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Voorzitter: mevrouw Annick De Ridder

Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de stand van zaken in het
Roma-beleidsplan van de Vlaamse Regering
- 2520 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de problematiek van de
migranten uit Midden- en Oost-Europa, zoals aangekaart in een brief van de stad Gent
- 2554 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Voorzitter, minister, collega’s, het is niet de eerste keer dat we dit
thema aankaarten in deze commissie. We zijn eerder al op 21 december, 15 februari, 22 maart
en 26 april bijeengekomen om te vragen naar de stand van zaken met betrekking tot het
aangekondigde actieplan inzake het beleid ten opzichte van Midden- en Oost-Europese
migranten.

Minister, in een vorige commissievergadering had u het over 14 juni, de dag waarop de
stuurgroep opnieuw bijeen zou komen. Daar zou een ontwerp van geïntegreerd actieplan
worden voorgelegd en besproken. Dat is de eerste reden van mijn vraagstelling vandaag.

Een tweede reden waarom ik u wens te ondervragen over de stand van zaken in dit dossier, is
het feit dat de hele problematiek uitvoerig is besproken door het college van burgemeester en
schepenen van de stad Gent. Zij hebben een open brief geschreven aan de verschillende
overheden: de Europese, de federale en de Vlaamse overheid.

U kent de omstandigheden. Intussen leven in de stad Gent meer dan 10.000 – van wie er
10.000 geregistreerd zijn – nieuwe instromers, met een duidelijk zwaartepunt van bewoners
afkomstig uit Bulgarije en Slovakije. Dat die migratie belangrijke uitdagingen met zich
meebrengt, is nogal duidelijk. Het is evenzeer duidelijk dat een dergelijke onbegeleide en
ongecontroleerde instroom de draagkracht van de stad erg zwaar belast, temeer omdat er veel
aanwijzingen zijn dat deze migratiestroom gepaard gaat met of misschien wel ondersteund
wordt door een aantal malafide praktijken zoals schijnzelfstandigheid, huisjesmelkerij en
illegale tewerkstelling.

De stad Gent heeft al meerdere initiatieven genomen in dit verband. Ze hebben al brieven
geschreven in 2007, 2009 en 2010. In 2010 werden ook de ambassadeurs van Roemenië,
Bulgarije en Slovakije uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester en de voorzitter
van het OCMW. Nu komt er dus een zoveelste noodkreet vanuit de stad Gent om iets te doen
aan deze problematiek.

Ik heb goede hoop dat we een beetje vooruit kunnen gaan in dit Roma-dossier, tenminste als
ik mag voortgaan op het antwoord dat de minister mij op 26 april heeft gegeven en waar die
bewuste datum van 14 juni is gevallen.

Minister, wat is de stand van zaken in het Roma-beleidsplan van de Vlaamse Regering? Is het
klaar? Zo ja, wat zijn de krachtlijnen van dat plan? In welke mate houdt het rekening met alle
punten uit de daarover begin dit jaar plenair aangenomen motie? Welk budget zal gekoppeld
worden aan uw Roma-beleidsplan, teneinde de daadkracht van de lokale besturen die met de
problematiek worden geconfronteerd, te verhogen?

Hebt u de brief van de stad Gent goed ontvangen? Bent u bereid in te gaan op de vragen die
gesteld worden en de suggesties die gedaan worden? Bent u bereid de inhoud ervan te
verdedigen in uw contacten met de andere overheden?
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De voorzitter: Mijnheer Caron, ik wil u vooraf vragen om u bij uw vraag te beperken tot de
deelaspecten waarvoor deze commissie en deze minister bevoegd zijn, en om de andere
aspecten aan te kaarten bij de commissies Onderwijs en Werk.

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Ik zal dat zeker doen, maar niet zonder eerst op te merken dat de
thematiek niet alleen door Vlaanderen of door de stad Gent kan worden opgelost, maar dat
ook het Europese niveau werk moet maken van de problematiek, iets wat naar onze mening
vandaag veel te weinig gebeurt.

Ik ga mij hier inderdaad beperken tot die aspecten uit de brief van de burgemeester die
betrekking hebben op de bevoegdheid van de minister. Het gaat over de koppeling van een
budget aan uw Roma-beleidsnota, waar we naar uitkijken, om op die manier de draagkracht
te versterken van lokale overheden die met die problematiek te maken hebben. Het gaat ook
over de problematiek van de mediatoren of bemiddelaars, waarvan de stad Gent er intussen
zelf op eigen kosten een paar heeft aangesteld, om de culturele kloof met die gemeenschap in
Gent te kunnen overbruggen. Die kunnen op veel andere vlakken zinvol werk doen, zoals
toeleiding naar sociale dienstverlening, scholen, sociale huisvesting, enzovoort. Het gaat over
de bemiddelaars zelf.

De stad Gent vraagt budgettaire steun voor de uitbouw voor een lokaal en integraal infopunt,
een breed intersectoraal punt voor die bevolkingsgroepen.

Minister, hoe staat u tegenover de maatregelen zoals gevraagd door het Gentse stadsbestuur?
Is er ondertussen een overleg gepland?

Bent u bereid op de vragen van het Gentse stadsbestuur in te gaan, althans waar het uw
bevoegdheden betreft? Op welke wel en op welke niet? Welke zullen misschien ook een
plaats vinden in uw beleidsplan?

Bent u bereid overleg te plegen met de andere bestuursniveaus – federaal, provinciaal, lokaal?
Kunt u dit eventueel ook via onze vertegenwoordigers op Europees niveau aankaarten?

De voorzitter: De heer Dehandschutter heeft het woord.

De heer Lieven Dehandschutter: Minister, wij moeten de oplossing voor deze problematiek
zowel op Europees, federaal, Vlaams als op lokaal niveau nastreven.

De stad Sint-Niklaas is uitgenodigd op een initiatief van een nog ander niveau, Benelux, dat
een aantal activiteiten ontwikkelt en initiatieven neemt rond de hele problematiek van de
Midden- en Oost-Europese migranten, niet specifiek van de Roma. Het verrast mij dat de
Benelux hierover ook in beeld verschijnt. De informatie waarover ik beschik, dateert van
gisteren. Hebt u weet van zulke initiatieven? Zo ja, hoe staat u daartegenover?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, collega’s, ik wil eerst een misverstand uitklaren. Ik
heb nooit gezegd dat er op 14 juli een actieplan zou komen. Ik heb wel gezegd dat de
volgende bijeenkomst van de werkgroep Midden- en Oost-Europese migranten (MOE)
gepland was op 14 juni en dat dan een voorontwerp van een actieplan zou worden besproken.
Ik kan u bevestigen dat die werkgroep effectief is samengekomen op 14 juni en dat er een
eerste versie is van het actieplan.

Het actieplan is nog niet klaar, om diverse redenen. Eerst en vooral moeten een aantal
beleidsdomeinen nog een inbreng leveren, zoals Werk, Welzijn, Gezondheid, Jeugd en
Cultuur. Verder moet er ook nog bijkomend cijfermateriaal, namelijk over Roma in
Antwerpen, Sint-Niklaas, Tienen, Bilzen, Temse en Gent, worden aangeleverd. Kind en
Gezin zal ook nog cijfers aanleveren over Roma-kinderen, specifiek om de instroom van
minderjarigen in kaart te brengen. Verder moeten er ook nog cijfers over Roma komen vanuit
de integratiesector.
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De Europese Commissie heeft bovendien aan alle lidstaten gevraagd tegen december 2011
een actieplan voor te leggen. We zijn dus bezig met een en ander op elkaar af te stemmen
tussen de verschillende gewesten en het federale niveau.

Wat de timing van het beleidsplan betreft, wil ik verwijzen naar het antwoord op de vraag om
uitleg van de heer Dehandschutter. Zoals gezegd, heeft de Europese Commissie aan alle
lidstaten gevraagd om een geïntegreerd actieplan op te stellen tegen december 2011 en om de
nationale strategie voor integratie van de Roma vast te stellen en voor te leggen aan de
commissie.

Ik kan u ondertussen nieuwe informatie over dat actieplan meegeven. In opvolging van de
Interministeriële Conferentie Integratie in de Maatschappij van 21 maart jongstleden heeft
staatssecretaris Courard de werkgroep Roma/Midden- en Oost-Europese migratie op 8 juni
voor de eerste keer samengeroepen. Er is afgesproken dat deze werkgroep tot nader order als
aanspreekpunt Roma zal fungeren en dat de werkgroep vanuit deze hoedanigheid het
nationaal actieplan zal coördineren.

Het Vlaams actieplan MOE-(Roma)-migratie dat nu in voorbereiding is, zal onze insteek zijn
om mee te werken aan dit nationaal actieplan.

Wat de krachtlijnen betreft, is er een echte ketenaanpak nodig. Er zijn bevoegdheden op
verschillende niveaus: Europees, federaal, Vlaams en lokaal. Bovendien is er nu inderdaad
een Benelux-initiatief. Ik heb de Europese commissaris al aangeschreven om te wijzen op het
toch wel opvallende fenomeen dat mensen binnen de Europese Unie, waar uiteraard vrij
verkeer van personen geldt, massaal hun land van herkomst verlaten wegens sociale
ongelijkheid en discriminatie. Europa zou daaraan moeten werken. Ook de stad Gent kaart
dat in een brief aan en pleit voor een soort van sociale verevening omdat lasten verlegd
worden van de ene lidstaat naar de andere.

Het is ook belangrijk dat Europa niet alleen vraagt dat er nationale actieplannen zijn. Het is
goed dat Europa dat stimuleert en daar een zekere coördinerende rol in wil spelen. Je moet
echter ook op die landen van herkomst inpraten. Dat hebben de minister-president en ikzelf
trouwens ook gedaan toen we de ambassadeurs hebben ontmoet. Er moet vanuit de Europese
autoriteit op worden ingewerkt om ervoor te zorgen dat er aan de bron iets wordt gedaan aan
de instroom hier. Er is sprake van discriminatie. Dat wordt officieel vaak gelogenstraft door
de betrokken landen. De uitstroom daar en instroom hier zijn echter te groot om niet te
gewagen van een abnormale situatie. Het is ook belangrijk dat Europa en de federale overheid
in die landen van oorsprong erop wijzen dat zij hier, in het kader van de richtlijn met
betrekking tot het vrij verkeer, in hun levensonderhoud moeten kunnen voorzien.

De toegang tot en verwijdering uit het Rijk is een federale aangelegenheid. Ik heb al
herhaaldelijk gevraagd dat de federale overheid de hand zou houden aan die instroom en ook
de uitstroom zou aanpakken. Wie hier meer dan drie maanden is en geen werk heeft of niet in
zijn eigen onderhoud kan voorzien op een andere manier, heeft in het kader van het vrije
verkeer van personen geen verder verblijfsrecht. De federale overheid moet ook de hand
houden aan allerlei malafide praktijken. Er zijn filiaires die mensen naar hier brengen, er zijn
schijnzelfstandigen, er worden valse contracten gesloten. De inspectie op de sociale wetten
moet daar optreden. Als je hier niet op alle vlakken gecoördineerd optreedt, kun je daar geen
einde aan maken.

Ook het lokale niveau heeft hier een verantwoordelijkheid. Steden en gemeenten keren de
maatschappelijke bijstand uit. Ik heb er hier al op gewezen dat je niet in die omstandigheden
kunt aankomen en vanaf dag twee recht hebben op steunverlening. Ik heb gewezen op de
verschillende toepassing van de federale wetgeving door de steden Antwerpen en Gent. Het is
mijn indruk – ik weet niet of dit nu ook bevestigd is – dat Gent nu ook een andere koers
vaart. De steden hebben ook een grotere autonomie om op te treden tegen huisjesmelkerij. Ze
kunnen ook daar controles uitoefenen. Ze krijgen ook een impulssubsidie van de Vlaamse
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overheid om een integratiebeleid te ontwikkelen. In het najaar van 2011 starten de
onderhandelingen over de Vlaamse convenanten. Ik zal vragen aan de steden die daarbij
betrokken zijn om specifiek in die convenanten dit thema op te nemen en daar middelen voor
uit te trekken.

Ik maak een zijsprong naar het Urbiscope-project. Gent neemt daaraan deel. Minister Van
den Bossche en ikzelf zijn van plan om erheen te gaan. Mijnheer Dehandschutter, de
geplande vergadering is uitgesteld omdat er op de technische voorvergadering nog te weinig
consensus was over de aanpak. Het Groothertogdom Luxemburg en het zuiden van het land
zaten niet op dezelfde lijn die Vlaanderen en Nederland willen aanhouden. De bijkomende
tijd zal worden gebruikt om tot een eensluidende aanpak te komen die zinvol is en die effect
kan sorteren.

Het is logisch dat in die context Vlaanderen vooral moet begaan zijn met de integratie van
diegenen die hier legaal verblijven en blijven wonen, die hier wensen of zouden moeten
integreren, die hier hun kinderen een toekomst willen geven. Daar komt Vlaanderen in beeld.
Wij zijn niet bevoegd voor de toegang tot of de verwijdering uit het Rijk of voor veiligheid
en sociale inspectie. De Europese regelgeving vraagt om een actieplan te ontwikkelen. Wij
willen ons actieplan in dat ruimere kader integreren. Het Vlaamse actieplan heeft maar zin als
het deel uitmaakt van de keten lokaal-Vlaanderen-federaal-Benelux-Europa. Het actieplan
krijgt al zijn contouren. Ik herhaal dat het de bedoeling is om te komen tot een inclusief
beleid, in die zin dat een en ander past in het reguliere beleid van alle betrokken
beleidsdomeinen. Dit zal ook de doelgroep van de MOE-migranten ten goede komen. Het is
niet de bedoeling om het reguliere beleid, dat ook betrekking kan hebben op Midden- en
Oost-Europese migranten, over te schrijven.

Verschillende acties die deze doelgroep, in het bijzonder de Roma, ten goede komen, zijn al
opgenomen in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Het is ook niet de bedoeling om in
dit beleidsplan het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding te hernemen. In dit beleidsplan zal
met andere woorden gefocust worden op de specifieke problematiek van de migratie en
zullen enkel de specifieke acties richting MOE- en Roma-migranten opgenomen worden.
Daar men in sommige beleidsdomeinen de doelgroep van Midden- en Oost-Europese
migranten hoofdzakelijk via het algemeen beleid en/of armoedebeleid bereikt, en er in andere
beleidsdomeinen ook specifieke acties aangewezen zijn, zal het beleidsplan voor sommige
beleidsdomeinen meer acties omvatten dan voor andere.

