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Voorzitter: mevrouw Annick De Ridder

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de gevolgen van de
noodkreet van Bilal Benyaich over het oprukkende salafisme in Brussel voor het
integratiebeleid
- 1811 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Willy Segers tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het oprukkende salafisme in
Brussel
- 1878 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Zamouri heeft het woord.

Mevrouw Khadija Zamouri: Voorzitter, minister, collega’s, ik stel mijn vraag naar aanleiding
van het boek ‘Islam en radicalisme bij Marokkanen in Brussel’ van de Brusselse politicoloog
Bilal Benyaich. Daarin is hij bezorgd over het oprukkende salafisme in Brussel en het
mogelijke gevaar dat uitgaat van deze evolutie voor Vlaanderen en heel België. Benyaich
draagt ideeën voor oplossingen aan. Hij zegt dat werklozen moeten worden geactiveerd en dat
er economische kansen moeten worden gecreëerd. Er moet ook transparantie worden gebracht
in het reilen en zeilen van de moskeeën, in verband met hun financiering en beheer en het
gedachtegoed dat er verspreid wordt door vanuit het buitenland uitgestuurde imams.

Over de erkenning van moskeeën hebben we uitvoerig gedebatteerd, nog niet zo lang
geleden, op 26 maart 2013 in deze commissie. Over een mogelijk verplicht inburgerings-
traject in Brussel gaf u in de commissie op 21 mei 2013 mee dat u, in samenspraak met
minister Grouwels uit Brussel, een brief naar minister-president Vervoort hebt gestuurd om
samen rond de tafel te zitten. Ondertussen heb ik in de kranten gelezen dat u een afspraak
hebt gepland met minister Grouwels begin juli. Ze heeft ook al een tip van de sluier gelicht.
Op dat vlak is de vraag een beetje achterhaald, door het nieuws in de media dit weekend.

Minister, u, die de horizontale bevoegdheid voor het integratiebeleid hebt, zou een sleutelrol
kunnen spelen bij het aanpakken van deze alarmerende problematiek. Bent u het eens met de
vaststellingen van Bilal Benyaich in dit boek? Zult u ten gevolge van het salafisme dat
volgens Benyaich aan het oprukken is in ons land, eventueel initiatieven ontplooien in het
kader van het inburgerings- en integratiebeleid? Indien u dat doet, welke initiatieven stelt u
dan voorop? Indien u er niets aan wilt doen, waarom niet?

In de vorige commissievergadering hebt u gezegd dat u een brief had geschreven. Hebt u al een
antwoord ontvangen van de Brusselse minister-president? Ik ben dan benieuwd om te weten wat
daarin staat. Staat er een overleg gepland om dit prangende probleem aan te pakken in ons land?

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Voorzitter, minister, collega’s, net zoals mevrouw Zamouri gaat mijn
vraag over het boek van de Brusselse politoloog. Ik citeer wat hij zegt op brusselnieuws.be:
“Zowel het salafisme als de moslimbroederbeweging zijn stevig verankerd. Het salafisme
mag dan wel een minoritaire beweging zijn, het heeft heel wat invloed in de gewone beleving
van de islam. (…) De invloed van het salafisme is er effectief, omdat zij erg aanwezig zijn in
Brusselse wijken en daar mensen aanspreken. Ze stellen zich op als zedenpolitie, al gebeurt
dat vaak impliciet. Zo zorgen ze ervoor dat heel wat minder religieuze Marokkanen zich
conformeren. Dat is hoe islamisme werkt.”

Hij bespreekt ook de rol van de Moslimexecutieve en de moskeeën. Hij spreekt van een
mislukking van de Moslimexecutieve en pleit voor meer transparantie in de moskeeën. Beide
debatten hebben we echter al in voorgaande commissievergaderingen uitvoerig besproken.
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Ik haal er graag even uw beleidsbrief Inburgering en Integratie 2012-2013 bij, minister,
waarin u opneemt: “Dialoog draagt bij tot beter begrip en groter maatschappelijk draagvlak.
Hiertoe zijn inspanningen nodig op verschillende niveaus. Lokaal zijn er talloze initiatieven,
vaak geïnitieerd door lokale integratiediensten. Ik wil nagaan of er ook op Vlaams niveau een
constructieve dialoog kan worden gevoerd tussen levensbeschouwingen en overheid, om
knelpunten gezamenlijk het hoofd te bieden.” Mijn vragen gaan onder andere over de wijze
waarop u Brussel hierbij wilt betrekken.

