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Voorzitter: mevrouw Annick De Ridder

Vraag om uitleg van mevrouw Irina De Knop tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de impact op de gemeentelijke
financiën van het aanpassen van de distributienettarieven
- 2891 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw De Knop heeft het woord.

Mevrouw Irina De Knop: Minister, deze vraag dateert al van enige tijd geleden. Ik heb ze
wegens verplichtingen in andere commissies even moeten laten uitstellen, maar ik wil ze toch
graag nog stellen, omdat ze nog steeds relevant is, gezien de actualiteit.

Begin september kwam de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
(CREG) met het voorstel om de berekening van de distributienettarieven aan te passen.
Daarmee wil ze de stijging van de elektriciteitsprijzen van de afgelopen twee jaren afremmen.
Dat is uiteraard goed nieuws, of althans een goede intentie. Met het nieuwe tariefvoorstel van
8 september jongstleden wil de CREG onder meer de vergoedingen die de gemeenten
ontvangen als vennoot van de distributienetbeheerders, op een andere manier berekenen.

De federale en Vlaamse saneringsoperaties als gevolg van de Europese schulden- en
bankencrisis en de stilgevallen economische groei zullen wellicht ook hun impact hebben op
de financiële mogelijkheden voor lokale besturen. Elke overheid zal in de toekomst de vinger
op de knip moeten houden, om ervoor te zorgen dat ze financieel overeind blijft. De Hoge
Raad van Financiën roept dan ook alle overheden in ons land op om te besparen, of om in elk
geval mee te werken aan die operatie.

Minister, steden en gemeenten in heel Vlaanderen trekken aan de alarmbel, omdat hun kas in
snel tempo leeg raakt. U kent de redenen daarvoor: niet alleen de stijgende pensioenlasten
voor ambtenaren, maar ook het faillissement van de Gemeentelijke Holding baart ons allen
heel wat kopzorgen. Ook de daling van de inkomsten uit energie zouden wel eens slecht kunnen
uitvallen voor de gemeentelijke budgetten. Voor gemeenten in Eandis-gebied, ongeveer 80
procent van Vlaanderen, zou het voorstel van de CREG leiden tot een daling van de inkomsten
met 30 miljoen euro. De Infrax-gemeenten zouden ongeveer 10 miljoen euro minder krijgen.

Voor gemeenten vormen de billijke vergoedingen uit de energiedistributie een bijzonder grote
inkomstenbron. Alleen het gemeentelijke aandeel in de personenbelasting en de onroerende
voorheffing leveren meer op. Zo is het in elk geval in onze gemeente. De CREG consulteerde
van 15 september tot 14 oktober 2011 over haar voorstel. Ze beloofde ook om de ingediende
adviezen grondig te bestuderen.

Intussen is er al veel gebeurd. Deze vraag om uitleg is ingediend op 21 september.
Ondertussen hebben we een nieuw akkoord en een nieuwe Federale Regering. We hebben
allemaal vernomen dat de distributietarieven naar de gewesten zullen verschuiven. Tot nu toe
maakten de onderhandelingen elke mogelijke beweging op het vlak van de openbaredienst-
verplichtingen onmogelijk. Nu die onderhandelingen afgelopen zijn en er een regeerakkoord
is, kan de Vlaamse Regering uiteraard wel kleur bekennen en kan ze haar eigen energiebeleid
rond groene stroom voeren.

Dat betekent echter niet dat alle mist rond die energiefactuur, de distributienettarieven en de
mogelijke inkomstenderving voor de lokale besturen is opgeklaard. Het omzetten van al die
bepalingen in wetteksten en de uitvoering ervan zullen nog wel enige tijd in beslag nemen.
Daarover kan ik u echter geen vragen stellen, minister, want het behoort tot de bevoegdheden
van minister Van den Bossche. Het huidige voorstel van de CREG kan echter wel degelijk
implicaties hebben voor gemeenten, en dus wil ik ook u een aantal vragen stellen.

Hebt u kunnen berekenen wat de financiële impact van het huidige voorstel zou zijn voor de
Vlaamse gemeenten? Hebt u dat kunnen ventileren over de verschillende gemeenten? Hoe
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staat die vermindering van inkomsten van lokale besturen in verhouding tot de draagkracht
van die gemeenten? Zullen kleinere gemeenten mogelijk meer hinder ondervinden van de
inkomstenderving? Voor hen is het misschien een belangrijker bron van inkomsten dan voor
andere gemeenten. Bent u bereid om het eventuele verlies aan inkomsten bij de lokale
besturen te compenseren? Zo ja, op welke manier? Hebt u daarover een advies geformuleerd
aan de CREG? Hebt u uw bezorgdheid over de inkomstenderving overgemaakt?

Ik wil nog één bijkomende vraag stellen, gezien de actualiteit. Hebt u uw bekommernissen
over de impact van het voorstel van de CREG aangaande de nieuwe tarifering ook
meegegeven aan uw collega bevoegd voor de energie in de Vlaamse Regering? Zijn die
bekommernissen ook overgemaakt aan de federale minister van Energie?

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Voorzitter, op een van de vragen denk ik het antwoord al te kennen.

Wat de gassector betreft, wil ik nog signaleren dat recent heel wat gemeentebesturen
gevraagd zijn om deel te nemen aan een kapitaalsverhoging, waarbij een winst van 6 procent
in het vooruitzicht werd gesteld. Mogelijk in functie van het inperken van tarieven en in het
kader van het goedkoper maken van het energieaanbod in ons land voor gezinnen en
bedrijven, maken een aantal bedrijven wellicht verkeerde berekeningen. Op basis van wat nu
is voorgeschoteld, zegt men dat er 6 procent wordt gegarandeerd, maar ik denk dat het
probleem zich ook daar kan voordoen.

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie: Minister, een zekere heer Stevaert heeft hier destijds op een
versnelde manier de liberalisering van de energiemarkt en andere zaken doorgevoerd. Dat zou
leiden tot lagere tarieven. Nu stellen we vast dat de tarieven stijgen in plaats van te dalen, en
zelfs nogal fors.

Dat heeft natuurlijk deels te maken met de stijgende internationale prijzen van aardolie en
gas, maar als je ziet welke inkomsten de gemeenten halen uit een aantal diensten die ze
aanbieden, bijvoorbeeld de distributietarieven, die nu opnieuw onder druk staan, dan zullen
de gemeenten zich binnen afzienbare tijd de vraag stellen wat ze daar nog in doen met hun
kapitaal en of ze hun kapitaal niet beter zouden verzilveren, om met die centen iets anders te
doen. Als dat vrijkomt, betekent dat dat je hoogstwaarschijnlijk opnieuw zult worden
geconfronteerd met stijgende tarieven als je de marges kent die de gemeenten daaromtrent nu
krijgen. De privésector zal nooit akkoord gaan om in de toekomst aan zo’n lage tarieven te
werken.

Wat is mijn boodschap, minister? Als je de inkomsten bekijkt die de gemeenten de afgelopen
vijftien tot twintig jaar uit de energiesector hebben gehaald, zie je dat die constant onder druk
staan. We hebben het verhaal van de Gemeentelijke Holding gehad, waarop ik absoluut niet
meer zal terugkomen. Nu hebben we het Fluxysverhaal, waar er opnieuw een gegarandeerd
rendement van 6 procent naar voren wordt geschoven. Dat is al aan bod gekomen naar
aanleiding van een vraag van de heer Van Rompuy in de plenaire vergadering, waarop u
omstandig hebt geantwoord. Maar uw antwoord was deels in tegenstrijd met een vorig
antwoord over de participatie in risicodragend kapitaal. Dat blijft voor een deel risicodragend
kapitaal. De kern van mijn boodschap is: als we opnieuw dreigen centen te verliezen door
lagere distributietarieven, dan denk ik dat de gemeenten zich binnen afzienbare tijd wel eens
zullen beraden over wat we daar nog te zoeken hebben.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mevrouw De Knop, ik heb alle begrip voor de omstandigheden
waarbij u de vraag tot twee keer toe hebt moeten uitstellen. Alleen brengt dat met zich mee
dat het nu gaat om een debat dat we al voor een deel hebben gevoerd. Ik verwijs ook naar het
debat in de plenaire vergadering naar aanleiding van een vraag van de heer Van Rompuy.
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Hier hebben we in oktober al een debat gevoerd over de druk op de gemeentelijke financiën. We
hebben de diverse factoren daarvan besproken. Wat dat betreft, zal ik dus eerder summier zijn.