Het gaat dus over een gecoördineerd beleidsplan van de Vlaamse Regering, niet over mijn
beleidsplan. Het is een horizontaal beleidsplan waarbij alle betrokken beleidsdomeinen
verantwoordelijkheid opnemen. De vraag over het budget hangt daarmee samen. Dat hangt
samen met de acties en middelen die de respectieve beleidsdomeinen zullen inschrijven in dit
plan.

Ik herhaal dat ik in mijn beleidsdomein voor de projectoproep van het Impulsfonds voor het
migrantenbeleid ook projecten in aanmerking wil laten komen die gericht zijn op deze
Midden- en Oost-Europese migranten of op de problematiek van de Roma. Dat is voor dit
jaar. De MOE-werkgroep wil ook, in aanvulling van het beleidsmatige, het projectmatige
faciliteren, om zo via experimenten of projecten de gemeenten bijkomend te versterken. Aan
de vertegenwoordigers van de integratiesector en de lokale besturen in de MOE-werkgroep is
gevraagd om samen een concreet projectvoorstel uit te werken dat gefocust is op de
ondersteuning van lokale besturen die geconfronteerd worden met die instroom.

Tegelijkertijd wordt binnen de werkgroep uitgezocht welke mogelijkheden er zijn om dit
project bijkomend met Europese middelen te financieren. Ik herhaal nog eens dat de aandacht
voor die problematiek zal worden opgenomen in de convenanten met de steden die met deze
problematiek worden geconfronteerd.
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Ik heb de brief van de stad Gent ontvangen op 20 juni. U weet dat Gent zich richt tot de
diverse overheden. Gent vraagt aan Europa de opmaak van een geïntegreerd Europees
beleidsplan voor de integratie van Roma-groepen, werk te maken van een sociaal Europa, de
uitbouw van een Europese sociale bijstand, harmonisering van de nationale sociale
bijstandsregelingen, de veroordeling van discriminatie en prioriteit maken van
grensoverschrijdende fraude. Aan de federale overheid vraagt Gent steun om een draagvlak te
verkrijgen bij de EU aangaande het bovenstaande. Inzake de regelgeving verblijfsrecht vraagt
Gent de aanpassing van de procedures tot aanvraag, verklaring en inschrijving.

Ik heb gelezen in Knack dat een controverse is ontstaan over of er al dan niet mee mag
worden gewacht. Dat is niet het punt dat ik de vorige keer heb gemaakt. Het punt dat ik heb
gemaakt, is dat je de eerste drie maanden hier bent als toerist en zelf in je onderhoud moet
kunnen voorzien. Er is nu blijkbaar een controverse ontstaan met mensen uit de academische
wereld over de inschrijving en het al dan niet plaatsen op wachtlijsten.

Verder wordt gevraagd aan de federale overheid: onderzoek ten behoeve van de
harmonisering van de voorwaarden tot verlenging van de maatschappelijke dienstverlening
door de OCMW’s, een meer accurate controle op de betaling en het bijdragesysteem van
gezinsbijslag door zelfstandigen, aanpak van sociale fraude, informatiecampagnes om een
realistisch beeld te schetsen van ons land, een doorgedreven aanpak van irreguliere circuits en
voldoende opvangmogelijkheden voor gezinnen in precaire verblijfsomstandigheden.

Aan de Vlaamse overheid vraagt Gent het koppelen van een budget aan de MOE-nota,
financiering van Roma-mediatoren in het onderwijs, financiering en uitbreiding van de
brugfigurenmethodiek, budgettaire steun voor een lokaal en integraal infopunt, de inzet van
sociale en economische inspectie, sensibiliseren en mobiliseren om in herhuisvestings-
mogelijkheden te voorzien.

Laat mij in antwoord op de vraag of ik inga op de vraag en de suggesties, beginnen met te
zeggen dat ik de noodkreet vanuit Gent begrijp, alleen heb ik er destijds aan toegevoegd dat
zo’n noodkreet maar goede maatregelen kan uitlokken door een ketenaanpak, te beginnen op
het Europees niveau, over het federale niveau en het Vlaamse niveau tot het lokale niveau.
Als niet elk zijn verantwoordelijkheid daarin neemt, zullen we er niet in slagen tot een
oplossing te komen. De burgemeester zegt altijd dat hij voor de mensen die er nu zijn, werk
kan maken van de integratie, ook al is het een grote en moeilijke groep. Je moet dan
natuurlijk zorgen dat er paal en perk wordt gesteld aan bijkomende illegale inwijking en aan
illegaal verblijf hier zodat je je kunt concentreren op degenen die hier echt een toekomst
opbouwen, werk hebben, in hun onderhoud kunnen voorzien, wier kinderen naar school gaan
en dergelijke meer.

In het kader van de opmaak van het actieplan MOE- en Roma-migratie heeft het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur op basis van de gegevens in de Kruispuntbank Inburgering een
analyse gemaakt van de instroom van MOE-migranten in het Vlaamse Gewest en in een
aantal Vlaamse steden en gemeenten. Hierbij is er een onderscheid gemaakt tussen de tien
nieuwe EU-lidstaten, de acht uitbreidingslanden en de vier andere Oost-Europese landen. Wat
Gent betreft, blijkt het volgende: in 2010 kwam 60 procent van de instroom uit een MOE-
land, in het eerste kwartaal van 2011 gaat het om 54 procent. Bovendien is de instroom in
Gent in sterke mate een instroom van Bulgaren, namelijk 28 procent van de totale instroom in
Gent in 2009 en 2010 en 26 procent in het eerste kwartaal van 2011. Daarenboven blijkt bijna
de helft van de Bulgaren die instromen, namelijk 47,5 procent, naar Gent te komen. Om het
met de woorden van het Benelux-platform Urbiscoop te zeggen: Gent wordt inderdaad
geconfronteerd met een “onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van inwijkelingen uit
Midden- en Oost-Europa”.

Hoe kan ik dit begrip vertalen naar concreet beleid? Ik heb eind vorig jaar het initiatief
genomen om de Vlaamse Regering te wijzen op de problematiek en ik heb dus ook een en
ander in beweging gezet met de oprichting van de MOE-werkgroep, met het opstarten van



Commissievergadering nr. C288 – BIN23 (2010-2011) – 28 juni 20118

een beleid en ook met het wijzen op een ketenaanpak en het aanspreken van de andere
overheden om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

De stad Gent krijgt een integratiesubsidie van vier voltijdsequivalenten om een lokaal
integratiebeleid uit te rollen. Bovendien zijn er op het grondgebied van Gent een onthaal-
bureau, een integratiecentrum, een tolkendienst en een Huis van het Nederlands. In totaal
krijgen die diensten 3.602.286 euro op jaarbasis om een lokaal beleid ter zake te voeren.

Vlaanderen neemt ook een aantal sociale criteria op in het Gemeentefonds. Gemeenten
krijgen per kansarme geboorte 10.900 euro en per leefloner 3388 euro. Er zijn dus heel wat
middelen die specifiek gericht zijn, zowel vanuit Inburgering en Integratie als vanuit het
Gemeentefonds, die toelaten om steden die geconfronteerd worden met die problematiek,
meer middelen te laten inzetten. Dat zit in het Gemeentefonds. Het is evident dat verwacht
wordt dat steden die fondsen ook aanwenden om die problemen aan te pakken.

Er is ook heel wat gebeurd. Ik verwijs naar de diverse besprekingen hier in de commissie.
Een van de belangrijke initiatieven is de opmaak van een actieplan. Zoals ik al heb
aangegeven, is een van de uitgangspunten hierbij dat de directe ondersteuning van de
betrokken lokale overheden en diensten centraal moet staan. Het spreekt dan ook voor zich
dat de vragen van de stad Gent mee worden genomen bij het uitwerken van dit plan en dat de
betrokken beleidsdomeinen elk nagaan wat mogelijk is.

Gent maakt, naast andere lokale besturen, deel uit van de MOE-werkgroep en houdt dus mee
de pen vast bij wat de werkgroep zal uitwerken. Dat lijkt mij een goede garantie voor het
maximaal afstemmen van het actieplan op de noden en behoeften van de stad Gent.

Ik weet dat iedereen uitkijkt naar het actieplan, maar dit is een nieuwe en complexe
problematiek. Ik wijs u bijvoorbeeld op de discussies die we hebben bij de voorbereiding van
Urbiscoop. We stellen al meteen vast dat dingen voor ons en voor onze steden en voor
Nederland urgent zijn, maar dat men in het zuiden van dit land en in het groothertogdom het
probleem niet ziet, dat men er echt niet inziet dat we werk moeten maken van een aantal van
die voorgestelde methodieken. De aanpak is moeilijk, maar we werken eraan, gestaag. Zoals
ik al zei, zijn er in het armoedeplan ook al specifiek acties opgenomen.

Wat het verdedigen van die brief en het overleg met andere beleidsniveaus betreft, uiteraard
ben ik daartoe bereid. Destijds al, nog voor ik die brief had gekregen, heb ik de Europese
Commissie aangeschreven en haar gewezen op dit probleem. Ik heb het gehad over het
aanpakken van het probleem in de landen van herkomst. Ik heb gewezen op de
ketenproblematiek en het feit dat er een gecoördineerde aanpak moet zijn. Ik heb overlegd
met de federale overheid. Ik heb gewezen op wat de steden kunnen doen. Ik heb die
werkgroep opgericht waarbij de steden betrokken zijn. Ik wil dat mee in overweging nemen.
Ik ben uiteraard een groot voorstander van die aanpak die ook Gent wil, namelijk een
geïntegreerde aanpak.

Zoals ik zei, heeft staatssecretaris Courard, in uitvoering van wat is afgesproken op de
interministeriële conferentie van 21 maart, recent de werkgroep voor het eerst
bijeengeroepen. Die werkgroep lijkt me het uitgelezen forum te zijn voor overleg over de
vragen van de stad Gent die de Vlaamse bevoegdheden overschrijden. Ik neem uiteraard de
noden en zorgen die daar worden geuit, mee in overweging. Samen met minister Van den
Bossche ben ik ook sterk betrokken bij het overlegplatform Urbiscoop van het Secretariaat-
Generaal van de Benelux. Het is de bedoeling daar een ‘memorandum of understanding’ te
maken. Ik hoop dat we daar ook een zo goed mogelijke, geïntegreerde, omvattende aanpak op
de sporen kunnen zetten.

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Minister, ik dank u voor uw omstandige antwoord. Een aantal
elementen ervan onderschrijf ik helemaal. Ze zijn correct. Er bestaat geen discussie over. Dan
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denk ik aan de ketenaanpak en het feit dat ook de andere bestuursniveaus hun rol te spelen
hebben.

Ik moet u echter ook eerlijk zeggen dat ik toch enigszins op mijn honger blijf. Ik had echt wel
gehoopt dat we een proeve van actieplan zouden kunnen krijgen. Bij de jongste ondervraging
ter zake hebt u gezegd dat de volgende bijeenkomst van de werkgroep gepland was op 14
juni. U stelde vervolgens: “Op deze bijeenkomst zal (...) een eerste ontwerp van geïntegreerd
actieplan voorgelegd en besproken worden.”

Ik zou het hebben begrepen, mocht u dat hier vandaag niet helemaal hebben kunnen
uitleggen, maar ik hoor nu dat elementaire delen van wat dat actieplan zou moeten worden,
nog niet zijn opgenomen. U hebt het gehad over de inbreng van Werk, Welzijn, Jeugd,
Cultuur, en dan heb ik er nog eentje gemist. Die inbreng is nog niet opgenomen. Er moeten
ook cijfers worden opgenomen.

Daaruit besluit ik – maar u moet me maar tegenspreken als ik het niet correct samenvat – dat
we eigenlijk nog ver verwijderd zijn van een concreet actieplan. Bovendien zegt u dat er een
geïntegreerd actieplan moet komen. Ik heb daar wel begrip voor, maar moeten we met het ene
wachten om het andere te doen? Europa zegt dat dit geïntegreerd actieplan in december klaar
moet zijn. Moet ik daaruit afleiden dat u nu mikt op december als einddatum om het actieplan
te voltooien en dat te integreren in het nationaal geïntegreerd actieplan? Of zie ik dat
verkeerd?

Ik had alleszins gehoopt – en ik meen dat heel oprecht – om hier vandaag een inhoudelijke
discussie te kunnen voeren aan de hand van de krachtlijnen van het actieplan, dat ons in staat
moet stellen een gigantisch probleem in onze stad aan te pakken. Ik vrees dat ik zal moeten
wachten tot het najaar om over dat actieplan te kunnen debatteren met alle betrokkenen.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Zoals steeds is de heer Roegiers zeer beleefd. Minister, u hebt een goed
antwoord gegeven, maar er ontbreekt echt wel iets, namelijk het gevoel van urgentie. Het is al
de zoveelste keer dat we hierover discussiëren in deze commissie. Het gaat ook al over de
vierde brief van de stad Gent in drie of vier jaar tijd. Die urgentie neemt almaar toe, maar we
bevinden ons eerlijk gezegd nog altijd in de fase van voorontwerpen van plannen, laat staan
dat we al aan maatregelen toe zouden zijn. U hebt gelijk wat de ketenaanpak en dergelijke
betreft: dat is waar. Vlaanderen zal het niet alleen oplossen. Ik heb dat ook aangegeven. Ik
sluit me aan bij de heer Roegiers: dat dergelijke belangrijke domeinen hun bijdrage niet
leveren aan zo’n actieplan, vind ik eigenlijk onverdraaglijk.

Ik ben geen Gentenaar, maar als we deze problemen met een dergelijke traagheid blijven
aanpakken, dan hebben we veel te weinig instrumenten om de integratie van de mensen die
mogen blijven, echt verder vorm te geven. De stad Gent staat alleen ter zake: zeg het maar zo.
Er wordt bovendien eigenlijk ook niets gedaan aan die in- en uitstroom. Zoals u zelf zegt: dat
is geen Vlaamse bevoegdheid. Ik weet het. Die in- en uitstroom blijft echter plaatsvinden.

Dat verwijt over het gebrek aan urgentie richt ik zeker niet alleen aan u, maar ook en niet het
minst aan de federale en de Europese overheid. Daar speelt men nog echt verstoppertje,
waarbij Oost-Europese landen de problematiek ontkennen of doen alsof hun neus bloedt.
Discriminatie op die manier verzwijgen, is onaanvaardbaar.

