIT moet
de procedure toepassen. Via de permanente vertegenwoordiging komt dit bij ons. Wij
bezorgen dit aan de betrokken overheid, de stad Gent. Maar dit is een concreet geval waarin
die man een principekwestie aankaart. Het zal hem niet te doen zijn om de prijs van het
ticket, want hij zal al meer tijd en kosten besteed hebben aan het oplossen van die zaak dan
dat het hem voordeel kan hebben opgeleverd. Deze concrete zaak zal zijn beslag krijgen.
Maar los van het juridische zie ik levensgrote andere vragen opduiken.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: De stad Gent moet inderdaad op basis van de procedures zoals
die voor SOLVIT gelden hoe dan ook voor 28 april 2011 een standpunt innemen en zij zal de
administratie daarvan op de hoogte brengen. Zij werd daar ook om verzocht. Dat is al een
eerste vervelende klip. Ik ben natuurlijk de stad niet, gelukkig maar. Het stadsbestuur zal daar
zelf over beslissen, maar wel op korte termijn.

Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat de stad, net zoals u, geconfronteerd wordt met die
afweging. Aan de ene kant is er het helder juridische. De eigen administratie heeft al een
intern advies afgeleverd, en dat geeft weinig ruimte voor interpretatie. Aan de andere kant is
er de enorme impact die het zal hebben als we er ons aan zullen houden.
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Ik begrijp uit uw antwoord dat u niet onverhoeds te werk zult gaan. Ik vrees wel dat we aan
de vooravond staan van een nieuw optreden van de voogdijoverheid, maar dat zal niet zomaar
gebeuren. Het is ook een ongelukkig moment nu, 2011-2012. Maar er zal een moment komen
dat we geconfronteerd worden met het ons aligneren met het Europese recht.

Als u mij toestaat, minister, wil ik een suggestie doen en u een voorstel van oplossing geven.
Zou het geen mogelijkheid zijn om gewoon geen onderscheid te maken in de tarifering, maar
via de gemeente aan de ingezetenen wel een soort cheques te overhandigen die men kan
inruilen in de culturele en sportieve infrastructuur van de gemeente? Zou dat de toets van
Europa kunnen doorstaan? Ten eerste wordt de EU-onderdaan niet geconfronteerd met
ongelijke tarieven. Hij zal dus ook niet gealarmeerd worden, want aan het Gravensteen zijn
alle tarieven gelijk. Ten tweede verschaft het de gemeente de mogelijkheid om, volgens de
redenering die wij onderliggend toch als rechtmatig aanvoelen – men heeft via belastingen,
onroerende voorheffing, de opcentiemen op arbeid enzovoort toch meebetaald – toch een
soort voordeel toe te kennen aan de eigen ingezetenen.

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Minister, kunt u dan meteen ook mee laten onderzoeken of het ter
beschikking stellen van infrastructuur, wat vaak om grotere bedragen gaat, ook onder
dezelfde regeling valt? Een sportvereniging die in de eigen gemeente bijvoorbeeld niet de
juiste infrastructuur vindt, moet dat dan in een andere gemeente gaan huren. Die vereniging
wordt soms ook geconfronteerd met een tarievenbeleid waarbij men de eigen erkende
verenigingen anders behandelt dan die die van elders komen.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Ook in cultuur- en gemeenschapscentra maakt men vaak een onder-
scheid tussen verenigingen van de eigen gemeente, verenigingen van buiten de gemeente en
commerciële actoren. Dat is een vaak gebruikte driedeling. Kan dat dan niet meer? Dat is een
delicate kwestie.

Er zijn ook een aantal sociale voordelen die worden toegekend aan inwoners en niet aan niet-
inwoners. Er zijn zo allerlei sociale voordelen op het vlak van kinderopvang enzovoort. Geldt
het dan ook voor dit soort voordelen? Denk bijvoorbeeld maar aan wachtlijsten in de
ouderenzorg. In de zorgsector worden inwoners van een gemeente soms op een andere
manier behandeld dan niet-inwoners, en dat wordt maatschappelijk meestal als legitiem
geaccepteerd. Dat is ook verstaanbaar, omdat er een koppeling is met het fiscale element en
met de burgerverantwoordelijkheid. Ik ben in elk geval voorstander om daar juridisch advies
over in te winnen.