Mijn Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) beschikt niet over de knowhow om de
CREG-voorstellen te beoordelen. Mijn kabinet heeft wel contact genomen met zowel Eandis
als Infrax. De financiële dienst van Eandis zegt dat het in de pers genoemde cijfer van 30
miljoen euro voor de gemeenten van de gemengde sector, niet overdreven is ingeschat. Infrax
zegt dat de voorstellen zouden betekenen dat de dividenden voor de gemeenten in het
Infraxgebied zouden verminderen met 10 miljoen euro. Dat zijn de bedragen die ook in de
media zijn gekomen.

Mijn diensten hebben contact genomen met de CREG. De CREG zegt dat ze, zolang ze in de
consultatie- en beoordelingsronde is, daar geen details over vrijgeeft en geen beoordeling
geeft. De CREG zelf heeft me daarover nog niets willen meedelen.

Tot vrijdag 14 oktober liep de consultatieronde. Tijdens deze ronde konden de
distributienetbeheerders en andere stakeholders hun opmerkingen bezorgen aan de CREG. De
CREG heeft me wel meegedeeld dat de consultatieronde daarmee niet is afgesloten. De
CREG doet eveneens een benchmarkoefening inzake de efficiëntie van de verschillende
netbeheerders. De netbeheerders hebben tot 15 januari 2012 de tijd om op deze oefening te
reageren. Eind februari 2012 zou de CREG over het geheel nog een finale consultatie houden,
waarna ze haar definitieve voorstellen over de berekening van de distributienettarieven zou
bekendmaken. Als alles volgens schema verloopt, zou dat ten vroegste in maart 2012
gebeuren. Op dat moment zullen de definitieve ‘voorstellen’ van de CREG bekendgemaakt
worden.

Om op uw tweede vraag te antwoorden, geef ik u een paar cijfers om alles in zijn context te
plaatsen. De ontvangsten uit de gas- en elektriciteitsdividenden bedragen ongeveer 3,5 tot 4
procent van de inkomsten gewone dienst van de gemeenten. Een verlies van 40 miljoen euro
op het huidige budget van de gemeenten betekent dat de gemeenten zouden aankijken tegen
ongeveer 0,4 procent minder inkomsten. Zoals ik al zei, is het wachten op de definitieve
cijfers en voorstellen van de CREG om daar een exact en gedetailleerd zicht op te hebben.

U vraagt of ik bereid ben om het eventuele verlies aan inkomsten te compenseren. Ik verwijs
daarvoor naar de discussie die we hier hebben gevoerd op 4 oktober 2011. Ik heb toen
duidelijk gemaakt dat de tijden er niet naar zijn. Ik denk dat de gemeenten nu geen illusies
moeten hebben op dit vlak, niet ten aanzien van de federale overheid en niet ten aanzien van
de Vlaamse overheid. Ik heb altijd gezegd dat het zaak zal zijn dat de gemeenten de tering
naar de nering zetten. Natuurlijk zal de fundamentele vraag moeten worden gesteld met
betrekking tot die participatie – ik heb daarop geantwoord in de plenaire zitting, mijnheer
Verfaillie –, maar ook het strategische belang van Vlaanderen moet daarbij aan bod komen.
Je kunt niet over één nacht ijs gaan. Ik ga dat trouwens niet alleen bekijken, ik ga dat doen
samen met mijn collega’s, zoals ik heb aangekondigd.

De omstandigheden willen dat er nu een samenloop is van druk vanuit diverse aspecten op de
gemeentelijke financiën enerzijds. Denk aan de pensioenregeling voor de statutairen en
andere. Anderzijds is er een druk vanuit de CREG, vanuit de consumenten en vanuit de
industrie op onze elektriciteitsprijs in dit land, die bij de hoogste van Europa is en waarvan u
weet dat ongeveer 50 procent van wat we betalen, bestaat uit transport- en distributiekosten.
Dat is enorm veel. Wat de distributie betreft, komen de gemeenten aan bod. Die twee zaken
lopen nu samen. Dat kan zorgen voor nog meer druk op de inkomsten van de gemeenten.

De rechtstreeks betrokken partijen hebben gereageerd op de CREG-voorstellen, met name de
werkmaatschappijen Eandis en Infrax. Ze hebben daar de knowhow voor en zijn daar
technisch voor uitgerust. De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) heeft in
een gezamenlijk schrijven met haar Brusselse en Waalse zusterorganisatie gereageerd. Het
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zijn de gemeenten die tot nader order, dat is op basis van federale wetgeving, bevoegd zijn
voor distributienetbeheer. Ze zijn ter zake geresponsabiliseerd.

De voorzitter: Mevrouw De Knop heeft het woord.

Mevrouw Irina De Knop: Minister, ik heb alle begrip voor de huidige budgettaire krapte op
alle echelons. U zei dat het probleem niet alleen deze individuele maatregel is, die wellicht
opnieuw een impact zal hebben op de gemeentelijke financiën. Het is net de som van al die
verschillende gebeurtenissen: de Gemeentelijke Holding, de pensioenlasten enzovoort.

Ik ben burgemeester van een kleine gemeente, met minder dan 10.000 inwoners. Ik zie het
ook in andere kleine gemeenten: wij zitten in de gevarenzone. Ook al trachten wij de
dienstverlening te beperken tot de kerntaken van een gemeente, ondanks de
belastingverhogingen die we hebben doorgevoerd, is het ieder jaar opnieuw moeizamer om
de begroting rond te krijgen. Ik hoop dat bij het Gemeentefonds en met het voorliggende
groeipad wordt gekeken naar die kleinste gemeenten. Een collega alludeerde erop:
Sinterklaas viert vandaag zijn hoogdag, maar het zijn de lokale besturen die de zwartepiet
krijgen. Ik heb het gevoel – ik denk dat het meer is dan een gevoel, ik denk dat het steunt op
objectieve informatie – dat de kleinste gemeenten absoluut het gelag betalen. We moeten
vandaag niet meer kiezen tussen het ene en het andere project. We moeten kiezen waar we
kunnen snijden met zo weinig mogelijk pijn. Dat het pijn doet vandaag, is zeker zo. Ik doe
een sinterklaasoproep om met een vergrootglas naar de lokale besturen te kijken.

Ik vernam vorige week in de pers een en ander over het Plattelandsfonds. Ik zag eens een
lijstje van de VVSG met gemeenten die daarvoor in aanmerking kwamen. Ik denk dat lang
niet alle gemeenten die het financieel moeilijk hebben op dat lijstje voorkomen. Vandaar mijn
extra pleidooi.

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie: Mevrouw De Knop, u gaat kort door de bocht. Een gemeente komt
niet in aanmerking voor het Plattelandsfonds omdat ze het financieel moeilijk heeft.
(Opmerkingen van de heer Sas van Rouveroij)

U moet het gesprek over de herverdeling van de parameters van het Gemeentefonds binnen
uw eigen fractie voeren. Het Plattelandsfonds kan voor sommige gemeenten een oplossing
bieden. U doet een oproep om de parameters van het Gemeentefonds aan te passen. U vindt
in onze fractie een bondgenoot om aan de parameters en de voorafnames te sleutelen en dat
op een democratische manier te verdelen. Ik wacht op uw democratisch voorstel om dat
samen te bespreken.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mevrouw De Knop, ik wil beklemtonen dat de Vlaamse
Regering niet de zwartepiet is. Het Gemeentefonds en zijn groei zijn overeind gebleven. Dat
is exceptioneel, alle andere beleidsdomeinen – op Welzijn na – hebben moeten ingrijpen. Ik
wijs op de stijgende efficiëntie door het elektronisch toezicht. We gaan de planlasten sterk
reduceren. De fusie kan wettelijk niet, maar er zal nauwe samenwerking en synergie tussen
gemeente en OCMW mogelijk worden. Dat is al mogelijk in gemeenten onder 20.000
inwoners, maar we verbreden dat nog op een aantal vlakken. We hebben de fusie van
gemeenten willen faciliteren. Dat zijn allemaal zaken die verband houden met de
bestuurskracht.

De heer Verfaillie heeft gelijk, er zal een oefening moeten gebeuren met betrekking tot het
Gemeentefonds. Ik heb al verschillende keren mijn plannen daaromtrent aangekondigd, de
stand van zaken gegeven en de uitgangspunten verklaard.