Minister, ik geloof dat u goede intenties hebt, maar het zal echt wel krachtiger en sneller
moeten gaan. Ik vraag me af waarom er niet een paar maatregelen kunnen komen over,
bijvoorbeeld, die bemiddelaars. Ik zeg maar wat. Er kan toch worden beslist daar extra op in
te zetten. Dat hoeft toch niet te wachten tot het einde van het jaar.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.
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De heer Sas van Rouveroij: Voorzitter, minister, collega’s, ik kom net van de ad-
hoccommissie Water. Mijn verontschuldigingen dus voor het feit dat ik de vragen van de
collega’s niet gehoord heb. Ik heb gelukkig wel het antwoord van de minister gehoord.

Minister, het is inderdaad de vierde keer dat de stad Gent aan de alarmbel trekt. Ik wil die
‘sense of urgency’ hier nog eens benadrukken. Het is echt acuut. Wij vragen actie en niet nog
meer gepraat.

Ik wil nog twee punten aanhalen. Ten eerste een specifiek probleem in verband met de
toegang naar werk voor EU-burgers. We weten dat dat sowieso niet evident is. Er is een
Europese Unie, er is een vrij verkeer van diensten, maar de toegang tot werk is
problematisch, zeker voor Bulgaren en Roemenen. Tot eind 2011 is de toegang tot de
arbeidsmarkt gedeeltelijk afgesloten voor Bulgaren en Roemenen, maar vanaf 1 januari 2012
krijgen ze wel toegang. Op dit moment kunnen Bulgaren en Roemenen zich niet inschrijven
bij de VDAB. We weten dat het over enkele maanden wel zover is. De lokale VDAB vraagt,
samen met het stadsbestuur, om de Bulgaren en Roemenen die al in de stad zijn en niet meer
zullen wegtrekken, bijvoorbeeld al de taal aan te leren. De lokale VDAB wil daar
inspanningen voor doen.

De voorzitter: Mijnheer van Rouveroij, we hadden met de collega’s afgesproken om de as-
pecten Werk en Onderwijs hier niet te behandelen, omdat er daarover in de betrokken com-
missies ook vragen worden behandeld.

De heer Sas van Rouveroij: Ik zal mij daar dan ook aan houden. Ik wou enkel nog de
minister oproepen om aan zijn collega-minister Muyters te vragen om de VDAB daarin bij te
staan en de taalcursussen wel al te organiseren.

Voor de rest wordt dat onderdeel dus verwezen naar een andere commissie, begrijp ik.

De voorzitter: Er zijn ook vragen over dit onderwerp geagendeerd in andere commissies.
Daarom hebben we het uit elkaar gehouden. Ik stel voor dat we dat in het najaar in één debat
proberen te gieten.

De heer Sas van Rouveroij: Het tweede punt dat ik wou aanhalen, gaat over de centen.
Minister, u hebt verwezen naar het Gemeentefonds. U zult niet ontkennen dat het
Gemeentefonds dient ter financiering van regulier beleid, en dat het niet geldt voor een
uitzonderingssituatie, die de toevloed van Bulgaren en Roemenen betekent. Voor zulke
situaties heb je ofwel een impulsbeleid ter ondersteuning van lokale besturen, ofwel creëer je
een noodfonds. Verschuil u dus niet achter het Gemeentefonds, alstublieft.

Uw Roma-plan is in december 2010 tot stand gekomen. Naar aanleiding daarvan stond in De
Morgen een groot artikel over de vraag of de Europese subsidies, die schijnbaar beschikbaar
zijn, wel voldoende worden aangewend door de lidstaten die geconfronteerd worden met dit
probleem. Men had het toen niet over absolute bedragen, maar over ‘massieve enveloppes’.
Europa kennende, zal het over veel geld gaan. We zijn nu zes maanden verder, minister. In
welke mate heeft Vlaanderen subsidiedossiers opgesteld en ingediend bij de Europese
overheden, met het oog op het binnentrekken van subsidies?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Collega’s, er is met dat actieplan heel wat in beweging gezet. Ik
zal niet de pretentie hebben om te zeggen dat het allemaal gebeurd is door het feit dat ik voor
die ketenaanpak heb gepleit, maar ik mag gerust zeggen dat er in Gent een omslag gebeurd is
ten aanzien van het beleid. En dat was ook nodig. Je kunt niet de handen in de lucht steken en
om hulp vragen, zonder dat je ook op het terrein het nodige doet inzake overlast, vuilnis,
allerlei verstoringen, controle op de huisvesting, controle op huisjesmelkers en dergelijke meer.

Er werd ook gevraagd naar een aanpak op federaal niveau. Wel, er is een interministeriële
conferentie geweest waar wij onze inbreng geformuleerd hebben en ten gevolge waarvan nu
werk wordt gemaakt van een nationaal actieplan.
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Ook op Europees vlak is er iets aan het bewegen. Ik zeg absoluut niet dat het voldoende is,
maar er is iets aan het bewegen. Onder Hongaars voorzitterschap is er een tekst geschreven
die de lidstaten oproept nationale Romastrategieën te ontwikkelen. In de aanloop van deze
tekst heb ik er zeer sterk voor gepleit het principe van proportionaliteit zoveel mogelijk mee
te nemen.

Op Vlaams niveau moeten wij op dat vlak van nul beginnen. Het gaat om een horizontale
werkgroep. Er zijn beleidsdomeinen die nog geen insteek gedaan hebben. Er zijn er ook die
zeggen dat ze daar geen speciale acties voor doen en die het in hun reguliere beleid doen.
Huisvesting bijvoorbeeld zegt dat dat in het reguliere beleid zit. Ook bij Armoede zit dat
grotendeels in het reguliere beleid. Het is dus niet zo dat elk beleidsdomein nu, omdat er een
horizontale werkgroep komt, prioritair grote plannen gaat ontwikkelen voor dat ene thema.
Het is op dat vlak proberen om iedereen mee te krijgen, maar gelukkig beweegt er al een en
ander. Ik heb in mijn beleidsdomein ook al een en ander gedaan.

Er is beslist dat iemand uit de Roma-bevolkingsgroep deel zal uitmaken van de werkgroep.
Er is binnen de MOE-werkgroep, mijnheer van Rouveroij, ook een specifiek project bezig om
te bekijken hoe we daar Europese subsidies voor kunnen aanwenden ter ondersteuning van de
projecten die we daar gaan ontwikkelen. Dat is niet evident. Een aantal van die subsidies
worden inderdaad niet aangewend, maar de meeste subsidies van Europa zijn op derdelanders
gericht, en niet op Europese landen. Dat is een bijkomend probleem. Je moet daar nieuwe
paden gaan bewandelen. Je kunt dat niet zomaar uit je mouw schudden. Als we nieuwe
projecten en een nieuwe aanpak ontwikkelen in de steden, in dit geval in de eerste plaats
Gent, bekijken we dus hoe we Europese fondsen kunnen gebruiken.

Ik heb u al geschetst wat ik doe, met de projectoproepen, met de convenanten en zo meer.
Vanuit Integratie is er op dit vlak dus wel degelijk een ondersteuning.

Ik ben het niet met u eens, mijnheer van Rouveroij, als u zegt dat het Gemeentefonds voor
algemeen beleid geldt en niet voor specifiek beleid. Steden die geconfronteerd worden met
een bepaalde problematiek, krijgen wel gevoelig meer fondsen dan andere, bijvoorbeeld
omdat ze veel meer leefloners hebben. Ik heb al het bedrag vermeld van meer dan 10.000
euro voor kinderen die geboren worden in kansarmoede. Dat is een parameter die zegt dat je
in die stad een beleid moet voeren dat op dat vlak zwaarder weegt.

Daarmee zeggen we uiteraard niet dat dat geoormerkte bedragen zijn. Dat komt in een grote
pot. Ik kan me wel voorstellen dat toen men het Gemeentefonds is gaan versterken of
aanvullen met een aantal parameters, men de bedoeling had om specifiek meer middelen te
geven omdat er op die specifieke terreinen meer beleidsnoden waren. Men brengt in kaart
hoeveel leefloners men heeft en hoeveel kinderen in kansarmoede, en dat leidt er dan toe dat
je meer middelen hebt om een beleid te gaan voeren.

Er is in Vlaanderen een evolutie geweest om veel generieke middelen in het Gemeentefonds
te stoppen, maar je mag dat niet opzijschuiven en zeggen dat dat daar niet voor dient. Anders
moet je die parameters afschaffen.

Wat de timing betreft, collega’s, hoop ik dat we in oktober naar hier kunnen komen met een
voorstel van het plan. Wij moeten niet wachten tot het federale plan moet worden ingediend.
We zitten nu met de vakantiemaanden voor ons, maar als we zouden kunnen finaliseren in
september en in oktober naar de commissie komen, zou dat een goede zaak zijn.

De voorzitter: Minister, ik dank u. Ik denk dat de collega’s ook verwachten hier echt een
debat over te kunnen voeren, eventueel in een gemeenschappelijke commissie.

Het incident is gesloten.

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Marnic De Meulemeester tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het pensioenstelsel
voor lokale besturen
- 2584 (2010-2011)

De voorzitter: De heer De Meulemeester heeft het woord.

De heer Marnic De Meulemeester: Ook de lokale besturen ontsnappen niet aan de
vergrijzing en worden geconfronteerd met oplopende pensioenkosten. In tegenstelling tot de
Vlaamse overheid bijvoorbeeld, staan lokale besturen immers al meer dan 50 jaar zelf in voor
de betaling van het pensioen van hun vastbenoemde personeelsleden. Het gaat hier om een
minderheid van de 170.000 personeelsleden, maar met 40 procent ervan toch nog steeds over
een kleine 70.000 mensen.

Dat alles gebeurt via een gemeenschappelijk stelsel voor lokale besturen beheerd door de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
(RSZPPO). De bijdragevoeten die de lokale besturen hiervoor betalen, zijn de voorbije jaren
echter sterk gestegen en het plafond blijkt nog lang niet in zicht. Het is de algemene
vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) die hierover
onlangs aan de alarmbel trok.

In een uitgebreide analyse van de problematiek wijst de VVSG op de zwakke punten van het
stelsel. Ten eerste gaat het om een omslagstelsel waarbij de pensioenuitgaven van een
bepaald jaar worden betaald door een bijdrage op het loon van de statutairen in dienst in dat
jaar. Het aantal gepensioneerde statutairen wordt echter steeds groter en het aantal
beroepsactieve statutairen steeds kleiner. Ten tweede genieten sommige besturen extreem
veel van de onderlinge solidariteit binnen het systeem doordat ze een hoge pensioenlast
hebben, maar lage bijdragen betalen. Ten derde ontstaat via het Egalisatiefonds ook tussen de
verschillende groepen, de zogenaamde pools, binnen het systeem een onevenwicht in de
onderlinge solidariteit.

Een hervorming dringt zich dus op. Maar vooral de betaalbaarheid van het volledige systeem
komt in het gedrang. Voor 2011 alleen al worden de globale tekorten samen geraamd op 848
miljoen euro. De Federale Regering gaf op 2 februari 2011 de opdracht aan het Technisch
Comité Pensioenen van de RSZPPO om op zo kort mogelijke termijn scenario’s voor te
stellen over een nieuw en duurzaam financieringsmodel. Die voorstellen, die een evenwicht
beogen tussen solidariteit enerzijds en responsabilisering anderzijds, zijn er ondertussen, en
er is een vrij breed draagvlak voor.

De timing blijft echter een heikel punt. Het nieuwe financieringssysteem zou moeten ingaan
op 1 januari 2012, wat betekent dat een ontwerp of voorstel van wet moet worden ingediend
vóór het federale zomerreces.

Gezien de grote impact op de lokale besturen, had ik dan ook graag antwoord gehad op een
aantal vragen. Minister, werd u betrokken bij het uittekenen van deze hervorming van het
pensioenstelsel voor lokale besturen? Wordt dat dossier door de Vlaamse Regering op de
voet gevolgd om de belangen van de lokale besturen in dezen te vrijwaren en het dossier
indien nodig aanhangig te maken op het Overlegcomité? Is er een bereidheid om vanuit de
Vlaamse overheid financieel bij te springen om de betaalbaarheid van het pensioenstelsel
voor de lokale besturen te garanderen?

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie: Ik vind de vraagstelling van de heer De Meulemeester zeer
interessant.

Ik vrees inderdaad dat de situatie van de betaalbaarheid van de pensioenen van de lokale
besturen op termijn zeer precair is. Er zijn in Vlaanderen twee soorten steden en gemeenten.



Commissievergadering nr. C288 – BIN23 (2010-2011) – 28 juni 2011 13

Er zijn steden die in de jaren 60 en 70 massaal hebben aangeworven, zoals Gent en
Antwerpen. Door allerhande decretale verplichtingen zijn de kleinere besturen in de jaren 80
en 90 gevolgd.

Vorige week kwam in de pers dat de stad Gent in de eerste vijf of tien komende jaren 40
procent van hun personeelsleden zullen moeten vervangen, aangezien die de
pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken. Die 40 procent personeelsleden zullen genieten
van de RSZPPO, wat automatisch zal leiden tot hogere kosten.

De kleinere besturen zitten vooral in pool 1, de grotere besturen, zoals Gent en Antwerpen,
zitten in pool 2. De RSZPPO is overigens taalgrensoverschrijvend, wat er ook een
communautair tintje aan geeft.

Er is een voorstel om de verschillende pools samen te voegen, maar wel met de uitdrukkelijke
bepaling dat de reserves die door pool 1 werden opgebouwd, specifiek zullen worden
gebruikt om de tekorten van die gemeenten die in pool 1 zaten, aan te vullen. Op korte
termijn is dat inderdaad een mooie oplossing. Op langere termijn blijven we echter met de
vrees zitten dat de kleinere besturen met hogere aanslagvoeten mee zullen moeten betalen
voor de pensioengolf van die gemeenten die in de jaren 60 en 70 massaal hebben aangeworven.

Ik heb begrip voor het voorstel van de Federale Regering om de diverse pools samen te
voegen. Dat werd samen met een aantal partijen uitgewerkt op voorstel van de federale
minister van Pensioenen. Ik denk echter dat op termijn een stijging van aanslagvoeten of
pensioenvoeten onvermijdelijk is, vooral ook omdat steeds meer besturen vandaag kiezen
voor contractuele en niet voor statutaire aanwerving. Dat zal nog versterkt worden in de
toekomst met de organisatie van het aanvullende pensioenfonds voor de contractuelen. Dat
zal in de toekomst ongetwijfeld nog extra centen vergen.