Er zijn dingen die redelijk zijn en dingen die onredelijk zijn. Het is een heel moeilijke
afweging om dat onderscheid te maken, maar het moet gebeuren.

Je kunt een aantal basisvoorzieningen hebben, waar je als burger al dan niet gebruik van
maakt. Geldt dat dan ook als die basisvoorziening niet voor buurgemeenten wordt
aangeboden? Een museumbezoek is nog van een andere orde dan pakweg het gebruik van een
zwembad. Kan dat een onderscheid genereren of niet? Ik weet dat gemeenten ook daar vaak
onderscheiden aanbrengen in tariefstelsels en ticketprijzen tussen inwoners en niet-inwoners.
Kan dat dan wel? Dat vind ik al een delicate zaak, als die basisvoorziening niet voor
buurgemeenten wordt aangeboden. Als wij met onze gemeente een zwembad bekostigen, is
dat een dure operatie, maar dan betalen wij dat wel met de belastingen van onze inwoners.

De vraag is dus hoe ver dat gaat. Geldt het alleen voor basisvoorzieningen? Geldt het voor
supplementen enzovoort?

In het participatiebeleid voor Cultuur bestaat er een systeem van lokale netwerken voor
kansengroepen. Die krijgen, als zij in die gemeente wonen, via het OCMW allerlei voordelen
om goedkoop naar theatervoorstellingen te gaan, van de bibliotheek gebruik te maken of
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vormingscursussen bij te wonen. Valt dan ook dat sociale doel meteen weg en moet dat plots
opengetrokken worden? Dat is toch totaal onwerkbaar?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Collega’s, ik zal al jullie bijkomende vragen meenemen.
Mijnheer van Rouveroij, wat betreft uw suggestie om met een systeem van cheques te
werken, zou ik er mij niet te veel illusies over maken dat de EU dat dan niet zou weten. Ik
heb in een vorige periode de procedure-VRT gevoerd. De EU wist alles wat hier gezegd en
geschreven werd. Dat geldt ook voor wat u nu gezegd hebt. U kunt ervan op aan dat zij er
heel dicht op zitten. Zij volgen werkelijk alles op dit vlak. Maar goed, ik zal uw vraag
meenemen.

Het gebruik van de infrastructuur lijkt mij inderdaad van een andere orde, mijnheer Kennes.
Persoonlijk denk ik dat dit moet worden getoetst aan artikel 10 en 11 van de Grondwet. Er
zijn goede redenen om te zeggen dat een gemeente haar eigen beleid moet voeren en haar
eigen gemeenschapsleven heeft. Ik loop daar niet op vooruit, maar het is natuurlijk van een
andere orde dan binnen de EU. Dat is de basis van de vraag.

Het is mogelijk dat die onderscheiden houdbaar blijken te zijn binnen de Belgische context,
laten we zeggen Belgisch-Belgisch, en dat je een voordeeltarief geeft voor inwoners van je
eigen stad en niet, zoals in het geval van Gent, voor die van Eeklo, Aalst, Destelbergen
enzovoort. Maar ook als dit Belgisch-Belgisch-verhaal staande blijft, zul je in bepaalde
omstandigheden, bijvoorbeeld bij toeristische infrastructuur, geconfronteerd worden met
mensen die dat niet aanvaarden, daar druk op uitoefenen en niet akkoord gaan met die twee
verschillende tarieven, een voor de Gentenaars en een voor de EU-burgers. Dit zal minder het
geval zijn bij de andere voorbeelden. Maar ik zal uiteraard juridisch advies vragen over het
gehele probleem zoals het hier geschetst werd. Dan kunnen we daar achteraf conclusies uit
trekken.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Het lijkt wat op de doos van Pandora. (Gelach)

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 