De voorzitter: Mevrouw De Knop heeft het woord.
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Mevrouw Irina De Knop: Uiteraard is de discussie over het Plattelands- en het
Gemeentefonds niet dezelfde. Ik ging wat kort door de bocht omdat ik in een kleine
landelijke gemeente woon. Ik vond het vreemd dat we uit de boot vielen. Dat is een andere
discussie. Mijn algemeen pleidooi is duidelijk aangekomen bij de minister.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Sas van Rouveroij tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het ontbreken van
cijfermateriaal van de Vlaamse OCMW’s bij de Hoge Raad van Financiën
- 427 (2011-2012)

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Voorzitter, minister, onder het motto ‘goede rekeningen maken
goede vrienden’ heb ik de volgende vraag. Het is wel degelijk in die volgorde, want goede
vrienden maken ook goede rekeningen, maar politiek gezien lijkt me dat iets te veel van u
gevraagd. Daarenboven, laten we beginnen met goede cijfers en dan kan er misschien een
vriendschap uit groeien.

De cijfers van de Hoge Raad van Financiën (HRF) waar rond 21 november 2011 heel wat
heisa rond ontstond, zijn dus gebaseerd op de periode 2000-2009. Het laatste cijfer is dat van
2009. Het werd in september 2011 aangeleverd. Dat is op zich aanvaardbaar. Misschien had
2010 er ook bij gekund, maar 2011 uiteraard niet want dat is nog lopende.

Tot 2009 zijn de cijfers dus beschikbaar. Wat gebeurt er dan mee? Het Instituut voor de
Nationale Rekeningen (INR) moet de globale overheidsrekeningen opmaken voor Europa.
Het doet dit voor de Federale Regering wat betreft de sociale zekerheid, de zogenaamde
Entiteit I, en voor de gewesten en gemeenschappen en de lokale besturen, de zogenaamde
Entiteit II. Wat betreft de lokale besturen gaat dit over 589 gemeenten, ongeveer evenveel
OCMW’s, 195 politiezones, provinciebesturen en intercommunales.

Dan volgt een cijferdans waarbij de ene al eens op de tenen van de andere gaat staan. Het
INR maakt de cijfers op voor het verleden, het Planbureau maakt nadien de projecties voor de
toekomst op basis van de cijfers van het INR. De HRF baseert zich vervolgens op de cijfers
van het Planbureau, met aanpassingen aan de meest recente gegevens, bijvoorbeeld op basis
van de economische conjunctuur. Dat zijn de groeiparameters.

Een aantal cijfers bleven benaderend, want het INR beschikte niet over gegevens van de
Vlaamse OCMW’s. Die mededeling verraste mij. Gegevens van de Waalse OCMW’s en van
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er wel. Dat verbaasde mij al helemaal. Het
verbaast mij dat wij in gebreke blijven, maar dat de anderen het beter doen, vind ik al
helemaal vreemd, zeker omdat we wisten dat de Waalse steden en gemeenten het wel
moeilijk hadden met het voorleggen van de rekeningen. Men heeft voor de Vlaamse
OCMW’s ramingen gebruikt op basis van de gekende gegevens van de sociale uitkeringen
die gebeuren via de OCMW’s. Men zegt dat die ramingen vrij correct zullen zijn.

We weten dat het Europese ESR-systeem op dit ogenblik niet wordt toegepast op het lokale
vlak. We hebben het daarover al gehad, zowel in de commissies als in de plenaire
vergadering. Er lopen op dit ogenblik wel een twaalftal proefprojecten bij steden en
gemeenten. Het kan zijn dat als een gemeentelijke begroting op basis van de huidige regeling
in evenwicht wordt ingediend, dit op basis van de ESR-boekhouding een rekening in het rood
zou zijn.

Minister, dit is politiek bijzonder belangrijk. Wij kennen het stabiliteitsakkoord. Ik wil het nu
niet hebben over wat wordt toegekend en wat niet. Het stabiliteitspact verdeelt de opdracht
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tussen Entiteit I en Entiteit II, en binnen Entiteit II is er de opdracht die rechtstreeks aan het
gewest wordt toegewezen en de opdracht die voor de lokale besturen wordt gedefinieerd.
Maar u moet zich ook gevat voelen door het feit dat het gewest instaat voor de lokale
besturen.

Dan horen wij plotseling van een gigantisch tekort in hoofde van de steden en gemeenten.
Dat verbaasde mij andermaal want uit de gegevens van de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG) meende ik te kunnen opmaken dat de steden en gemeenten, in een
poging om alles een eerste keer in ESR om te zetten, helemaal geen deficit zouden vertonen
op basis van die berekeningen. Mutatis mutandis dacht ik dat dit ook voor de OCMW’s zo
zou zijn. Maar hier zijn duidelijk geen goede rekeningen voorhanden, of dan toch minstens
geen rekeningen waarvan u de grondslag als correct kunt aanvaarden om vervolgens een
beleid uit te stippelen ten aanzien van de steden en gemeenten.

Hoe komt het dat er geen cijfergegevens gekend zijn bij de HRF wat betreft de Vlaamse
OCMW’s? Als dat zo is, hoe komt dat? Hoever staan we met de invoering van een ESR-
boekhouding op lokaal vlak? U trekt dat proces op gang. Hoever staan we met die strategie?
Zijn er al eerste resultaten bekend van de proefprojecten bij de steden en gemeenten? Blijkt
daaruit dat de steden en gemeenten die op dit ogenblik zo’n proefproject voeren, inderdaad
volgens de ESR-normen geen deficit opbouwen? Dienen ze, op basis van ESR, een begroting
in evenwicht in?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Mijnheer van Rouveroij, om te antwoorden op uw eerste vraag is
het nodig dat ik even recapituleer. In maart van dit jaar vond een vergadering plaats met
vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en van het INR. Daaruit bleek dat het INR, voor
de berekening van het ESR-vorderingensaldo van de lokale besturen, nog altijd werkte op
basis van extrapolaties van cijfers uit de periode 1997, wat betreft het OCMW, en uit de
periode van 2001 tot 2003, wat betreft de gemeenten – en bovendien zonder op te splitsen
tussen de drie regio’s. Wij waren heel verbaasd dat het INR en de HRF de cijfers van de
jaarrekeningen van de Vlaamse gemeenten niet gebruikten voor hun berekeningen en
previsies. De rekeningen van de Vlaamse gemeenten worden sinds vele jaren door het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) aan het INR en de Nationale Bank van België
(NBB) digitaal doorgespeeld telkens wanneer dit gevraagd wordt. Nu is er een protocol; in
het verleden gebeurde dit telkens op vraag en niet in de vorm van een automatische
doorsturing.

Ook voor de Vlaamse OCMW’s zijn de jaarrekeningen bekend. De verplichting voor de
OCMW’s om hun jaarrekening in elektronische vorm aan het ABB aan te leveren, is geregeld
in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en in een uitvoerend ministerieel
besluit. De NBB werd van deze elektronische rapportering op de hoogte gesteld op 20
december 2007. Er is altijd een vlotte overdracht geweest tussen het ABB en de NBB, telkens
op vraag van de NBB.

De digitale overdracht van de jaarrekeningen gebeurt in twee geconsolideerde txt.bestanden
wat betreft de gemeenten en in samenvattende Excel-bestanden wat betreft de OCMW’s. Dit
gebeurde voor het laatst, wat betreft de jaarrekening 2009, op 30 november 2010 en 17 maart
2011 wat de Vlaamse gemeenten betreft en op 16 november 2011 wat de Vlaamse OCMW’s
betreft. Wat de jaarrekeningen 2010 betreft, zowel wat de Vlaamse gemeenten als de
Vlaamse OCMW’s betreft, zullen de gegevens nog deze maand zo volledig mogelijk worden
bezorgd aan het INR.

Het overleg van maart dit jaar kwam er nadat het Agentschap Binnenlands Bestuur op mijn
vraag een oefening had gemaakt over het ESR-vorderingensaldo van de Vlaamse lokale
besturen, op basis van reële cijfers uit de jaarrekeningen. Het ABB kwam uit op een positief
vorderingensaldo wat de Vlaamse lokale besturen betreft.
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De HRF beweerde dat de Belgische lokale besturen een negatief ESR-saldo zouden hebben.
We hebben tot nu toe geen uitsplitsing gekregen van de HRF. Het Vlaamse Gewest heeft het
INR hierover aangeschreven bij brief van minister-president Peeters van 14 maart. Het INR
heeft uiteindelijk actie ondernomen en contact opgenomen met het Waalse en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest.