Minister, de financiën van de lokale besturen staan er niet rooskleurig voor. Ik heb alle begrip
voor de situatie en de beslissing van de Federale Regering. Wij blijven het dossier met
argusogen volgen in de toekomst.

Ten slotte denk ik dat het niet houdbaar is dat de Federale Regering blijvend instaat voor de
pensioenbetaling van de Vlaamse ambtenaren. De lokale besturen betalen de pensioenen van
hun eigen mensen. Op termijn zal de Vlaamse overheid mee moeten betalen voor de
pensioenen van haar eigen ambtenaren.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Minister, de heer De Meulemeester heeft het dossier heel helder
en volledig ingeleid.

Ik zou de scope wat willen uitbreiden. Als we de responsabilisering doorvoeren in de
financiering van dit stelsel, betekent dat dat de gemeentebesturen die minder statutairen en
meer contractuelen aanwerven, daar een stuk voor worden gesanctioneerd. Dat is vanuit de
logica van de probleemstelling niet betwistbaar. Het gevolg daarvan is echter dat die besturen
die aan de responsabilisering willen ontsnappen of de gevolgen ervan willen milderen, ertoe
worden aangezet om in de toekomst in plaats van contractuelen aan te werven, opnieuw
statutairen aan te werven. Ik vraag me af of we deze optie moeten lichten. Dat doet niets af
aan het feit dat de logica binnen het stelsel oproept tot responsabilisering. We moeten echter
opletten voor deze collateral damage. De keuze om statutair of contractueel aan te werven,
moet een inhoudelijke keuze zijn. Voor beide stelsels valt iets te zeggen. Het mag natuurlijk
niet het gevolg zijn van een poging om te ontsnappen aan de solidariteits- of
responsabiliseringskost binnen dit stelsel.

Minister, is dit geen geschikt moment om opnieuw na te denken over het eenheidsstatuut? Ik
hoor daar niets meer van. Twee, drie jaar geleden was dat ‘hot’: een nieuw statuut voor lokale
ambtenaren. Ik blijf dat ‘hot’ vinden, alleen is het al een jaar of twee weg uit het politieke
blikveld. Moeten we dat niet opnieuw prominent in de vitrine plaatsen?
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Je kunt eventueel zeggen dat er compenserende maatregelen mogelijk zijn, maar dan los van
het pensioenstelsel, om dit negatieve effect te vermijden. Dat moet niet met centen, het kan
door middel van regels. Dat laatste klinkt misschien wat hermetisch, maar ik wil het
doorschuiven naar mijn bijkomende vraag op uw antwoord.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Het is moeilijk om te antwoorden op hermetische vragen.

Collega’s, ik wil als inleiding bij dit probleem een aantal cijfers vermelden. De heren De
Meulemeester en Verfaillie hebben ze al aangebracht.

De federale Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheids-
diensten staat in voor het beheer van twee solidaire pensioenstelsels van de vastbenoemde
personeelsleden van de lokale besturen. Pool l is het gemeenschappelijke pensioenstelsel van
de plaatselijke besturen, meestal kleinere besturen, met 1236 aangeslotenen. Vandaag gaat
het om 48.451 vastbenoemden en 38.297 gepensioneerden. Pool 2 is het stelsel van de
nieuwe bij de rijksdienst aangeslotenen, 76 meestal grote stadsbesturen en hun OCMW’s.
Vandaag gaat het om 41.334 vastbenoemden en 37.435 gepensioneerden. Beide pensioen-
stelsels zijn repartitiestelsels, waarbij de lopende pensioenen van de gewezen vastbenoemde
personeelsleden gefinancierd worden met bijdragen die betaald worden op het loon van de
huidige actieve vastbenoemden. Door de vergrijzing en de verminderde statutaire
tewerkstelling stijgt het verschuldigde bijdragepercentage.

Men zou eens de analyse moeten maken van wat de precieze oorzaken daarvan zijn. Er is een
vergrijzing, er zijn meer mensen met pensioen, ze gaan te vroeg met pensioen. Er is een
verschuiving van statutair naar contractueel. Ik heb geen absolute cijfers, wel bijdrage-
percentages op de lonen. Die bijdragepercentages stijgen. Je zou moeten weten of diezelfde
evolutie zich voordoet in de absolute bedragen. Dat is niet zeker. Het zou kunnen.

Voor de besturen van pool 1 was de bijdrage jarenlang 27,5 procent op de loonmassa van de
vastbenoemde ambtenaren. Dit is verhoogd tot 30 procent in 2010 en 32 procent in 2011.
Voor de besturen van pool 2 is dit stelselmatig verhoogd van 29,5 procent in 2005 tot 40
procent in 2011. Beide pools vertonen tekorten, tot wellicht 90 miljoen euro voor pool 1 in
2011 en tot 131 miljoen euro voor pool 2 in 2011. Pool 1 beschikt wegens opgebouwde
overschotten in het verleden, tot 2006, over een reservefonds. Pool 2 heeft niet de
beschikking over reservefondsen.

Bij de RSZPPO is een fonds voor egalisatie van de bijdragepercentages ingesteld dat fungeert
als reservefonds en waarvan de middelen, voortkomende uit de inhouding van 13,07 procent
op het vakantiegeld in de openbare sector, worden aangewend teneinde bij te dragen tot de
overeenstemming van de bijdragepercentages van pool 1 en pool 2. In de praktijk worden de
middelen van het Egalisatiefonds bijna integraal aangewend om de deficits van pool 2 te dek-
ken. Ook daar zit er een grote druk op. Het Egalisatiefonds kan ook die compensatie niet aan.

De bijdragepercentages die nodig zouden zijn om de vergrijzing de komende jaren op te
vangen, zonder hulp van de reservefondsen, zijn hoog. Voor pool 1 gaat het over 39 procent
in 2012 tot 47 procent in 2016, tegen 32 procent vandaag. Voor pool 2 gaat het over 58
procent in 2012 tot 82 procent in 2016, tegen 40 procent vandaag. Dat zijn fabelachtig hoge
percentages.

Dit is dus op een slinkend aantal statutairen, waarbij op hun wedde een steeds hogere bijdrage
wordt betaald. Je zou moeten weten wat dit in absolute cijfers betekent voor de
gemeentekassen.

Ik heb begrepen dat de Federale Regering, eerst tegen 1 januari 2011 en nu tegen 1 januari
2012, een nieuw financieringsmechanisme in een nieuwe wetgeving wil stoppen. Dat
mechanisme moet de financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden
van de lokale besturen op lange termijn verzekeren en een alternatief bieden voor de lineaire
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verhoging van de bijdragevoeten. Dit nieuwe mechanisme moet uitgaan van twee
basisprincipes, waarover binnen de RSZPPO met de sociale partners een overeenkomst werd
bereikt: het principe van de solidariteit, dat tot uiting komt in een uniform basisbijdrage-
percentage dat toegepast zal worden voor alle aangesloten besturen; het principe van de
responsabilisering van de besturen die zich geheel of gedeeltelijk onttrekken aan de
solidariteit. Dit doet men door nauwelijks nog personeelsleden statutair te benoemen. Het
nieuwe financieringsmechanisme moet het mogelijk maken om die besturen die niet langer
volwaardig participeren wegens een inkrimping van de loonmassa van de vastbenoemde
personeelsleden, ten minste ten dele aan te spreken voor de pensioenlasten die zij vanuit een
vroeger statutair personeelsbestand voor vele jaren in de toekomst blijven veroorzaken in het
RSZPPO-pensioenstelsel. U weet dat er gemeentebesturen zover zijn gegaan om helemaal op
het einde van een loopbaan contractuelen statutair te maken, zodat ze in het stelsel
terechtkomen zonder ertoe te hebben bijgedragen in de loop van hun actieve loopbaan.

De betrokken besturen zouden met name gehouden worden om op het loon van hun
vastbenoemde personeelsleden, boven op de basisbijdrage, een responsabiliseringsbijdrage te
betalen voor de pensioenlasten van hun gewezen personeelsleden die niet gedekt worden door
de basisbijdrage. De nieuwe federale wetgeving zou eveneens als bedoeling hebben te
voorzien in een vaststelling van de bijdragevoeten – basisbijdrage en responsabiliserings-
bijdrage – over meerdere jaren, zij het enkel definitief voor de eerste jaren en indicatief voor
de volgende. Op deze wijze zou men tegemoet willen komen aan de verzuchting van de
lokale besturen, die met deze bijdragevoeten rekening kunnen houden met het opmaken van
hun eigen financiële meerjarenplannen.

Collega’s, ik heb een paar cijfers opgevraagd over de evolutie van het aantal vastbenoemden
in de loop der jaren. In 1995 waren er in de gemeenten van het Vlaamse Gewest 26.764
voltijdse eenheden en in de OCMW’s 19.350. In 2009 waren er 22.157 vastbenoemden in de
gemeenten en 12.418 in de OCMW’s. Er is dus een constante daling van het aantal statutairen
op gemeentelijk vlak.

Mijnheer De Meulemeester, de pensioenstelsels van het gemeente- en provinciepersoneel,
alsook die van de lokale en provinciale mandataris, zijn volgens artikel 6, §1, VIII, 1°, van de
bijzondere wet tot hervorming der instellingen (BWHI) een uitsluitend federale
aangelegenheid. Dit betekent dat de gewesten niet bevoegd zijn voor wat geregeld is in de
artikelen 156 tot en met 169 van de Nieuwe Gemeentewet en in artikel 105, §5, van de
Provinciewet. Dit betekent ook dat de Vlaamse Regering met betrekking tot de pensioenen
geen organieke regels kan uitvaardigen. Dit komt alleen toe aan de federale minister bevoegd
voor pensioenen, de bevoegde Federale Overheidsdienst Pensioendienst voor de
Overheidssector (FOD PDOS) en de RSZPPO.

De federale ministerraad van 16 oktober 2009 belastte de minister van Pensioenen ermee om
tegen de begrotingscontrole 2010 een voorontwerp van wet tot hervorming van de
financiering van de lokale pensioenen op te stellen, met als doel de inwerkingtreding op 1
januari 2011. Deze timing is niet gehaald, ik heb ook het voorontwerp niet gekregen. Ik heb
wel over die problematiek en over de problematiek van de tweede pijler van de contractuelen
op 8 februari 2010 overleg gepleegd met de ministers Dardenne en Leterme.

De planning was de volgende. Er is opdracht gegeven aan de federale minister van
Pensioenen in oktober 2009 om een wet te hebben die operationeel zou zijn op 1 januari 2011
op basis van de principes die daarstraks zijn geschetst.

Recenter, op 2 februari 2011, gaf de Federale Regering de opdracht aan het Technisch
Comité Pensioenen van de RSZPPO om op zo kort mogelijke termijn scenario’s voor te
stellen over een nieuw en duurzaam financieringsmodel voor de lokale pensioenstelsels, zoals
gezegd rekening houdend met de principes van solidariteit en responsabilisering. De
gewesten zijn hier niet bij betrokken. U kent de samenstelling van dit technisch comité. We
hebben het voorbereidend werk ervan niet ontvangen. Mijnheer De Meulemeester, ik leid uit



Commissievergadering nr. C288 – BIN23 (2010-2011) – 28 juni 201116

uw vraagstelling af dat u dat blijkbaar wel hebt. De Vlaamse Regering onderkent
vanzelfsprekend het belang van de financiering van de pensioenen van de gewezen
vastbenoemde personeelsleden van de lokale openbare sector. De Vlaamse Regering is zich
terdege bewust van de complexiteit en de weerslag op het geheel van de lokale financiën. De
verantwoordelijkheid ligt echter bij de federale overheid.

In de begrotingsinstructies wijzen wij de gemeenten er wel op dat het belangrijk is dat ze
voorzieningen aanleggen voor hun pensioenverplichtingen. U weet ook dat ik morele steun
heb gegeven, tegen kritiek in, ook in het Vlaams Parlement, aan het tot stand komen van de
tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen, vooraleer er een
federale kaderwet was.

Mijn administratie en kabinet volgen dit dossier uiteraard op, maar zonder hier
verantwoordelijkheid in te dragen. We volgen het ‘op de voet’ op, in die zin dat we niet elke
dag alle stukken hebben en geïnformeerd zijn, maar dat we vele dingen uit de pers moeten
halen of uit de officiële stukken zodra ze zijn goedgekeurd. De Vlaamse overheid is niet
aangesproken door het Technisch Comité Pensioenen van de RSZPPO, noch voor een
eventuele bijdrage in de uittekening van de scenario’s, noch voor wat betreft een rapportering
van de werkzaamheden. De scenario’s die tot op heden zijn uitgewerkt, zijn ons niet bezorgd.

Met premier Leterme en pensioenminister Daerden heb ik op 8 februari 2010 overlegd over
zowel het ontwerp van kaderwet op de tweede pensioenpijler voor de contractuele lokale
personeelsleden als over de algemene situatie van de RSZPPO. Ik heb er aangedrongen op
spoedige resultaten en wetgevend werk.

De Vlaamse overheid heeft geen intenties om in dit dossier financieel bij te dragen. Volgens
de regelgeving is dat federale bevoegdheid. De federale overheid waakt daar ook angstvallig
over, in die zin dat wij niet bepaalde regels kunnen uitwerken. Ik dring daar al een hele tijd
op aan. U weet dat ik niet bevoegd ben voor het verlengen van de feitelijke pensioenleeftijd,
zowel van mijn ambtenaren als die van de lokale besturen.

In de Vlaamse overheid gaan de medewerkers gemiddeld voor hun 61 jaar op pensioen. Wat
betreft de lokale besturen, blijkt dat wat ik op basis van mijn ervaring en mijn aanvoelen al
heb gezegd, te kloppen. Voor de mannen is de gemiddelde uitstapleeftijd 60 jaar en 8
maanden en voor de vrouwen is dat 60 jaar en 5 maanden. Dat is niet langer houdbaar. Het is
een deel van de oplossing, niet de hele oplossing. Zolang we statutairen hebben die federaal,
Vlaams en lokaal feitelijk met pensioen gaan op de leeftijd van 60 jaar en we er niet in slagen
om die feitelijke pensioenleeftijd op te trekken tot de wettelijke pensioenleeftijd, zal het
probleem groter worden. We kunnen dat niet in één klap doen, maar er is al te veel tijd
verloren. De leeftijd had al gradueel moeten worden opgetrokken.