Het INR heeft zowel met het Vlaamse Gewest als met het Waalse Gewest een protocol
gesloten over het aanleveren van de gegevens. Dit protocol bepaalt dat de gegevens over de
jaarrekeningen van de gemeenten en OCMW’s van een bepaald jaar beschikbaar moeten zijn
op 31 december van het jaar nadien. Wij zullen dus deze maand de rekeningencijfers van de
gemeenten en de provincies voor het jaar 2010 aan het INR bezorgen. Er is nog geen
ondertekend protocol tussen het INR en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Er zou nog
onderhandeld worden over de vorm waarin de gegevens moeten worden aangeleverd.

Het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben dit jaar voor het eerst gegevens
over de jaarrekeningen van gemeenten en OCMW’s bezorgd aan de NBB en het INR. Wij
hebben die gegevens over de gemeenten al die tijd, zij het op vraag, bezorgd.

Ik moet nog iets specifiek zeggen over de OCMW-jaarrekeningen waarin wij duidelijk
verschillen van het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De Vlaamse gemeenten
en de Waalse en Brusselse gemeenten en OCMW’s voeren een begrotingsboekhouding en
een dubbele boekhouding. Het ESR-systeem is vooral gebaseerd op kasstromen. De
kasgegevens kunnen relatief duidelijk uit de begrotingsboekhouding, dat is de
begrotingsrekening, worden gehaald. Het INR beschikt dus blijkbaar sinds kort over de
rekeningen van al deze besturen.

De Vlaamse OCMW’s kennen, door de invoering van de nieuwe OCMW-boekhoudings-
hervorming tussen 1998 en 2003, enkel een dubbele boekhouding, en niet langer een
begrotingsboekhouding. De nieuwe gemeenteboekhouding werd destijds op federaal vlak
ingevoerd. Die werd geïmplementeerd over heel België. Vlaanderen kreeg in 1980 de
bevoegdheid inzake welzijn. Het is de minister van Welzijn die in 1998 voor de OCMW’s
een nieuw boekhoudsysteem heeft ingevoerd waarbij enkel nog de dubbele boekhouding
wordt gehanteerd en niet langer de begrotingsboekhouding.

Uit de jaarrekeningen van de Vlaamse OCMW’s, met de klassieke balans- en
resultatenrekening, kan het ESR-vorderingensaldo niet eenduidig worden afgeleid. Men moet
dus werken met aannames. Het ABB heeft een oefening gemaakt over het ESR-
vorderingensaldo van de Vlaamse lokale besturen. Wat het ESR-resultaat van de Vlaamse
OCMW’s betreft, wordt in deze oefening uitgegaan van de hypothese dat het ESR-
vorderingentekort van de Vlaamse OCMW’s vervat zit in de bijdrages van de gemeenten aan
de OCMW’s. Dat is ook op die manier meegedeeld aan het INR. Het ESR-saldo van de
Vlaamse OCMW’s zit dus vervat in het saldo van de Vlaamse gemeenten.

Ik ben me bewust van deze ‘ESR-lacune’ wat betreft de Vlaamse OCMW’s. Dit zal worden
verholpen via de invoering van de nieuwe Beleids- en BeheersCyclus (BBC) en de daarbij
horende digitale rapportering. Ik hoop overigens dat het INR de nieuwe gegevens adequaat
zal gebruiken en duidelijkheid zal verschaffen in de periodiek terugkerende cijferdiscussie over
het ESR-vorderingensaldo van de Belgische lokale besturen en de regionale opsplitsing ervan.

Van de invoering van een nieuwe beleids- en beheerscyclus heb ik van bij mijn aantreden als
minister van Binnenlands Bestuur een prioriteit gemaakt. Dit leidde tot de invoering van het
regelgevend kader met een besluit van de regering van 25 juni 2010 en een ministerieel
besluit van 1 oktober 2010. Dat was 1 jaar na mijn aantreden. Dit leidde verder tot de
pilootinvoering van het nieuwe systeem in 20 pilootgemeenten vanaf begrotingsjaar 2011: 12
gemeenten en 8 OCMW’s. Vanaf 1 januari 2012 zullen 42 bijkomende pilootbesturen
gebruikmaken van BBC. In 2013 komt er nog een pak bij. In 2014 treedt het volledige
systeem in werking.
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De essentie van BBC is bekend. In BBC worden door een enkele registratie twee
boekhoudingen gevoerd: de begrotingsopvolging en de dubbele boekhouding. Het ESR-saldo
zal kunnen worden afgeleid uit de begrotingsrekening. BBC is uiteraard meer dan een nieuwe
wijze van boekhouden: het is een nieuwe beleids- en beheerscyclus.

Tot op heden zitten we op schema wat betreft de implementatie van dit ambitieus
veranderingstraject in de lokale sector. De doelstelling is en blijft de veralgemeende
invoering van BBC voor alle Vlaamse gemeenten, OCMW's en provincies vanaf het
begrotingsjaar 2014. Dat vergt een grote inspanning, zowel van de lokale besturen als van
mijn administratie, het ABB, die de lokale besturen hierbij ondersteunt.

Het is inderdaad zo dat de boekhouding die gepaard gaat met de invoering van BBC de door
de Europese Unie gewenste cijfers over het ESR-vorderingensaldo van de Vlaamse lokale
besturen makkelijker zal kunnen genereren, zowel op budgetbasis als op rekeningenbasis.

De twintig proefprojecten worden momenteel geëvalueerd. Het ABB heeft een eerste eigen
evaluatie gemaakt. Voorzitter, zoals beloofd bezorg ik die aan de commissie, samen met een
aantal andere zaken die ik moet bezorgen in uitvoering van de afspraken die gemaakt zijn bij
de bespreking van de beleidsbrief.

Op 24 november was er een interessante studiedag waarop lokale politieke mandatarissen en
lokale topambtenaren van de pilootbesturen hun eerste evaluatie publiek maakten. Onder
andere de heer De Loor was daar aanwezig. Op die dag kwamen boeiende getuigenissen aan
bod, die het ABB zullen helpen bij de begeleiding van de andere pilootbesturen.

Een gemeenteraadslid uit Geel had als kritiek dat de formulering van de doelstellingen en
actieplannen nog onvoldoende was. Volgens dat raadslid bieden het meerjarenplan en het
budget, zoals ze op een synthetische wijze aan de gemeenteraad worden bezorgd, de
gemeenteraadsleden te weinig informatie. Toch merkte ze op dat alle informatie wel degelijk
beschikbaar is, maar dat het syntheserapport op zich te weinig informatie biedt en dat ze een
heel groot voorstander van BBC blijft.

Uw partijgenoot en schepen van Financiën in de stad Aalst, de heer Grysolle, bracht er een
boeiende uiteenzetting over het vele werk, maar vooral over de vele voordelen die BBC met
zich meebracht. Hij stelt dat BBC de besturen een financiële spiegel voorhoudt: door de
meerjaarlijkse norm van de autofinancieringsmarge is het niet langer mogelijk om financieel
verstoppertje te spelen. Hij verduidelijkte dat men op die manier realistisch moet ramen, wat
zowel bij de politici als bij de ambtenaren een nieuwe wind deed waaien.

Uit diverse betogen bleek dat men zowel de ambtenaren als de politici aanraadt om tijdig te
beginnen met de voorbereiding, ook als men van plan is om slechts in 2014 te starten. Het vergt
namelijk een hele omslag. Het loont dan ook echt wel de moeite om daar tijdig mee te starten.

Specifiek wat de ESR-rapportering betreft, is het ABB momenteel druk bezig met een ICT-
project om de relevante gegevens over ESR vanuit de vernieuwde jaarrekeningen digitaal te
ontvangen. Dat project moet operationeel zijn in het voorjaar 2012, wanneer de eerste
pilootbesturen hun jaarrekening 2011 moeten toesturen. Het spreekt voor zich dat mijn
kabinet en administratie permanent de ervaringen met de BBC-piloten evalueren. In de loop
van volgend jaar wil ik duidelijkheid of er eventueel ook regelgevende wijzigingen nodig
zijn. Ik zal in ieder geval aandacht besteden aan de opmerking van het gemeenteraadslid uit
Geel met betrekking tot het syntheserapport. De gemeenteraad moet zo goed mogelijk
worden geïnformeerd.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Minister, ik dank u voor uw antwoord.

Mag ik het vermoeden uiten dat het ESR-tekort, zoals het naar voren wordt gebracht in alle
tabellen in het kader van het stabiliteitspact en andere pacten, op het niveau van de Vlaamse
steden en gemeenten waarschijnlijk te wijten is aan een tekort bij de Waalse steden en
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gemeenten en die van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? U zegt dat alles wijst op het feit
dat de Vlaamse steden en gemeenten, volgens ESR-normen gerekend, geen deficits hebben.
Dat betekent toch dat de deficits die in de tabellen staan die op federaal niveau worden
gebruikt het gevolg moeten zijn van de andere gewesten. Deelt u die gevolgtrekking?

Begrijp ik goed dat we dan vanaf 2014 allemaal een boekhouding voeren op basis waarvan u
de ESR-resultaten geautomatiseerd krijgt?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Het is inderdaad de bedoeling dat we die ESR-resultaten
geautomatiseerd krijgen. Wanneer het digitale project goed loopt, moeten we normaal gezien
in het voorjaar van 2012 aan de hand van de jaarrekeningen de eerste gegevens hebben voor
de pilootbesturen.

Ik durf het vermoeden dat u hebt zelf niet te uiten. Het is een mogelijke hypothese. Tot nu toe
werkt het INR met extrapolatie op basis van cijfers van eind vorige eeuw wat de OCMW’s
betreft en begin deze eeuw wat de gemeenten betreft. Persoonlijk vind ik het niet meer
accuraat te spreken over recente ESR-vorderingensaldi. Ik weet dus ook niet of onze
gegevens zoals ABB die berekent exact zijn. Wij hebben die bezorgd met de vraag om die te
valideren. Dat is technisch werk. Ik wacht op een antwoord van INR op wat ABB in alle
openheid bezorgd heeft en van de berekening die het zelf heeft gemaakt voor de Vlaamse
lokale besturen. Ik hoop dat ze kloppen. In ieder geval komt dit voor ABB uit op een positief
vorderingensaldo voor de totaliteit van de Vlaamse gemeenten. Ik heb echter nog geen
antwoord van het INR. Ik kan dus niet zeggen of dat juist is. Het is specialistenwerk.

En ten tweede wacht ik natuurlijk ook op de opsplitsing. Uit onze contacten met het INR
blijkt dat men niet van plan is om dit in de eerste periode te gaan doen. De opsplitsing maakt
het natuurlijk bijzonder moeilijk. Enerzijds zegt men dat Entiteit II bestaat uit de deelstaat en
de lokale besturen, maar de opsplitsing niet maken, is natuurlijk geen goede zaak. Hoe kan
men beleidsmatig conclusies trekken? Hoe kan men, als het nodig is, tot oplossingen en
bijsturingen komen? Ook als we die cijfers zullen hebben – en ik heb dat al herhaaldelijk in
de plenaire vergaderingen gezegd –, pleit ik ervoor dat je naar de wet van de grote getallen
gaat. Het zou onzindelijk zijn om dat niet te doen. Je zult wellicht naar grotere periodes
moeten kijken. We weten allemaal dat gemeenten een piek van investeringen hebben en dat
er dan weer een daling is. Het is een moeilijke oefening. We zijn vragende partij om hierover
met de federale premier in dialoog te gaan. Ik hoop dat er vanwege de nieuwe regering
respons komt.

Het lijkt mij dus essentieel dat er drie zaken gebeuren. Men moet ten eerste de
berekeningswijze van het ABB onderzoeken en nagaan of die klopt of niet, wetende dat het
een oefening is aan de hand van daartoe niet per definitie geschikte instrumenten. Met onze
nieuwe BBC zullen we een veel beter instrument hebben waarmee we aan de spits van
Europa zullen staan. Men moet ten tweede uitsplitsen voor de drie regio’s. En ten derde
moeten we in dit land tot een consensus komen over hoe we dit gaan berekenen voor de
lokale overheden. Voor die drie punten moeten we een oplossing hebben.

De heer Sas van Rouveroij: De vraag ‘Wie doet wat?’ in het kader van de globale sanering
waarop Europa aandringt, kan dus moeilijk beantwoord worden in afwachting van juiste
cijfers. Dat begrijp ik uit uw antwoord. Zolang we niet juist weten welk gewest voor wat
instaat en wie verantwoordelijk is voor welk deficit, is het moeilijk om een beleid uit te
stippelen en steden en gemeenten voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen. Maar Europa
wacht natuurlijk niet. Europa wenst hoe dan ook dat de globale saneringsoefening onder de 3
procent eindigt. We staan met z’n allen voor die opdracht.

Ik begrijp de technische problemen, maar als we niet snel werk maken van een antwoord op
de vraag ‘Wie doet wat?’, dan zouden we wel eens slechte punten kunnen krijgen en dan
zouden we er met z’n allen slecht bij kunnen varen.
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Minister Geert Bourgeois: In alle bescheidenheid denk ik dat wij bij de eersten zullen zijn
om met een systeem te komen dat toelaat om dit na te gaan. Ik heb een rondvraag laten doen
– dat is geen grondige studie – van hoe men daar mee omgaat in andere landen. Een aantal
landen hanteren dezelfde regel als wij, namelijk dat de lokale begroting in evenwicht moet
zijn. Het begrotingsevenwicht dat de gemeenten nu hebben, betekent niet dat er een ESR-
vorderingensaldo in evenwicht is. Dat is heel duidelijk en dat is net het probleem. Het leidt
tot grote problemen voor wat de lokale besturen betreft.

Hoe gaan de andere landen daarmee om? Duitsland zegt dat de lokale besturen een begroting
in evenwicht moeten hebben. Bij mijn weten hebben ze geen zicht op wat het ESR-
vorderingensaldo van de lokale besturen is. Nederland laat toe dat er in 2010 een ESR-
vorderingentekort is van 0,7 procent voor de lokale overheden. In Spanje gaat het ook over
een begrotingsevenwicht. Estland legt bepaalde limieten op voor het aangaan van leningen. In
de hele Europese Unie is er nauwelijks zicht op de toestand van de lokale besturen. We zullen
er met het BBC-systeem voor het eerst budgettair en rekeningmatig zicht op krijgen.

Nog eens: dat doet niets af aan wat ik daarstraks heb gezegd. We zullen op een verstandige
manier tot afspraken moeten komen. Van elke gemeente, in elk jaar, in zijn mini-entiteit eisen
dat men ESR-matig in evenwicht is, zal ertoe leiden dat er niet meer geïnvesteerd wordt. Zo
simpel is het.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jan Verfaillie tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over arbeidsongevallen bij Vlaamse
ambtenaren
- 463 (2011-2012)

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie: Voorzitter, minister, collega’s, veiligheid op de werkvloer is een zeer
belangrijk item waar de Vlaamse overheid ook zeer veel aandacht aan besteedt. Ik heb
hierover onlangs een schriftelijke vraag gesteld. De cijfers lagen in de lijn van de
verwachtingen, met uitzondering van de cijfers van het aantal arbeidsongevallen van en naar
het werk. Uit het antwoord blijkt dat het aantal arbeidsongevallen van en naar het werk stijgt
met 59 procent tussen 2007 en 2010.

Minister, hoe staat u ten opzichte van deze cijfers? Ziet u een mogelijkheid om voor deze
spectaculaire cijfers concrete maatregelen te nemen? Hebt u al initiatieven genomen of bent u
van plan om initiatieven te nemen?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, collega’s, het is een interessante vervolgvraag op uw
schriftelijke vraag. Ik onderschrijf samen met u het belang van de veiligheid op het werk. We
voeren er trouwens een zeer uitgebreid beleid over waarbij het de leidend ambtenaren zijn die
telkens de verantwoordelijkheid hebben. Er is natuurlijk de gemeenschappelijke dienst die
zeer goed werk verricht en die er ook in slaagt het aantal arbeidsongevallen tijdens de
uitvoering op een laag peil te houden. Het peil stijgt ook nauwelijks.

Ik geef de cijfers. Het aantal arbeidsongevallen tijdens de uitvoering van het werk in 2007
bedroeg 389, in 2008 404, in 2009 331 en in 2010 396. We zitten op 400 of er iets onder. Bij
het aantal arbeidsongevallen naar en van het werk – daarover gaat uw vraag en het is ook
beleidsmatig een andere zaak – is er inderdaad een stijging: in 2007 waren er 120 ongevallen,
in 2008 162, in 2009 190 en in 2010 225.



Commissievergadering nr. C70 – BIN5 (2011-2012) – 6 december 2011 13

We doen veel aan preventie en nemen maatregelen, met goed gevolg, want ze leiden tot een
beheersing van het aantal arbeidsongevallen. Al is elk arbeidsongeval er natuurlijk een te
veel. Elke kritieke situatie wordt aangepast waar dat kan.