De gemiddelde leeftijd van de Vlamingen stijgt elk jaar met drie maanden. Dat betekent dat
de pensioenlast altijd maar groter wordt en gedragen wordt door een kleiner aantal statutair
werkenden, waarbij de bijdragepercentages fabelachtig hoog worden. We kunnen zeggen dat
men in de privésector langer moet werken, maar als de overheid het voorbeeld niet geeft, is
dat moeilijk. Ik heb de sleutels niet in handen. Ik vraag al de hele tijd dat men op federaal
vlak de regelgeving zou wijzigen, maar het is evident dat het belangrijkste is dat we zelf
bevoegd zouden zijn om dat te doen. Het gaat over pensioenen. Dan is er op federaal niveau
de reactie: dat is federale materie en dat moet federaal blijven. Het betekent dat we geen
beleid kunnen voeren, niet voor onze eigen medewerkers en niet voor de lokale medewerkers.

Mijnheer De Meulemeester, wat u aanhaalt, komt neer op twee zaken. Ten eerste is er een
financieringsprobleem op zich, los van het solidariteitsprincipe. Het andere punt heeft te
maken met het verstoren van solidariteit en het gebrek aan responsabilisering. Het eerste punt
is fundamenteel: hoe hou je het financierbaar? Het tweede punt moet ook worden
meegenomen in de wetgeving: er moet paal en perk worden gesteld aan degenen die zich
onttrekken aan hun verantwoordelijkheden, die trucs toepassen en niet solidair zijn, die dus
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het stelsel ondergraven. De twee punten moeten een oplossing vinden: er moet een correcte
onderlinge solidariteit zijn en een duurzame financiering op termijn. Een wezenlijk onderdeel
hiervan is evenzeer het verhogen van de feitelijke pensioenleeftijd.

De voorzitter: De heer De Meulemeester heeft het woord.

De heer Marnic De Meulemeester: Minister, ik dank u voor het antwoord. Het is inderdaad
een federale bevoegdheid. U hebt alles gedaan wat u kon doen. Deze morgen heeft ons het
onrustwekkende nieuws bereikt via de media dat er zeven op tien gemeenten in het rood
gaan. Dat maakt de gestelde problematiek nog actueler en prangender. Het is hoog tijd dat de
Federale Regering iets doet, inzonderheid de minister van Pensioenen. Hij heeft de opdracht
gekregen op 16 oktober 2009. Dat dossier ligt al bijna twee jaar op zijn bureau onder het stof.
Het is dus hoog tijd dat de premier ingrijpt bij zijn minister van Pensioenen. Het is niet alleen
in het belang van de pensioengerechtigden van de federale overheid, maar ook van de
gewesten en gemeenschappen.

Het verwondert me, en ik betreur het, dat u als Vlaams minister niet werd betrokken bij die
onderhandelingen. Het zou zeer nuttig zijn als de gemeenschappen en de gewesten zitting
zouden hebben in het Technisch Comité Pensioenen, want het gaat ook over de pensioenen
van de ambtenaren van de steden en gemeenten.

Minister, ik hoop in elk geval dat u de belangen van de lokale besturen behartigt en indien
nodig, het dossier aanhangig maakt bij het Overlegcomité. Nu is het meer dan hoog tijd. We
zitten wel met een Federale Regering in lopende zaken, maar dat probleem moet in ieder
geval worden aangepakt. Ik hoop dat u het dossier verder opvolgt. Ik weet dat u dat doet,
maar ik denk en hoop dat we in het najaar meer duidelijkheid zullen hebben over deze grote
problematiek die op ons afkomt, zeker wat betreft de betaalbaarheid van de pensioenen van
de vastbenoemde ambtenaren bij de steden en gemeenten.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Minister, u hebt niet geantwoord op mijn vraag.

Minister Geert Bourgeois: Het Gemeentedecreet gaat ervan uit dat statutair de regel is en
contractueel de uitzondering. Het opteert dus voor statutairen als regel. Daar zijn een aantal
aspecten aan verbonden: niet alleen het pensioenprobleem maar ook het aspect van de
tuchtregeling is een belangrijk probleem. Iedereen die bezig is met de pensioenregelgeving in
dit land zegt al lang dat de pensioenstelsels naar elkaar toe zouden moeten groeien, die van
ambtenaren, zelfstandigen en bedienden. Op termijn is dat de enige goede oplossing, maar er
is nog een heel lange weg te gaan. Zolang je niet begint aan hervormingen op dat vlak, kan je
niet uitkomen bij wat je denkt dat een goed resultaat zal zijn.

De heer Sas van Rouveroij: Minister, ik kijk in het bijzonder naar de heer Verfaillie, die met
verve de belangen van de kleine gemeenten verdedigt. Doorheen de laatste vijftien jaar is de
Vlaamse Regering erin geslaagd om de steden en gemeenten met allerlei lasten en opdrachten
te belasten. Daardoor werden ze aangezet om bijkomend personeel aan te werven. Vooral de
kleinere gemeenten hebben dat gedaan op contractuele basis. Het Vlaams impulsbeleid heeft
de steden en gemeenten ertoe aangezet om contractuelen aan te werven, vaak omdat de
statuten en de onderliggende financiering precair zijn. Het is bijna de essentie van een
impulsbeleid dat je niet op voorhand weet hoe lang het zal duren, of men het zal handhaven
en of het uiteindelijk wordt overgenomen in een reguliere dienstverlening.

Nu krijg je de volgende situatie, zeker voor de kleintjes, en wat minder voor Antwerpen en
Gent, dat die die in het verleden door de omstandigheden die ik heb geschetst, veel
contractuelen hebben aangeworven, voor hun verantwoordelijkheid zullen worden geplaatst
via die responsabiliseringsformule. Ik wil dat u daar even over nadenkt. U sprak in uw
antwoord onder meer over allerlei ‘trucs’. Als u zou bedoelen dat steden en gemeenten aan de
regel van de statutaire bedoening hebben willen ontsnappen door via allerlei trucs vooral
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contractueel aan te werven, is dat zeer onheus ten aanzien van steden en gemeenten, omdat zij
vaak net via impulsprogramma’s ertoe zijn aangezet om contractueel aan te werven.

Kiest u voor een eenheidsstatuut, dan is er geen vluchtweg meer mogelijk, want dan is er ook
geen keuze. Bent u bereid om dat opnieuw op de politieke agenda te plaatsen? Er is nu
gekozen voor statutaire tewerkstelling als regel, en het contractuele als uitzondering. Maar
dat blijft een duaal stelsel. De vraag is of dat duale stelsel niet vervangen moet worden. Er
zijn daaromtrent zeer aantrekkelijke voorstellen geformuleerd door allerlei professoren.

Ofwel kiest u niet voor een eenheidsstatuut, maar zorgt u ervoor dat u de redenen die steden
en gemeenten ertoe aanzetten om niet statutair aan te werven en te vluchten in contractuele
overeenkomsten, wegneemt door nieuwe regelgeving en neemt u zo ook de aantrekkelijkheid
van het contractuele ten overstaan van het statutaire weg.

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie: Ik neem akte van het feit dat al het goede dat in dit land gebeurt, te
danken is aan Open Vld en al het slechte te wijten is aan CD&V. Het feit dat het
pensioendossier niet opschiet, is de schuld van Leterme, zegt de heer De Meulemeester. Dat
de nieuwe stemcomputers er niet zijn, is ook de schuld van Leterme. Volgens mij zit Open
Vld vandaag nog altijd in de Federale Regering en hebben ze zelfs iemand in het kernkabinet,
die daar ook de belangen kan verdedigen.

De heer De Meulemeester heeft bij deze aan de minister gevraagd dat de gewesten en de
gemeenschappen deel zouden uitmaken van het technisch comité. Wat houdt u tegen,
mijnheer De Meulemeester, om aan uw afgevaardigde binnen het kernkabinet te vragen dat
de Federale Regering dat ook zo zou beslissen?

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: De basisregel in het Gemeentedecreet is dat je statutair aanwerft en dat
contractuele aanwervingen de uitzondering zijn. Als het klopt dat er vandaag meer
contractueel dan statutair wordt aangeworven, denk ik dat we beter zouden stoppen met dit
soort schijnoperaties.

Zou het niet veel zinvoller zijn om voor de twee regelingen – contractueel en statutair – tot
een gelijkstelling te komen qua verplichtingen voor lokale besturen in het vormen van
pensioenmassa? Dat opdat men het stelsel van statutair of contractueel niet zou aanwenden
als argument om het een of het ander al dan niet te doen, en bijvoorbeeld iemand de laatste
vijf jaar van de carrière toch statutair te benoemen om van dat pensioenstelsel te kunnen
genieten, zonder dat die bijgedragen heeft.

Als de werkelijkheid in de samenleving is dat we meer contractueel werven omdat er meer
mandaatformules zijn, omdat er meer arbeidsmobiliteit is enzovoort, moeten we maken dat er
geen perversiteiten zijn. Die moeten aan de basis worden aangepakt.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer De Meulemeester, u verwees naar de previsies die
Dexia gemaakt heeft voor wat betreft de gemeentelijke financiën. Het zijn ramingen. Het is
niet op basis van begrotingen. De previsies van Dexia zijn gebaseerd op ramingen en op
eigen dienstjaren. Tegelijk zeggen ze dat de verwachting is dat het algemene totaal in het
komende jaar meer dan 12 procent positief zal zijn. Het is elk jaar zo dat de gemeenten op
eigen dienstjaren in het algemeen negatief scoren, maar dat er door de vorige dienstjaren een
positief saldo is.

Dit jaar is het tekort van eigen dienstjaren groter dan andere jaren. Dat heeft te maken met
een aantal factoren. Een daarvan is een verminderde opbrengst van personenbelasting, wat
nog een weerslag is van de financiële crisis.
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Dat betekent dus niet dat de gemeenten in het rood zullen gaan, ook niet volgens wat nu
voorspeld wordt. Integendeel, het algemene totaal wordt positief voorspeld op 12 procent.
Maar goed, dat was even terzijde. Het doet natuurlijk niets af van de ernst van deze
problematiek.

Mijnheer van Rouveroij, toen ik het over trucs had, had ik het duidelijk over trucs zoals
bepaalde gemeenten gehanteerd hebben om mensen die contractueel zijn, de laatste vijf jaar
van hun loopbaan statutair te maken om ze op die manier in het statutaire stelsel te sluizen.
Het is de terechte bedoeling van de federale overheid om die solidariteit en responsabilisering
mee te brengen. Dat diegenen die daar gebruik of misbruik van maken, op een andere manier
een andere bijdrage moeten leveren, is niet correct tegenover die steden en gemeenten die het
wel doen.

Het debat statutair-contractueel is een boeiend debat, maar u mag mij niet kwalijk nemen dat
ik niet op alle aspecten kan ingaan. Er zijn een aantal elementen aangebracht waarover moet
worden nagedacht. Het is bovendien een debat dat deels Vlaams en deels federaal is. Het
debat vloeit voort uit het sociale overleg en de akkoorden die met de vakbonden gesloten zijn.
Die zaken kun je niet eenzijdig wijzigen. De VVSG zit overigens wel in de technische
werkgroep van de RSZPPO, als werkgever. Wij zijn er inderdaad niet bij betrokken, maar de
VVSG is er wel in betrokken. Als deze optie in het Gemeentedecreet staat, is dat natuurlijk
een gevolg van dit soort onderhandelingen.

Persoonlijk ben ik er een voorstander van dat er een beweging wordt gemaakt naar een
eenheidsstelsel van pensioenen: zelfstandigen, ambtenaren, privésector. Dat is mijns inziens
de beste evolutie. Alleen moet je voor dergelijke hervorming natuurlijk ooit eens kunnen
beginnen. Je moet op termijn zorgen dat je ergens uitkomt, net zoals je met het optrekken van
de feitelijke pensioenleeftijd eigenlijk al had moeten beginnen. We voeren nu mooie
discussies over de vraag of we in 2020, 2030 of 2040 de wettelijke pensioenleeftijd moeten
optrekken tot 67, maar we zitten met een feitelijke pensioenleeftijd die niet eens in de buurt
komt van de wettelijke pensioenleeftijd van 65. Het frustreert mij dat we daar op Vlaams
niveau geen maatregelen rond kunnen nemen.

Het is een breder debat dan alleen maar de pensioenproblematiek. Er is ook nog de hele
tuchtregeling. Als een stad of gemeente niet tevreden is over een contractueel, heeft ze één
sanctie, namelijk die persoon afdanken. Bij statutairen heb je een scala van maatregelen, maar
heb je tegelijk frustratie bij de steden en gemeenten omdat daar administratieve beroepen
tegenover staan. Als je als ex-contractueel werknemer naar de arbeidsrechtbank stapt en
gelijk krijgt, krijg je een schadevergoeding, maar moet je niet weer in dienst worden
genomen. Als een stad of gemeente een statutair personeelslid afdankt wegens uitzonderlijke
omstandigheden, is men verplicht om hem of haar weer in dienst te nemen als het ontslag
onwettig is bevonden of als overdreven sanctie wordt beschouwd.

Ik vind persoonlijk dat er in het statutaire statuut iets zit waardoor een ambtenaar gebonden is
door een deontologie en door een aantal regels die haar of hem opgelegd zijn. Je hebt ook een
scala van maatregelen. Maar anderzijds zit je met een aantal formalismen waar steden over
klagen en waardoor het onmogelijk wordt om een modern personeelsbeleid te voeren. Dit
debat moet dus breder bekeken worden dan alleen maar in de rand van een overigens
interessante vraag van de heer Demeulemeester over een bevoegdheid die ik niet heb.

Mijnheer van Rouveroij, u vraagt of ik bereid ben om maatregelen te nemen die er niet toe
aanzetten dat gemeenten in het kader van impuls- en andere subsidies overgaan tot contrac-
tuele aanwerving. Ik denk dat het Planlastendecreet daar een goede aanzet toe is: we gaan niet
meer zeggen hoe men daarin tewerk moet gaan. Maar het gaat ook weer breder dan dat.

Maar nogmaals, het is een heel ruime problematiek, waarvoor we niet als enige bevoegd zijn.
Ook de vakbonden willen hun zegje doen. Er gaan bovendien ook een aantal aspecten mee
gepaard die breder zijn dan de pensioenproblematiek.
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We moeten een maatschappelijk debat voeren. Ik wil mijn steentje daartoe bijdragen. Ik heb
nu voor de vuist weg een aantal elementen aangedragen. De problematiek verdient echter een
breder maatschappelijk debat dan dat van vandaag.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Interpellatie van de heer Filip Dewinter tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over een eventuele koerswijziging in
het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid naar aanleiding van het aangekondigde
nieuwe Nederlandse beleid ter zake
- 199 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Dewinter heeft het woord.