Ik concentreer me op het aspect waarop uw vraag betrekking heeft, namelijk
arbeidsongevallen op weg van en naar het werk. Er moet geen arbeidsongevallenonderzoek
gebeuren, zoals dat wel gebeurt voor ongevallen op de arbeidsplaats. Reden is dat de
werknemer bijna nooit enige impact heeft op het gebeuren. Bij de Vlaamse overheid worden
de arbeidsongevallen op de weg ook niet verder onderzocht en enkel statistisch aangemeld en
verwerkt.

Wel kunnen we over de jaren heen vaststellen dat er een stijging is. Belangrijk daarbij is dat
de ongevallen op de weg naar en van het werk kunnen worden ingedeeld in enkele groepen.
In dalende volgorde qua aantal ongevallen zijn het: ten eerste struikelen en vallen op het
voetpad en de openbare weg, ten tweede struikelen en vallen bij gebruik van openbaar
vervoer, vooral de trein, en ten derde vallen met de fiets.

Het aantal arbeidsongevallen van en naar het werk is ook sterk afhankelijk van het weer. Bij
een strenge winter met veel ijzel en sneeuw zijn er veel meer valpartijen, vaak met breuken
tot gevolg. Het aantal aangiften van ongevallen stijgt sterk als er sneeuw of ijzel ligt. Spoed-
en hulpdiensten krijgen in die periode ook duidelijk meer oproepen. De verschillen per jaar
kunnen verband houden met het al dan niet strenge karakter van de winter.

Het aantal ongevallen van werknemers die zich met de wagen verplaatsen naar het werk is
klein. Gelukkig zijn dat vaak ongevallen met enkel blikschade en geen verwonding. Dan
gebeurt er een aangifte bij de verzekeringsmaatschappij.

Dat de Vlaamse overheid met succes het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets
aanmoedigt bij haar werknemers is een verklaring voor het feit dat het overgrote deel van de
ongevallen zich daar situeert. Slechts een kleine minderheid komt met de wagen.

Uit het voorgaande volgt dat we de verschillende factoren van arbeidswegongevallen niet
altijd zelf in de hand hebben, aangezien we uit ervaring weten dat de meeste incidenten zich
voordoen met de fiets, door te struikelen op het voetpad of bij het in- en uitstappen van trein
of bus. Het bestrijden van de oorzaken van arbeidswegongevallen ligt buiten mijn
bevoegdheid of zelfs heel vaak buiten de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Ik kan
daarvoor dus ook moeilijk een concreet actieplan opzetten. Lokale besturen staan in voor het
onderhoud van de voetpaden. Als er zich iets voordoet in de onmiddellijke omgeving van
onze overheidsgebouwen, treden wij wel op en signaleren het probleem aan de lokale
overheid met de vraag om op te treden. Je kunt als werkgever uiteraard niet op elke traject dat
de werknemers afleggen, de staat van de voetpaden controleren.

Er gebeuren bij treinen heel wat ongevallen bij het op- en afstappen. In de nieuwe treinstellen
zullen de opstaptreden tot op de kade komen. Ik ken heel wat mensen die zo’n ongeval
hebben gehad. Voor die zaken kunnen actoren als De Lijn, de NMBS, de gemeentelijke
overheden en wij voor de gewestwegen de verantwoordelijkheid dragen. Ik herhaal dat, als
het in de onmiddellijke omgeving van onze overheidsgebouwen is, onze leidinggevende
ambtenaren of de preventiedienst van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk (GDPB) optreden.

De heer Jan Verfaillie: Ik dank u voor uw antwoord.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Lode Ceyssens tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over een eengemaakte
administratieve bestuursrechtbank
- 312 (2011-2012)

De voorzitter: De heer Ceyssens heeft het woord.

De heer Lode Ceyssens: Minister, ik kom opnieuw naar deze commissie. Op 26 april was ik
hier ook om u te vragen naar een van de aanbevelingen van de commissie-Berx en de
commissie-Sauwens, namelijk over een eengemaakte bestuursrechtbank. U hebt toen vrij
uitgebreid geantwoord op mijn vraag. U gaf mee dat u de scherpe ambitie hebt om tegen eind
december 2011 decreetteksten te hebben om niet enkel een aantal bestaande rechtscolleges te
fusioneren, maar ook om ze te modelleren naar noordelijk model. Daarmee bedoelde u dat u
naar ‘allround’ magistraten wilde gaan, die meerdere thema’s aankunnen.

De minister heeft een stevig werk aangevat. Hij heeft vroeger al beschreven hoe verschillende
sectorale decreten op elkaar moeten worden afgestemd en hoe met bepaalde
rechtspositieregelingen van reeds aangeworven personeel rekening moet worden gehouden.

Hoe groot de uitdaging is, blijkt uit de recente vaststelling dat de vooropgestelde
samenwerking tussen het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunnings-
betwistingen dode letter is gebleven.

Ik heb van minister Muyters en van minister Schauvliege vernomen dat de minister
vergaderingen heeft belegd die zich niet tot een beleidsveld hebben beperkt. Het is zijn
bedoeling de omvorming tot een eenheidsrechtbank voort te zetten. Van beide ministers heb
ik tevens vernomen dat ze deze ambitie, die in het Vlaams regeerakkoord is opgenomen,
willen steunen en uitvoeren.

Ondertussen blijft de tijd tikken. Net als vele anderen heb ik geen goed gevoel overgehouden
aan de toelichting bij het jaarverslag van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We hebben
vernomen dat bepaalde zaken vlotter lopen, dat het kader meer is ingevuld en dat bepaalde
zaken beter op elkaar zijn afgestemd. De instroom van de dossiers is echter nog steeds groter
dan de uitstroom. Dit betekent dat de achterstand momenteel nog steeds stelselmatig blijft
groeien.

Het spreekt voor zich dat tijdens die hoorzitting de frustratie van de commissieleden is
gegroeid. Ik citeer de heer Vandaele, een partijgenoot van de minister: “We hebben echt het
gevoel dat we machteloos staan tegenover deze hele situatie.” Hoewel ik het wat zachter wil
formuleren, heb ik ook een aantal bedenkingen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen functioneert momenteel niet. Bovendien komen een
aantal vonnissen op een zeer formalistische wijze tot stand. Ik heb dit punt tijdens de
hoorzitting ook al aangekaart. De achterstand is nog altijd niet weggewerkt. De Raad voor
Vergunningsbetwistingen slaagt er niet in hiervoor met het Milieuhandhavingscollege samen
te werken. Ondank de grote werklast slaagt de raad er ook nog eens in een aantal vonnissen
op een zeer formalistische wijze af te ronden. Ik stel me zelfs vragen bij het nut van bepaalde
vonnissen. Aangezien nu en dan in formalisme wordt vervallen, kunnen we zeker zijn dat
bepaalde dossiers vroeg of laat in een of andere vorm opnieuw op de tafel van een
bestuursrechtscollege zullen terechtkomen.

Minister, hoe vaak hebt u al overleg met mensen uit andere beleidsvelden en -domeinen
georganiseerd? Zult u de vooropgestelde timing halen? Zult u de Vlaamse Regering eind
december 2011 een voorontwerp van decreet voorleggen? Wanneer zal die tekst naar het
Vlaams Parlement komen?

Ik wil ook even ingaan op de vraag of we kunnen leren uit de fouten die in de Raad voor
Vergunningsbetwistingen worden gemaakt. Welke termijn acht u acceptabel voor
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rechtzoekenden in vergunningsdossiers? Hoe wilt u verzekeren dat een nieuwe rechtbank
aanvaardbare termijnen zal hanteren voor rechtzoekenden?

Mijn laatste vraag slaat niet zozeer op de achterstand, maar vooral op de hyperformalistische
houding die de verschillende kamers van de Raad voor Vergunningsbetwistingen aannemen.
Op welke manier zult u verzekeren dat een nieuwe rechtbank een proactieve en
probleemoplossende houding zal aannemen?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, dit is een zeer belangrijk dossier. Ik weet niet of ik
het al eerder met zo veel woorden heb gezegd, maar dit dossier toont aan dat wat Vlaanderen
zelf doet niet noodzakelijk beter is. In dit geval geldt zelfs het omgekeerde.

Ik heb al eerder mijn ongenoegen over een en ander geuit. Hoewel er sprake is van een zware
samenloop van omstandigheden, is de door het decreet gecreëerde verwachting niet ingelost.
Ons voornemen met eigen Vlaamse bestuursrechtscolleges te werken heeft spijtig genoeg het
omgekeerde effect gehad.

Ik wil overigens opmerken dat geen van beide rechtscolleges onder mijn functionele
bevoegdheid valt. Ik werk momenteel aan een concept om tot een Vlaams
bestuursrechtscollege te komen.