De heer Filip Dewinter: Minister, ik heb in de krant gelezen dat u met aandacht kennis hebt
genomen van de integratienota ‘Integratie, binding en burgerschap’, de nieuwe beleidsnota
van de Nederlandse regering, die de bakens uitzet voor het inburgeringsbeleid in Nederland.
Dat beleid is overigens grensverleggend. Ik ben ervan overtuigd dat heel wat van de zaken uit
die nota ooit ook hier zullen worden toegepast.

Minister, het uitgangspunt van uw beleid is “samenleven in diversiteit”. Op uw website
schrijft u: “Er wordt gekozen om samen te leven op grond van gelijkwaardigheid, binnen een
gemeenschappelijk kader van normen en waarden en met respect voor ieders eigenheid.”

Anderzijds is er ook het Integratiedecreet, waarin ook uitdrukkelijk gestipuleerd is dat “het
integratiebeleid gericht is op een samenleven in diversiteit”.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal ik aantonen wat dat allemaal inhoudt.
Toevallig werd gisterenavond op de Antwerpse gemeenteraad een lijvige nota goedgekeurd
op basis van uw decreetgeving om subsidiegeld te krijgen voor de Antwerpse
integratiedienst. Zo’n nota is illustratief voor het beleid. In Antwerpen komt er een project
moskeegidsen, waarbij jonge mensen worden opgeleid tot moskeegids. Er komt eveneens een
empowermenttraject ter ondersteuning van de betrokkenheid van Afrikaanse jongeren bij het
Afrikaanse verenigingsleven. Er komen trajecten voor sleutelverenigingen uit Marokkaanse
verenigingen die activiteiten moeten opzetten voor hun achterban. In Antwerpen worden
bepaalde etnisch-religieuze feesten ondersteund om ze meer zichtbaar te maken binnen de
verschillende etnische gemeenschappen. Er komt een subsidienota om etnisch-religieuze
gemeenschappen te ondersteunen en te versterken. Er komt een week van de diversiteit, die
moet bijdragen tot een positieve beeldvorming over diversiteit. Er worden interculturele
bemiddelaars aangeworven bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
(OCMW). En zo zijn er nog projecten die vooral de diversiteit, de verscheidenheid, het
multiculturele karakter in de verf moeten zetten.

Die nota staat natuurlijk in schril contrast met wat men momenteel in Nederland wil. In
Nederland stapt men af van het multiculturele model waarbij diversiteit, op basis van ieders
eigenheid, het na te streven doel is. Men wil komen tot een beleid waarbij men “nadrukkelijk
afstand neemt van het relativisme dat besloten ligt in het concept van de multiculturele
samenleving”, zoals de Nederlandse minister Donner van het CDA, heeft neergeschreven in
zijn nota. Die nota stelt nadrukkelijk dat de Nederlandse samenleving de samenleving is
“waarin degenen die zich in Nederland vestigen, moeten leren leven, waar zij zich aan
moeten aanpassen en zich in moeten voegen”. In plaats van het respect voor ieders eigenheid
geldt in Nederland voortaan de aanpassing aan de Nederlandse leidcultuur: “Niet de overheid,
maar de migrant zelf is verantwoordelijk voor zijn of haar integratie.”
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De Nederlandse regering kondigt een integratiebeleid aan dat niet meer zal worden
gerealiseerd door een specifiek beleid gericht op afzonderlijke groepen – zoals bij ons het
geval is –, maar dat door algemene maatregelen de betrokkenen wil responsabiliseren.
Concreet worden gemeenten in de nota bijvoorbeeld “met klem verzocht erop toe te zien dat
er streng wordt opgetreden tegen personen die hun feitelijke kansen op de arbeids-
inschakeling belemmeren door hun gedrag of kleding door korting, intrekking of weigering
van een uitkering.”

Het uitgangspunt van zelfredzaamheid krijgt een zodanige vertaling in de Nederlandse Wet
Inburgering dat migranten zelf verantwoordelijk zijn om het vereiste niveau van kennis van
de Nederlandse taal te behalen. Als men daar een opleiding bij behoeft, zal niet de overheid
betalen, maar zal de migrant zelf moeten betalen voor zijn inburgering, taalcursussen,
enzovoort. Als uitgangspunt zal gelden dat het niet slagen voor het inburgeringsexamen,
binnen een periode van drie jaar, leidt tot de intrekking van de verblijfsvergunning. Dat vind
ik heel erg aantrekkelijk.

In het Vlaamse beleid kan men vrijblijvend een cursus volgen, is er geen inburgeringsexamen
en wordt er niets gekoppeld aan een verblijfsvergunning, laat staan aan allerlei vergoedingen.

De Nederlandse regering kondigt ook aan dat “er wordt bezuinigd op de subsidies van de
rijksoverheid gericht op integratie”. Verder staat te lezen: “In lijn met de beëindiging van
subsidies voor de integratie van specifieke groepen zullen de subsidies voor samenwerkings-
verbanden van minderheden worden stopgezet.” Ook dat staat in schril contrast met wat in
Vlaanderen gebeurt. Nauwelijks een half jaar geleden hebt u een nota geschreven waarin u
schreef dat er zelfs een specifiek Roma-beleid moet worden ontwikkeld met tal van
specifieke acties naar deze bevolkingsgroep toe. Er is bij ons het gul gesubsidieerde
Minderhedenforum, dat als belangenbehartiger van de etnisch-culturele minderheden op
kosten van de belastingbetaler van leer trekt tegen onder meer de taalvoorwaarden in de
sociale huisvesting en zich tegenstander toont van het hoofddoekenverbod in het onderwijs.

Minister, ondertussen hebben de N-VA, CD&V en Open Vld zich de voorbije jaren al een
paar keer op de borst geklopt over het integratiebeleid. Die partijen stellen dat ze de
gezinsherenigingswetgeving en de nationaliteitenwetgeving aan het verstrengen zijn. Volgens
mij is die verstrenging vooral veel perceptie en weinig inhoud, maar we zullen dat debat later
voeren. Ik heb vernomen dat er recent in de Kamer een akkoord werd gesloten tussen N-VA,
CD&V, sp.a, Open Vld en de Franstalige partijen MR en PS om de nationaliteitsverwerving
te koppelen aan de integratie en de kennis van de landstaal. De aanvrager van nationaliteit
zou volgens het voorstel niet enkel een van de drie landstalen moeten beheersen, maar ook
moeten bewijzen dat hij maatschappelijk en economisch geïntegreerd is via een diploma, een
integratiecursus of een beroepsopleiding met vooruitzicht op werk.

Ik durf te veronderstellen dat dat akkoord dat op federaal niveau werd gesloten, aanleiding zal
geven tot hervorming van het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid.

Minister, men moet natuurlijk niet alleen a, maar ook b zeggen over die federale
verstrengingen. Ik vraag me af wat u concreet, in functie van die verschillende
verstrengingen, aan aanpassingen aan het Vlaamse inburgeringsbeleid plant. U zei in de pers
dat u op de voet volgt en met interesse uitkijkt naar wat er in Nederland gebeurt. U bleef
echter nogal vaag en nam niet concreet stelling. U bleef in de pers nogal vrijblijvend over wat
er in Nederland gebeurt: “We volgen het op de voet”; “We kijken er met interesse naar”.
Maar u nam geen concrete stelling in. Daarom wilde ik van u wel eens vernemen wat u vindt
van het beleid van minister Donner. U weet dat iedere verstrenging in een van de buurlanden
automatisch leidt tot een verschuiving van bepaalde bevolkingsgroepen naar een ander land.
Hoe strenger het wordt in Nederland, hoe meer er afzakken naar hier. Dat hebben we in het
verleden al herhaaldelijk gezien en het zal nu, naar aanleiding van deze nieuwe
inburgeringsnota, ongetwijfeld niet anders zijn. U kunt dus bijna niet anders dan het
Nederlandse model te volgen.
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In welke zin bent u van plan om het Nederlandse model te volgen? Welke concrete
voorstellen – want het is in Nederland allemaal heel concreet – wenst u hier over te nemen en
in de praktijk te brengen? U zult zeggen dat er veel afhangt van wat er op het federale vlak
gebeurt. Er beweegt daar een en ander. Het is misschien het ideale moment om daar op in te
pikken en hier het een en ander in beweging te zetten. Ik ben zeer benieuwd naar uw
antwoord.

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Wat in de buurlanden gebeurt, moet zeker door ons worden gevolgd.
Er is in heel Europa een evolutie aan de gang waarbij het beleid dat de afgelopen decennia
werd gevoerd, vaak ter discussie wordt gesteld. Vaak zijn niet alle problemen die men had
willen oplossen, opgelost. Heel regelmatig blijkt dat de recepten niet altijd hebben gewerkt.

In Vlaanderen is een van de antwoorden geweest dat we, onder de vorige minister, Marino
Keulen, zijn gestart met een duidelijk integratiebeleid. Dat wordt nu door minister Bourgeois
voortgezet. We zien daar op dit moment al vruchten van. Zo zie je dat er lange wachtlijsten
zijn voor het leren van het Nederlands. Ik kan alleen maar vaststellen dat er in onze
samenleving heel veel mensen, al dan niet verplicht of daar positief toe gestimuleerd,
interesse betonen om onze taal te leren. Dit wijst erop dat zij zich willen inschakelen in onze
samenleving. Nederland legt terecht de klemtoon op de noodzaak van een gezamenlijke
cultuur. Normen en waarden moeten gedeeld worden. Ook daar zitten we met onze
maatschappelijke oriëntering op dezelfde lijn: wellicht minder straf en minder streng, maar
een aantal zaken gaan toch diezelfde richting uit.

Wat in Nederland kan, en bij ons – zoals de bevoegdheden nu vastliggen, door de
staatshervorming – niet, zijn zaken als inburgering en verblijf op het grondgebied. Het is tot
nu toe niet gelukt om dat aan elkaar te koppelen. We zitten daar met verschillende
bevoegdheden. Een deel van het Vlaamse beleid kan niet worden vertaald op het federale
niveau. Maar de heer Dewinter zei al dat er een en ander gebeurt. Hij noemt dat perceptie en
hij zegt dat het voor een deel een schijnvertoning is. Toch is er op dit moment aan de
overkant van de straat een dynamiek op gang gekomen. Ook in het zuiden van het land, waar
vaak de knoop lag, begint men stilaan in te zien dat een wat fikser beleid absoluut nodig is.

Het is altijd boeiend om te zien wat er in het buitenland gebeurt, zeker in Nederland.
Minister, ik kijk er ook naar uit om te weten hoe u dat inschat en of u daarin elementen ziet
die nuttig zijn voor het beleid in Vlaanderen.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Voorzitter, als de vraag van de heer Dewinter al iets duidelijk maakt,
dan wel dat we in Europees verband een aantal afspraken moeten maken. Mijnheer Dewinter,
ik verwijs naar de discussie die we in de eerste drie kwartier van deze vergadering hebben
gehad over de Roma-problematiek, die hiervan een illustratie was. De aanpak van de migratie
is een Europees en niet een Vlaams of Nederlands probleem. We moeten elkaar geen vliegen
afvangen. We moeten elkaar ook geen problemen doorschuiven.

Anderzijds gaat het natuurlijk over een fundamentele keuze. Ofwel ga je de mensen die hier
vandaag legaal zijn, integreren in de samenleving ofwel niet. Met integreren bedoel ik dat je
een basisset erkent van rechten en normen en plichten, zoals die vastliggen in onze wetgeving
en in internationale verdragen en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
enzovoort. Je moet dus van deze mensen verwachten dat ze zich daartoe verhouden door zich
te integreren in onze samenleving. Ik doe geen uitspraak over wie hier niet legaal aanwezig is.

Vlaanderen maant nu al mensen aan om dit te doen. Ook mijn partij vindt de verplichte
inburgeringscursussen een goede zaak. Ik geef toe dat veel mensen uit mijn leefwereld de
click hebben moeten maken om naar die verplichting te stappen, om niet meer te dromen dat
mensen zich vanzelf zouden integreren. Ik geef toe dat dit een mentale oefening en
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verandering heeft gevergd. Maar het is verworven. Het is echt een grote kwaliteit dat wij dat
in Vlaanderen kunnen doen. Dat geeft ons – binnen België gezien – al een voorsprong op het
zuiden van het land. Dat leidt tot integratie.

We moeten dat samen willen doen, als samenleving. De samenleving moet daar een aantal
middelen voor uittrekken. We investeren daarin met de samenleving omdat wij vinden dat
iedereen ook om zich te integreren gelijke kansen moet krijgen. De verplichting is tegelijk
een kwestie van gelijke kansen. De wachtlijsten zijn een aanfluiting van de gelijke kansen.
Mensen die langer moeten wachten, krijgen minder kansen. We gaan ervan uit dat we dit op
termijn kunnen wegwerken en dat de lat daar voor iedereen gelijk komt te liggen.

Het gaat om integratie, niet om assimilatie. Er zullen verschillen blijven bestaan tussen
mensen. We zullen wel dezelfde taal spreken en dezelfde basiswaarden, normen, rechten en
plichten in de samenleving respecteren en afdwingen van elkaar. Als we dat kunnen doen,
denk ik dat we heel ver zijn. Ik ben niet voor systemen – en Nederland neigt daartoe, zonder
radicaal te zijn – van competitie tussen mensen. Ook tussen mensen die naar hier zijn
gekomen en voor wie de lat niet gelijk ligt omdat mensen met meer intellectuele en geldelijke
mogelijkheden zich wel in de samenleving kunnen integreren, terwijl mensen met minder
middelen dat veel moeilijker kunnen doen.