In verband met dit dossier is een programmastuurgroep onder leiding van de secretaris-
generaal van het Departement Bestuurszaken opgericht. In deze stuurgroep zitten namens de
administratie vertegenwoordigers van het Departement Bestuurszaken, van het beleidsdomein
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en
Energie en van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.
Daarnaast zetelen in die stuurgroep ook de voorzitters en de vicevoorzitters van de te
integreren rechtscolleges. Dit zijn de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het
Milieuhandhavingscollege, de provinciale raden voor verkiezingsbetwistingen en de lokale
beroepscommissie voor tuchtzaken. De programmastuurgroep vergadert tweemaandelijks.

Onder de programmastuurgroep bevinden zich vier thematische projectgroepen, die
respectievelijk actief zijn op het vlak van regelgeving en organisatie, informatiebeheer en
communicatie, gebouwen en logistiek en financiën en begroting. Ook in deze projectgroepen
zetelen vertegenwoordigers van de net vermelde beleidsdomeinen en rechtscolleges.

De programmastuurgroep heeft al driemaal vergaderd. Omwille van de prioriteiten die ik heb
gesteld – de beschikbaarheid van de eerste ontwerpteksten met betrekking tot een
oprichtingsdecreet tegen eind december 2011 –, heeft de projectgroep regelgeving en
organisatie al driemaal vergaderd.

Op 18 november jongstleden besprak de projectgroep in plenaire zitting een eerste
tekstontwerp, dat door de afdeling Regelgeving van het Departement Bestuurszaken werd
voorbereid en op 10 november aan de leden van de projectgroep werd bezorgd voor
voorafgaande kennisname en studie. De op basis van de ontvangen opmerkingen
geamendeerde ontwerptekst vormde het voorwerp voor een tweede tekstontwerp, dat op 5
december door de programmastuurgroep werd besproken. De overige projectgroepen worden
momenteel nog samengesteld. De opstart daarvan is niet zo dringend. Het allerdringendste is
het ontwerp van decreet. De logistieke en andere problemen moeten natuurlijk samen worden
opgelost, maar het legistieke werk is nu prioritair.

Het Departement Bestuurszaken bevestigt me dat het mij tegen het einde van 2011 de eerste
ontwerpteksten van het voorontwerp van decreet zal bezorgen. Uiteraard zal de principiële
goedkeuring door de Vlaamse Regering pas kunnen volgen na de consolidatie van de tekst en
het inwinnen van de nodige adviezen en akkoorden. Dan heb ik het over het advies van de
Inspectie van Financiën en het begrotingsakkoord. Dat moet dus begin 2012 kunnen
gebeuren.
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Na de eerste ontwerptekst te hebben ontvangen, zal ik het advies inwinnen van experts uit een
voor dit doel samengestelde klankbordgroep. Die klankbordgroep maakt deel uit van het
programma met betrekking tot het Vlaams Bestuursrechtscollege. Ze bestaat uit de volgende
experts, die allemaal hebben aanvaard: Geert Debersaques, Cathy Berx, Ingrid Opdebeek,
Sabien Lust en Aube Wirtgen. Dat zijn allemaal specialisten op dit gebied. Zij werden
gekozen met het oog op hun kennis en kunde. In januari 2012 zal ik, als alles normaal
verloopt, hun opmerkingen op de ontwerptekst krijgen, zodat we daarna kunnen beginnen
met het hele proces, met de interkabinettenwerkgroepen, het akkoord van de Inspectie van
Financiën, het begrotingsakkoord enzovoort. Het ontwerp van decreet zou ten vroegste in het
najaar van 2012 kunnen worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Zoals ik daarnet heb
gezegd bij de bespreking met de ombudsman, zou het een mooie zaak zijn als we dit ontwerp
van decreet eind 2012 goedgekeurd kunnen krijgen.

Dan was er de vraag welke termijnen ik acceptabel acht. Mijnheer Ceyssens, u kent het
dossier beter dan ik. De Raad voor Vergunningsbetwistingen kampt momenteel met een
zware achterstand. In 2009-2010 waren er 753 schorsings- en annulatieverzoeken. In het
tweede werkjaar zijn er dan nog eens 1073 ingediend. Daartegenover stonden slechts 110
uitspraken door 3 rechters in de periode van januari 2010 tot augustus 2010, en 430
uitspraken in de periode van september 2010 tot augustus 2011. De Vlaamse decreetgever
schatte evenwel, in de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot aanpassing en
aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, het aantal
beroepsdossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in op slechts een ruime 300 tot
een kleine 350 dossiers per jaar. In het eerste jaar waren het er echter 753, en in het tweede
jaar 1073.

Ik deel uw mening en, naar ik hoop, de mening van iedereen hier: het is van wezenlijk belang
dat de huidige achterstand wordt ingehaald en dat redelijke termijnen voor de behandeling
van de rechtsgedingen kunnen worden gehanteerd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen
heeft al een aantal inspanningen geleverd. Zo waren er onder meer werklastmetingen, werd
de raad versterkt met inhoudelijke medewerkers en werd er, zoals u weet, sinds 1 september
2011 een vierde raadslid benoemd.

Mijnheer Ceyssens, zoals u al stelde in uw vraag, werkt minister Schauvliege aan een
ontwerp van decreet dat zou toelaten dat een bestuursrechter kan zetelen in een ander
administratief rechtscollege. Hopelijk zal dat nog vroeger klaar zijn dan mijn ontwerp. Dat
zou voorlopig wat soelaas kunnen bieden. In de andere raad is er immers nauwelijks werk. Ik
zal u straks de cijfers geven. In de beste der werelden zou dit Vlaams Bestuursrechtscollege,
samen met het decreet-Schauvliege, het mogelijk moeten maken dat de achterstand wordt
weggewerkt. Vanaf dan zouden we werken op een moderne manier, met een goede
doorlooptermijn en minder formalisme.

U hebt me vervolgens gevraagd hoe ik zal verzekeren dat de nieuwe rechtbank voor de
rechtzoekenden aanvaardbare termijnen zal hanteren. Ik wil dat werk wordt gemaakt van een
aantal zaken. Ik denk aan de introductie van specifieke management- en beheerstechnieken,
zoals werklastmetingen. Ik denk aan de ruimere inzetbaarheid van de bestuursrechters van de
diverse afdelingen, die voortaan enkel nog voltijds zullen worden tewerkgesteld, en met een
beperking van de cumulatiemogelijkheden. Ik denk aan de inzet van referendarissen. Ik denk
aan strikte doorlooptermijnen. We moeten die doorlooptermijnen in ogenschouw nemen. Ik
heb het daarnet al gezegd, in het gesprek met de ombudsman: ik begrijp niet dat het al dertig
dagen duurt voor men het rolrecht moet betalen. De termijn begint dus niet eens te lopen.
Daar kan ik met mijn beperkte verstand niet bij. Ik ken geen enkele rechtbank waar het
rolrecht niet moet zijn betaald op het ogenblik dat het verzoekschrift wordt ingediend.

Ook denk ik aan een tuchtregeling die voorziet in sancties als het disfunctioneren van
magistraten wordt vastgesteld. Uiteraard hoop ik dat dit niet gebeurt, maar ik vind dat dit
behoort tot de tuchtregeling. Dat is een pijnpunt bij de rechterlijke macht. U kent allemaal
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spectaculaire gevallen van magistraten die disfunctioneren en niet of nauwelijks worden
aangepakt door het Hof van Cassatie. Ik vind dat onaanvaardbaar. Tucht behelst veel meer
dan het in gedrang brengen van de waardigheid van het ambt. Het gaat ook over zijn werk
doen. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht draag ik heel hoog in het vaandel, maar
dat betekent natuurlijk niet dat er geen werklastmeting hoeft te zijn, dat er geen controle kan
zijn op het functioneren door de geëigende instanties.

De projectgroep regelgeving en organisatie onderzoekt of de volgende mogelijkheden in het
decreet kunnen worden opgenomen. Zo is er de bestuurlijke lus: het herstellen van een gebrek
in de bestreden beslissing door het overheidsbestuur die de beslissing heeft genomen. Daarbij
vermijden we dat iets nietig wordt verklaard, zodat we opnieuw moeten beginnen. De
bestuurlijke lus kan in een aantal gevallen soelaas bieden. Ook is er de vrijwillige of
gerechtelijke bemiddeling, met een minnelijke schikking. Daardoor gaat men sneller vooruit.
We hebben gemerkt dat de ombudsman er in 20 procent van de zaken in slaagt partijen te
verzoenen.