Wij moeten in Vlaanderen volhouden met de modellen die we hebben. Ze zijn niet perfect,
maar ze zijn toch van de betere soort. Ik denk dat ze kunnen werken en op langere termijn
ook effectief zullen werken. Ik pleit ervoor om vol te houden. In Nederland evolueert het naar
een individueel systeem. Men legt de verantwoordelijkheid op de individuele schouders van
de individuele burger, die morgen zal moeten betalen en geld lenen bij de bank om zijn
inburgeringscursus te betalen. En als hij ooit van zijn leven een goede job vindt, zal hij het
moeten terugbetalen. We zouden dat ook in ons regulier onderwijs kunnen doen. Daar ben ik
niet voor. Wij investeren in de samenleving om voor iedereen een aantal basisrechten
mogelijk te maken. “Take it or leave it.” Maar als je ze neemt, word je geïntegreerd in de
samenleving. Wij gaan ervan uit dat we iedereen ertoe moeten stimuleren om die stap te
zetten. Dat is de eigenheid van de Vlaamse sociale en politieke benadering, die wij steunen.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer Dewinter, vooral uw eerste vraag is interessant. Wij
moeten ervoor oppassen dat we niet in semantiek vervallen. U vraagt of ik vasthoud aan het
multiculturele model. Ik heb me eerder al uitgesproken in dezelfde zin als mevrouw Angela
Merkel. Zij werd daarin gevolgd door Sarkozy, Cameron en premier Leterme. Merkel zei dat
het multiculturalisme is mislukt in die zin dat wij jarenlang in verschillende landen hebben
gezegd dat al die mensen naast elkaar kunnen leven en geen deel moeten uitmaken van één
publieke cultuur. Dat heeft geleid tot segregatie. Dat heeft niet geleid tot het vormen van een
samenleving. Multiculturalisme is één zaak, multiculturaliteit is een andere zaak. Dat is een
gegeven, een feit. De samenleving is multicultureel en bestaat uit mensen van diverse
afkomst en van diverse culturen. Merkel heeft inderdaad die boodschap gebracht. Veel
mensen hebben haar verkeerd geïnterpreteerd. Op 16 november 2010 hebben we hier dat
debat gevoerd. Ik heb toen de moeite gedaan om op te zoeken wat ze in essentie had gezegd.
Het is een feit dat men in ons land maar ook in Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië lang
heeft gezworen bij het multiculturalisme, in de zin van het naast elkaar leven. Dat model is
mislukt.

Ik ben dan ook tevreden dat in dit parlement vrij breed wordt gezegd dat er een omslag moet
gebeuren. De heer Caron heeft er net nog een getuigenis van gebracht. Ook wij zijn gevolgd
in die verplichte inburgering. Die gaat om burgerschap, deel kunnen uitmaken van de
samenleving, daar burger kunnen zijn naast en met elkaar, samen deel uitmaken en
participeren aan die ene publieke cultuur. Er is maar één publieke cultuur: dat stellen we
voorop. Als je een samenleving voor de toekomst wilt opbouwen, kun je niet zeggen dat je
daar niet aan participeert. Dat is ook de boodschap die minister Donner heeft gebracht. Hij
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heeft zich afgezet tegen een samenleving waar culturele verscheidenheid leidt tot
verdeeldheid, segregatie, veronachtzaming en niet-participeren. Dat is een zaak die nu
unaniem wordt veroordeeld en waar we van af moeten stappen.

Hij ontkent het bestaan van meerdere culturen in die samenleving niet. Dat is niet zijn
uitgangspunt. Iets anders zijn de uitgangspunten om te komen tot inburgering. Ik kom daar
straks op terug. Ik heb samen met de voorzitter van de zelforganisaties, een man van Turkse
afkomst, daarover een vrije tribune geschreven. Het Vlaamse beleid is er een van inburgering
en burgerschap, waarbij je je eigen identiteit, cultuur en afkomst niet moet achterlaten maar
waarbij je actief moet deelnemen aan de samenleving. Het komt neer op burgerschap.
Iedereen moet zijn competenties optimaal gebruiken om de samenleving mee vorm te geven.

Een aantal fundamenten van de publieke cultuur van onze samenleving laten we niet los en
zijn absoluut. Ik denk aan democratie, rechtstatelijkheid, vrije meningsuiting, vrijheid van
godsdienst, scheiding van kerk en staat, gelijkheid van man en vrouw, gelijke rechten
ongeacht ras, geslacht, seksuele geaardheid enzovoort. Dat zijn fundamenten. Die principes
zijn verworven nadat we het tijdperk van de verlichting hebben gekend. Die moet je
aanvaarden. Ze laten de nieuwkomers ook toe om hun godsdienst te beleven en hun
opvattingen te verdedigen. Dit is deel van de publieke cultuur. Die verworvenheden mogen
we niet prijsgeven en moeten we krachtig verdedigen. Ik zeg dat in elk debat dat daarover
wordt gevoerd.

Ik beklemtoon dat taalverwerving essentieel is om deel te kunnen nemen aan de samenleving.
Wie in onze samenleving geen Nederlands kent, kan gewoon niet participeren aan die
publieke cultuur. Daarover moeten we onze voorwaarden stellen en onze eisen formuleren.

Je kunt spreken over nuanceverschillen en iedereen zal niet exact hetzelfde formuleren, maar
ik wil niet in semantische discussies vervallen. Het is zeer gevaarlijk om te discussiëren over
termen. Dan verlies je tijd en kom je niet tot de kern van de zaak. In essentie denk ik dat
minister Donner deze analyse heeft gemaakt. Minister Donner is een christendemocraat en
deelt die standpunten. Men pakt het op een andere manier aan en men gaat veel meer inzetten
op de eigen inzet en de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. In Vlaanderen is het
systeem er een van een contract tussen de overheid en de nieuwkomer. We sluiten een
contract van inburgering en we ondersteunen de vorming. We geven ook maatschappelijke
oriëntatie, loopbaanoriëntatie enzovoort.

Ik heb geen indicaties om nu al te zeggen dat het systeem dat minister Donner voorstelt, een
veel beter systeem zal zijn, dat het ertoe zal leiden dat die mensen veel beter zullen
inburgeren. Dat zal proefondervindelijk moeten worden aangetoond.

Vlaanderen heeft ooit gekeken naar Nederland als gidsland inzake inburgering. Die term
komt uit Duitsland. Nederland begon met inburgering. Recent hebben we nog een aantal
zaken uit Nederland gehaald. In mijn diverse contacten met Nederland heb ik vastgesteld dat
heel veel mensen die op het terrein werken in Nederland, opkijken naar wat in Vlaanderen
gebeurt.

In essentie bieden wij pakketten aan op maat van de nieuwkomer. Er wordt een lessenpakket
gemaakt dat rekening houdt met de graad van integratie die er al is, met de graad van
taalkennis, het niveau van de inburgeraar en dergelijke meer. Een aantal van de punten die u
aanhaalt, zijn gebonden aan het federale niveau, zoals u in uw uiteenzetting hebt bevestigd.
Nederland is één rijk dat zowel de aangelegenheid regelt over de toegang tot het grondgebied,
als de verwijdering van het grondgebied en het inburgeringsbeleid. Dat is in Vlaanderen niet zo.

Op federaal vlak is er de laatste tijd gelukkig een kentering. Er is een wijziging gekomen
inzake de wet op de gezinshereniging. Daar is weliswaar geen integratievoorwaarde aan
gekoppeld omdat de MR dat niet wilde. Er is wel een eerste stap gezet inzake het inkomen
van de persoon en inzake de huisvesting. Men is ermee bezig. Het voorstel om de Snel-
Belgwet aan te passen is naar de Raad van State voor advies. Het is ongeveer de enige wet ter
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wereld die geen integratievereiste formuleerde. Nu zegt men dat er integratie moet zijn, met
een koppeling aan de inburgering, aan de kennis van de taal van de regio waar je je vestigt –
het is trouwens het Nederlandstalige voorstel dat naar de Raad van State gaat –, aan
verblijfsduur, werkvoorwaarden en dergelijke meer. Er is een evolutie merkbaar. Het is
natuurlijk geen Vlaamse bevoegdheid. Het is maar goed dat de geesten aan het opschuiven
zijn, ook op het federale vlak, zodat je beter tot een beleid kunt komen, een beleid dat al die
tijd niet werd gevoerd en dat een voorbeeld was van hoe het niet moet. Als het positief
evolueert, ook al is het misschien niet perfect, moeten we dat ook zeggen.

Wij zetten ook in op de zelfredzaamheid van die mensen. In Nederland zegt men vanaf de
eerste dag: trek uw plan, u moet het zelf maar uitzoeken. Ik kan me voorstellen dat dat voor
sterke mensen of intelligente mensen gemakkelijker is dan voor anderen. Wij zetten ook in op
zelfredzaamheid. Het is de bedoeling dat die mensen in onze samenleving kunnen
functioneren en dat ze een loopbaanoriëntatie en een maatschappelijke oriëntatie krijgen.

De studie van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) toont aan dat
inburgering werkt. Het is niet perfect, ik ben de eerste om dat toe te geven. Bij de mensen die
een attest hebben behaald, is er een significant hogere werkzaamheidsgraad, dan bij mensen
die de cursus niet hebben gevolgd of hebben afgehaakt. Er is meer kennis over onze
samenleving bij die mensen. Wie het traject doorlopen heeft, is tevreden. Het is heel
belangrijk dat inburgeraars zelf aangeven dat het Nederlands de belangrijkste factor is om
verder te kunnen integreren. Heel het inburgeringstraject is gericht op individuele
verantwoordelijkheid, het nakomen van afspraken, anders komt er een boete en dergelijke
meer. Het is dus gericht op dezelfde aanpak, alleen zijn de instrumenten verschillend in
Nederland.

Het Vlaamse beleid is een inclusief beleid. Het betrekt alle beleidsdomeinen. Het is in
principe geen doelgroepenbeleid, ook al sluiten we niet uit dat er een doelgroepspecifieke
aanpak kan zijn. De cursus maatschappelijke oriëntatie bijvoorbeeld is doelgroepspecifiek. Ik
denk niet dat u daar iets tegen kunt hebben. Nederland kiest voor een zuiver inclusief beleid
en schaft elke specifieke actie af. In Vlaanderen is er een combinatie. In principe is er een
inclusief beleid, altijd en overal, maar dat sluit niet uit dat je in bepaalde omstandigheden
werkt op een bepaalde groep. Dat betekent niet dat die groep niet past in het volledige
inclusieve beleid, of dat die groep niet zou moeten inburgeren of geen deel moet worden van
onze publieke cultuur.

Ook blijven we de lokale besturen, diensten en organisaties stimuleren en betrekken bij dat
beleid. Hoe meer ik met het beleid bezig ben, hoe meer ik overtuigd ben dat op het lokale
niveau een heel grote sleutel zit. Na de inburgering volgt de integratie en die gebeurt bij
uitstek op het lokale niveau. Nederland laat dat nu los en gaat de lokale besturen niet meer
betrekken. Ik vind het juist belangrijk dat we de lokale besturen wel responsabliseren. Dat
staat ook in het witboek. We willen niet dat de integratie stilvalt na de inburgering.
Integendeel, we willen dat mensen die een inburgeringstraject hebben afgelegd daarna volop
bezig zijn met integreren en dat ze worden opgenomen in de lokale gemeenschap, actief aan
het verenigingsleven deelnemen enzovoort.

Ik ben het met u eens dat die focus nog niet altijd even duidelijk is, dat de resultaten nog niet
altijd even zichtbaar zijn en dat er op dat vlak, zeker ook lokaal, verbetering mogelijk is. In
de convenanten leggen wij die klemtonen. Wij vragen de lokale integratiediensten van de
onthaalkantoren dat zij zich inpassen in dat Vlaamse beleid.

Het kan ook allemaal efficiënter. U weet dat ik bezig ben met een moeilijk traject voor het
reorganiseren van de sector. Dat is niet evident. De sector is heel versnipperd. Ik heb
aangekondigd dat ik de inburgerings- en integratiesector wil hervormen, zodat we een meer
gecoördineerd beleid kunnen voeren. De consultatie loopt volop. Ik kan er op dit ogenblik
niet meer over zeggen.
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Het is interessant om op te volgen hoe onze buurlanden omgaan met dit probleem. Dit is het
grootste maatschappelijke probleem van heel onze West-Europese wereld. Het is belangrijk
om te zien welk beleid Nederland voert. Er zijn altijd parallellen geweest. Vlaanderen heeft
naar het Nederlandse beleid opgekeken. Ik kom nu op het terrein in Nederland mensen tegen
die opkijken naar een aantal aspecten van ons beleid. Er zullen altijd wederzijds contact en
beïnvloeding zijn. We kunnen leren van elkaars ervaringen, maar ik heb op dit ogenblik geen
redenen om aan te nemen dat het beleid waarvoor men nu kiest tot betere resultaten zou
kunnen leiden.

Nederland heeft initiatieven genomen die wij overnemen, zoals het project van de
taalmaatjes. Bij ons is dat weliswaar breder met de inburgeringscoaches. Dat bestaat ook in
de Scandinavische landen, in Canada, in Catalonië en andere landen. Daarvoor heb ik in
eerste instantie de mosterd gehaald in Nederland. Ook inburgering in het land van herkomst
is een inspirerend voorbeeld. Dat initiatief komt ook uit Nederland.

In al mijn contacten merk ik toch dat het aanbieden van een traject op maat van de
inburgeraars, de Nederlandse ambtenaren en mensen op het terrein charmeert en aantrekt. Het
is goed dat je naar elkaar kijkt. Je kunt altijd van elkaar leren.

De heer Filip Dewinter: U hebt veel gepraat, minister, maar weinig gezegd. U voert een
interessant filosofisch debat over de fundamentele uitgangspunten van het integratiebeleid. Ik
ben een beetje ontgoocheld dat u geen concrete gevolgen koppelt aan wat in Nederland
gebeurt. U zegt niet dat u van plan bent om bepaalde zaken binnen een bepaalde termijn ook
hier bij ons te realiseren. Dat is er niet bij.

U zegt dat er enkel nuanceverschillen zijn tussen wat nu in de nota-Donner staat en wat bij
ons in de praktijk wordt gebracht. Excuseer, maar het gaat uiteraard over veel meer. Wij
zitten nog vast in het oude model, waarbij de ‘multicultuur’ zaligmakend is en diversiteit het
na te streven doel is. Vergeet dat niet. Nergens in uw teksten lees ik dat het gaat om
integratie. Het gaat over het bereiken van diversiteit. Daar gaat het over en dat moet gebeuren
via integratie met behoud van eigen cultuur.

Dat is in Nederland anders. Nederland was ooit het gidsland, dat hebt u gezegd, voor al wat
progressief was, zeker wat het integratiebeleid betreft. Dat was geen integratiebeleid, maar
een ‘multicul’-beleid, punt aan de lijn. Integratie was een fabeltje, waarbij men uiteindelijk
enkel streefde naar die multiculturele samenleving. Daar is Nederland nu van teruggekomen
en nu is het het gidsland, niet voor progressief Europa, maar eerder voor rechts Europa. Daar
ben ik zeer tevreden mee. Het kan verkeren, zei Bredero, en dat is in Nederland uitdrukkelijk
gebleken. (Opmerkingen van de heer Bart Caron)

Het lijkt me toch geen zaak van nuanceverschillen, zoals u zegt. Hier is de overheid
verantwoordelijk voor de integratie. In Nederland wordt het individu geresponsabiliseerd en
hij moet zelf instaan voor zijn eigen integratie. Zo hoort het ook, mijnheer Caron. Ik vind dat
niet meer dan normaal.

U zit nog altijd vast, minister, in de denkbeelden van de heer Caron. Die zegt: “gelijke kansen
voor iedereen” – en dan stopt de zin. Eigenlijk begint de zin dan pas: gelijke kansen voor
iedereen die deel uitmaakt van onze natie. Gelijke kansen voor iedereen die staatsburger is
van dit land, tot nader order spijtig genoeg nog altijd België. Dat is de essentie. Zo moet het,
en niet: gelijke kansen voor iedereen die hier komt aanwaaien van God-weet-waar en vindt
dat hij plotseling dezelfde rechten moet hebben als mensen die hier al vele generaties leven
en werken en deel uitmaken van onze natie.

U zit vast in die vastgeroeste denkbeelden, minister, en dat is in Nederland nu enigszins
anders. Niet de overheid, maar het individu is verantwoordelijk voor zijn inburgering. Wie
niet voldoet aan bepaalde criteria, gaat eruit en zo simpel is het. Er is ook geen
doelgroepenbeleid meer, zoals helaas nog wel in Vlaanderen. Er is onlangs nog een debat
gevoerd over de Roma. Dat is een typisch voorbeeld. Nederland legt de lat gelijk voor
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iedereen. Ze passen zich aan aan de Nederlandse samenleving, de Nederlandse samenleving
past zich niet aan aan hen.

Hier is het vrijblijvend. Er is een inburgeringstraject. Als je zo vriendelijk bent om dat te
volgen, krijg je daarvoor een attest. Als je dat niet volgt, krijg je misschien een boete. Maar
wordt die boete ooit betaald? Ik heb die vraag aan u gesteld, minister. We weten hoe laat het
is. In Nederland is het zo niet. Het moet binnen de drie jaar. Slaag je niet in het examen, dan
verlies je je verblijfsvergunning.

Dat zijn geen nuanceverschillen. Dat is een fundamenteel ander beleid, minister. We moeten
heel dringend leren uit het Nederlandse voorbeeld. Nederland is het gidsland, zeker voor mij,
wat dat betreft. Het feit dat Wilders deel uitmaakt van de meerderheid is daar niet vreemd
aan. Laat ons dat maar eens uitdrukkelijk zeggen.

Ik heb er in mijn interpellatie ook al voor gewaarschuwd: indien we niet snel een aantal van
die Nederlandse voorstellen bij ons in de praktijk brengen, vrees ik voor ons land en zeker
voor Vlaanderen. We spreken uiteindelijk dezelfde taal. Het ligt bijna voor de hand dat wie
het daar niet haalt, niet meer ziet zitten of te streng vindt, quasi automatisch afvloeit naar
Vlaanderen. Dat is in het verleden al zo geweest, het zal nu nog meer het geval zijn. U moet
vrij snel handelen als u dat wilt voorkomen. Ik voorspel dat er het komende half jaar tot een
jaar heel wat mensen richting ons land zullen trekken, en niet de meest interessante, maar
juist degenen die de inburgering weigeren en het niet meer aankunnen. Handel dus snel!

De heer Ward Kennes: Er staan in de nota of de brief van minister Donner heel wat zaken
die ik helemaal zou kunnen onderschrijven, maar er zijn toch enkele zaken waar ik
vraagtekens bij zet. Zoals de minister aangeeft, wil men de taak bij de gemeenten helemaal
wegnemen. Maar als het gaat over burgerschap, integratie, inleven in de situatie en je
verantwoordelijkheid nemen, is er een belangrijke lokale component.

Ik stel me de meeste vragen over hoe het gaat aflopen bij het punt waarop het beleid heel
liberaal is: men zegt dat het individu zijn verantwoordelijkheid zelf moet nemen. Uiteraard
moet je de taal zelf leren, dat kan niemand in je plaats doen. Maatschappelijke oriëntering
volgen moet je ook individueel doen. Maar ook voor het financiële aspect zegt men duidelijk
dat de migrant zelf moet betalen. Dat is een discussie die het inburgeringsbeleid overstijgt.
Dat kan ook gaan over gezondheidszorg of onderwijs.

Als je het maatschappelijk belangrijk vindt dat er werk van gemaakt wordt dat mensen
onderwijs volgen, dat mensen zich bekwamen, gezond leven enzovoort, kun je de vraag
stellen in welke mate dat een taak van het individu is en in welke mate er ook een
maatschappelijke component is. Ik ben er niet van overtuigd dat door die zaak financieel af te
wentelen op de betrokkene, je als maatschappij meer garanties hebt dat het goed verloopt.

Het aanbieden van een aantal collectieve diensten, onder andere om je te vormen, om de taal
te leren, om een beroep aan te leren, heeft maatschappelijk ook voordelen. Dat is een
discussie over wat het individu doet en wat de samenleving doet. Ik heb de indruk dat hier
een zeer sterke liberale klemtoon wordt gelegd. Ik ben er niet van overtuigd dat dit op termijn
veel vruchten zal afwerpen.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: De voorlopige resultaten van het Vlaamse inburgeringsbeleid – met
alle gebreken – zijn positief. Laat ons daar dus maar op inzetten. Ik geloof niet, mijnheer
Dewinter, dat het zeer liberale Nederlandse model het op lange termijn zal halen.

Ik wil verwijzen naar onze eigen geschiedenis. Als je ziet hoe bij ons tijdens de industriële
revolutie en daarna grote volksmassa’s naar de steden kwamen en hoe zij zich geïntegreerd
en beschaafd hebben, een vak geleerd en onderwijs gevolgd hebben en zich geëmancipeerd
hebben, merk je dat daar een heel belangrijke inspanning is gebeurd vanuit de samenleving.
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De geschiedenis van de emancipatie is er een geweest van het afdwingen van collectieve
voorzieningen en emancipatie-instrumenten door grote volksmassa’s.

Wat bij wijze van spreken de christelijke en de socialistische arbeidersbewegingen hebben
gedaan, mede ondersteund met mutualiteitsideeën, maar ook met sociaal-cultureel werk van
het type Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging of Socialistische Vooruitziende Vrouwen,
heeft getoond dat integratie en inburgering van een rurale bevolking uit een zeer traditionele
leefwereld in een heel ander soort samenleving, mogelijk is. Dat heeft generaties geduurd,
maar het is wel gelukt. Het is gelukt dat onze arbeidersklassen uit die periode tot de betere
middenklasse en verder zijn doorgegroeid. Dat is een constante strijd geweest tussen de
overheid en het individu over wie diensten aanlevert, welke onderwijskansen we geven en
welke scholingskansen we aan mensen aanbieden.

Ik geloof dat dat model, in een samenspel van individuele verantwoordelijkheid en een
overheid die ze aanbiedt, het beste resultaat kan opleveren.

De voorzitter: De heer Dehandschutter heeft het woord.

De heer Lieven Dehandschutter: Er zijn hier in huis een aantal collega’s die zeer sterk zijn
in het oproepen van beelden en het maken van karikaturen. Bij de opgang van uw partij,
mijnheer Dewinter, heeft dat u geen windeieren gelegd, maar nu is het zich een beetje tegen u
aan het keren. Als u stelt dat de Vlaamse Regering, en dus ook de N-VA, geen lessen geleerd
heeft uit wat de jongste jaren fout is gelopen en dat wij blijven voortborduren op het beleid
zoals u het hebt geschetst, doet u de waarheid onrecht aan.

Via de N-VA en deze regering is er wel degelijk een fundamentele omslag gebeurd in het
hele beleid met betrekking tot de omgang met migratie, immigratie, inburgering en integratie.
Uiteraard zijn er problemen doordat nationaliteitsverwerving en migratie zelf federale en geen
Vlaamse aangelegenheden zijn. Maar er is dus wel degelijk een fundamentele omslag gemaakt.

U wilt blijkbaar ook nog altijd niet begrijpen dat er een onderscheid moet worden gemaakt
tussen de private cultuur, die men individueel, in gezins- of in groepsverband beleeft, en de
publieke cultuur, waar de integratie en het zich inschakelen in de samenleving wel degelijk
een noodzaak vormen. Als u weigert dat onderscheid te maken, heeft het weinig zin om
verder te discussiëren. Dan zijn we inderdaad met een semantische discussie bezig.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Het is inderdaad een heel interessante discussie, mijnheer
Dewinter, alleen leest u heel vooringenomen wat mijn beleid is. U geeft er een verkeerde
visie van. Het beleid is wel degelijk gestoeld op de participatie aan de publieke cultuur,
waarbij we de volgende drie zaken vooropstellen. Eén: het aanvaarden van de fundamentele
rechten en vrijheden die verworven zijn in onze samenleving en die door iedereen gedeeld
moeten worden. Twee: taalverwerving, om te kunnen participeren. Drie: niet alleen gelijke
kansen, maar gelijke rechten én plichten. Dat zijn de fundamentele uitgangspunten.

Dat is inderdaad een veroordeling van het multiculturalisme, dat leidt tot segregatie, tot naast
elkaar leven, tot niet-participatie aan de samenleving.

Dan kom ik tot de beweerde verschilpunten met Nederland. U legt twee klemtonen. De eerste
heeft betrekking op de federale bevoegdheden. U maakt natuurlijk graag dat bruggetje: wie
niet inburgert, gaat eruit, verliest zijn verblijfsrechten en zo meer. Ik kan alleen maar herhalen
dat Vlaanderen niet bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, de verwijdering ervan en
het verblijf erop. Maar er zijn wel positieve evoluties bezig op federaal vlak, zowel inzake het
beleid rond gezinshereniging als inzake de nationaliteitsverwerving.

Het tweede belangrijke verschilpunt, waar Nederland nu inderdaad nieuwe klemtonen legt,
waarvan we nog moeten zien welk effect dat zal hebben, is puur gericht op de individuele
verantwoordelijkheid: zoek het zelf uit, zorg zelf dat je voldoende vaardigheden verwerft, dat
je de taal leert, dat je die maatschappelijke oriëntatie verwerft, dat je je een plaats bevecht in



Commissievergadering nr. C288 – BIN23 (2010-2011) – 28 juni 2011 29

die samenleving enzovoort. Dat is inderdaad een zeer liberale aanpak. Terwijl wij net een
nieuwe klemtoon leggen en met het integratiebeleid meer en meer de richting opgaan van het
lokale niveau.

Participatie en deelname aan de samenleving kun je bij uitstek doen in je wijk, in je buurt, de
schoolraad, de sportvereniging, de culturele verenigingen, enzovoort. Op dat vlak is er een
fundamentele wijziging van de koers die men in Nederland voert. Ik ben er nog niet echt van
overtuigd dat dat de beste keuze is. Het is te vroeg om daar nu over te oordelen. We zullen
zien waartoe het leidt. Het is echter niet omdat de Nederlandse minister Donner met een
nieuwe beleidsbrief komt in het kader van een nieuwe coalitie, dat wij nu een regeerakkoord
zullen omgooien en een totaal nieuw beleid zullen voeren.

Ik ondervind niet alleen in de verenigingen en organisaties waar ik kom dat de nieuwe
Vlamingen dat discours integraal onderschrijven. Ook als ik op straat loop in bijvoorbeeld
Antwerpen, word ik aangesproken door die nieuwe Vlamingen. Zij delen het discours, niet
alleen in de verenigingen, maar ook op het terrein. Misschien vindt u dat spijtig. Ik kan enkel
vaststellen dat het steeds meer een gedeeld discours wordt.

De voorzitter: De heer Dewinter heeft het woord.

De heer Filip Dewinter: Ik heb daarnet, om aan te tonen dat het natuurlijk niet werkt, het
voorbeeld gegeven van de Integratienota, die gisteren in de Antwerpse gemeenteraad werd
goedgekeurd en de basis zal vormen voor eventuele subsidies van uw diensten. Het gaat over
projecten moskeegidsen, diversiteitsmanagers, interculturele bemiddelaars, enzovoort. Het
gaat vooral over het beklemtonen van de eigenheid en de culturele identiteit van al die
verschillende doelgroepen. Diversiteit is het na te streven doel. U schrijft dat trouwens zelf in
uw nota en op uw website.

Ik geloof niet in het leggen van klemtonen op het lokale. Het beleid moet meer dan welk
ander met kordate en strenge hand aangestuurd worden van bovenaf en worden gehandhaafd.
Er is een lokale multiculti-lobby. Er zijn duizenden mensen professioneel mee bezig, die
daarvan leven via subsidies en projecten. Die mensen hebben vanuit progressieve hoek van
hun ideologisch project hun job gemaakt. Zij zullen nooit meestappen in de richting die het
beleid in Nederland uitgaat. We moeten dat uit de handen van die lobby nemen, die zich
gesetteld en geïnfiltreerd heeft in al die lokale projecten, vzw’s, stedelijke en lokale diensten.
We moeten het vanuit uw diensten organiseren.

Er is het verhaal van de gezinscultuur en de publieke cultuur. Dat zijn twee totaal
verschillende zaken. We vinden dat we enkel verantwoordelijk zijn voor het publieke domein
en dat de rest ons probleem niet is. Dat is een verkeerde opvatting. Als we niet doordringen
tot het individu, de cultuur van het gezin, krijgen we situaties zoals in Deurne-Noord, Oud-
Borgerhout, de Turnhoutsebaan, Oud-Berchem, de Muide in Gent, Schaarbeek, Molenbeek,
enzovoort. De N-VA kiest blijkbaar voor de integratie met behoud van eigen cultuur. We
moeten echter kiezen voor assimilatie. Anders krijgen we situaties die we momenteel in
grootsteden kennen, met alle problemen van dien. Multicultuur is multiconflict.

Minister, ik denk dat ik u nog vaak zal interpelleren, het vuur aan de schenen leggen en u
wijzen op wat evolueert in het buitenland, in de hoop u zo ver te krijgen die voorbeelden te
volgen. Ik zou willen dat Vlaanderen hier de voorloper was. Helaas zijn er landen die het
sneller en beter doen dan wij. Zelfs Nederland. En dat wil wat zeggen.

Met redenen omklede motie

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

Het incident is gesloten.

■ 