In Nederland slaagt de rechterlijke macht erin om in een heel groot aantal gevallen tot
verzoening te komen. Daar is er comparitie na beraad, wat ertoe leidt dat heel veel zaken niet
meer moeten worden uitgesproken.

De andere mogelijkheden zijn de arbitrage, de tijdelijke opschorting van de
overheidsbeslissing, het hervormingsrecht – het beslissen in plaats van het bestuur –, het
injunctierecht – voorwaarden opleggen voor de nieuwe beslissing van het bestuur –, de
veroordeling van het bestuur tot een schade, de door de bestuursrechter opgelegde
dwangsom, de kennelijke onbevoegd- of ongegrondverklaring.

Die maatregelen worden nu allemaal onderzocht en kunnen de actieradius van de
bestuursrechter aanzienlijk verruimen. Ik ben voor een actieve, probleemoplossende houding
van de rechter. Sommige van die maatregelen kunnen daar zeker toe bijdragen.

Ik ken de zaken inhoudelijk te weinig, en ik wil geen vergelijkingen maken. Absolute
vergelijkingen zijn altijd gevaarlijk. Omnis comparatio claudicat. Ik geef de cijfers mee die u
kent. Ik geef de cijfers van de eerste periode, van januari tot augustus 2010. In die
beginperiode waren er 110 einduitspraken door 3 magistraten. Dat kwam neer op 36,66
uitspraken per rechter. In de periode van september 2010 tot augustus 2011 zijn er door 3
magistraten 430 einduitspraken geweest, wat neerkomt op 143 per rechter. Het
Milieuhandhavingscollege had in 2009 met 6 rechters nul einduitspraken. In 2010 met 6
rechters waren er 4 einduitspraken, wat neerkomt op 0,66. Excuseer me dat ik tijdens de
bespreking van de beleidsbrief een beetje spottend heb gezegd dat er evenveel uitspraken als
rechters zijn. Je moet de zaken scherp stellen om duidelijk te maken waar het over gaat.

In 2011 zijn er door 6 magistraten 13 einduitspraken geweest, wat neerkomt op 2,16 per
rechter. Dat wijst erop dat er in het Milieuhandhavingscollege een totale mismatch is tussen
het aantal magistraten en het aantal te behandelen zaken. Wellicht is het in de raad voor
vergunningsbetwistingen omgekeerd. Wat we zelf doen, doen we dus niet noodzakelijk beter.

Ik heb het jongste jaarverslag van de Raad van State bekeken, dat met 32 staatsraden in totaal
algemeen contentieux 4022 eindarresten heeft geveld, vreemdelingen contentieux 5961, en
cassatie contentieux 23. Het zijn verschillende zaken, maar toch zijn ze vergelijkbaar met
onze zaken. Er zitten overheidsopdrachten in, milieuzaken, en zaken met betrekking tot
ruimtelijke ordening.

In totaal gaat het om 10.006 einduitspraken. Dat komt neer op 312 per magistraat. Dat cijfer
mogen we toch wel onthouden. Daarom hecht ik belang aan werklastmeting en een toezicht
daarop. Je kunt een bestuurrechtscollege installeren, dat absoluut onafhankelijk moet zijn –
daarover moeten we waken –, maar anderzijds moet er performantie zijn. Iedereen moet
verantwoordelijkheid nemen voor zijn job.
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Er zijn veel redenen tot verontschuldiging. Het is niet zo dat, als je start met drie magistraten,
je aan de slag kunt gaan. Er is een opstartperiode geweest, een doorlooptermijn, maar eens op
volle kracht, moeten we met het aantal magistraten een behoorlijke productiviteit hebben. Ik
hoop dat de maatregelen van minister Schauvliege op tijd komen zodat de achterstand kan
worden weggewerkt. De oplossing bestaat er niet in dat er altijd maar rechters moeten bij
komen, integendeel. Ik hoop dat de maatregelen, waarover ik het deskundig oordeel van de
experts zal vragen, kunnen leiden tot goede oplossingen.

Het is al mooi dat de eerste teksten er eind dit jaar zullen zijn. Met de procedure die we
moeten doorlopen, zullen we eind 2012 zijn waar we moeten zijn. Ik hoop dat dat de start zal
zijn van één bestuurrechtscollege dat goed werkt.

De voorzitter: De heer Ceyssens heeft het woord.

De heer Lode Ceyssens: Ik ben blij dat er gestaag wordt voortgewerkt aan het onderling
overleg om de zaken op elkaar af te stemmen. Er ligt nog een hele werklast voor ons. Het
moet in elk geval degelijk worden aangepakt, anders komen we onszelf naderhand tegen.
Minister, u zult in ons een bondgenoot vinden om daaraan te werken.

Minister, ik ben ook blij dat u het hebt over redelijke termijnen en het voorbeeld van het
rolrecht. Ik heb het daarover gehad tijdens de hoorzitting met de Raad voor
Vergunningsbetwistingen. De minimumtermijn van zeven maanden is eigenlijk een
maximumtermijn. Men gaat ervan uit dat het rolrecht pas de dertigste dag wordt betaald. Daar
moeten we dringend komaf mee maken. Er moet duidelijkheid zijn over de zaken die worden
mismeesterd. Er kan geen termijn zijn in een procedure waarbij een burger recht zoekt.

Minister, noch de Raad voor Vergunningsbetwistingen, noch het Milieuhandhavingscollege
vallen vandaag onder uw bevoegdheid. We moeten de fouten die vandaag gemaakt worden,
meenemen in het bestuursrechtscollege om ze niet opnieuw te maken. Wat een gigantisch
probleem blijft, is het formalisme van de vonnissen. We hebben een hele litanie voorgelezen
gekregen van allerlei vonnissen waarbij men zich echt uitput in formalisme.

Ik geef u een kort voorbeeld. Een vergunning wordt vernietigd omdat de bestendige deputatie
in haar besluit niet verwezen heeft naar het standpunt van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar van destijds, wat nota bene identiek hetzelfde standpunt was
als dat van de bestendige deputatie. Op basis daarvan wordt dus een vergunning vernietigd.
Als we op die manier voortdoen, krijgen we helemaal niets opgelost. Het frustrerende daarbij
was dat, toen we daarop doorgingen, we vanuit de Raad voor Vergunningenbetwistingen te
horen kregen dat we met de vonnissen niets te maken hebben. Strikt genomen is dat ook zo,
maar toch mogen we volgens mij op de ene of de andere manier verwachten dat er
kwaliteitsvolle vonnissen uitgesproken worden die een stuk probleemoplossend zullen zijn.

Misschien kunt u hier nog even op inpikken. Hoe denkt u dit aan te pakken binnen het
bestuursrechtscollege? We kunnen natuurlijk wel zeggen dat het decretaal werk is, maar ik
herinner me een van de eerste uitspraken van de Nederlander die hier zat in de commissie-
Sauwens. Hij stelde dat als we alles decretaal moeten oplossen, we het nooit geregeld krijgen,
dat er ook een vernieuwing in attitude moet komen.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Wat dat betreft, ben ik het volledig met u eens, mijnheer
Ceyssens. Ik heb altijd, zowel in het strafrecht als in het burgerlijk recht, gestreden tegen elke
vorm van formalisme dat niet aan de fundamentele rechten raakt. We moeten natuurlijk een
groot onderscheid maken: nietigheden zijn altijd nietig als ze de fundamentele rechten en
vrijheden of het recht op verdediging aantasten. De strijd tegen het formalisme moet gevoerd
worden. We zullen bekijken hoe we dit kunnen inschrijven.

Ik meen te weten dat de Raad van State nu zelfs begint af te stappen van zijn strikt
formalistische standpunt. Ik heb een reeks maatregelen opgesomd die ertoe kunnen bijdragen
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om daar inderdaad van af te stappen: de bestuurlijke lus, bepaalde zaken herstellen die niet
wezenlijk zijn, die puur formalisme zijn en die ertoe kunnen bijdragen dat men met een
beslissing zit die wel aan de vorm beantwoordt voor zover dat nodig is.

Ik ben het op dat punt dus volledig met u eens, we moeten tot oplossingen komen. Ik wil
proactieve magistraten en een actieve rechter die ook tijdig kijkt naar kennelijk ongegronde,
onontvankelijke vorderingen, maar die zeker niet zorgt voor een reeks formalistische
uitspraken die de zaak niet vooruit helpen.

De voorzitter: De heer Ceyssens heeft het woord.

De heer Lode Ceyssens: Minister, ik dank u voor uw antwoord. We zullen dit dossier van
heel nabij en met een heel gezonde belangstelling verder opvolgen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 