Minister, hoe staat u tegenover de algemene bevindingen van dit onderzoek? Heeft het
gevolgen voor uw inburgerings- en integratiebeleid in Vlaanderen? Voorziet u in specifieke
maatregelen ten aanzien van Brussel? Wat is de stand van zaken betreffende bovenstaande
dialoog met Brussel? Is er ruimte voor Brussel in dat verhaal? Hebt u hierover al overleg
gepleegd met de minister van Brussel en Jeugd?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Collega’s, ik wil eerst een relativerende opmerking maken. U
vraagt of ik mij in het algemeen terugvind in de bevindingen van de heer Bilal Benyaich. Ik heb
zijn boek enkel diagonaal gelezen, mijn kabinetsmedewerker heeft het integraal gelezen. Ik heb
ook interviews gelezen met hem. Ik weet niet in extenso wat al zijn ideeën zijn, maar grosso
modo kan ik me in veel van zijn analyses, vaststellingen en eigen stellingen terugvinden.

Het gaat hoofdzakelijk over het probleem van het salafisme en de gevaren die daar eventueel
aan zijn verbonden. U weet wat het salafisme is, collega’s. Het zijn de mensen binnen de
islam die als ideaal de levenswijze van de profeet en de twee daaropvolgende generaties
vooropstellen. Het is een vorm van de islam die niet enkel superconservatief is, maar zich
echt keert tegen de moderniteit en er zelfs een intolerantie tegenover heeft.

Benyaich onderscheidt daarbij een aantal verschijningsvormen. Het traditionele of mainstream
salafisme stelt soberheid, orthodoxie of de juiste leer en orthopraxie of het juiste handelen
voorop. Militant salafisme is een politiek activistisch, aanklampend salafisme. Hij zegt: “Ik
vergelijk militante salafisten soms met muggen in de slaapkamer: klein, maar erg hinderlijk.”
Tot slot is er het jihadistisch salafisme, de gewelddadige strekking die een heilige oorlog voor
ogen heeft en zeer antisemitisch is. Daartegen is dus de laatste tijd door hem en andere mensen
gewaarschuwd.

De heer Benyaich zegt dat ruwweg één op de tien praktiserende soennitische moslims salafist
kan worden genoemd. Het is een minderheid, maar wel een minderheid met een serieuze
invloed. Ook binnen het ‘salafistisch continuüm’, zoals we dat noemen, van vroom en de
orthodoxe leer aanklevend tot gewelddadig, is er een radicalisering. Hij schat het aantal
militante salafisten in Brussel op enkele honderden.

Hij zegt daarbij dat de socio-economische situatie niet de oorzaak is, maar vaak de voedings-
bodem waarop het extreme salafisme kan gedijen. Hij vermeldt diverse verspreidingskanalen:
het verenigingsleven, de jeugdwerkingen, satellietzenders, sociale media, filmpjes van
preken, boeken. Daarnaast wijst hij op een sterke aanwezigheid in een aantal Brusselse
wijken, waar salafisten optreden als een soort zedenpolitie. Ze spreken mensen aan op hun
gedrag en kledij, het consumeren van alcohol en dergelijke. We kennen de voorbeelden.

Tot slot zegt hij dat er in een aantal moskeeën salafistische tendensen zijn. In Brussel, zegt hij,
gaat het om iets minder dan de helft van de Marokkaanse moskeeën, hoewel het moeilijk blijft om
te zeggen of een moskee salafistisch is of niet. Er is een meerledige structuur, de imam, de raad
van bestuur enzovoort. Door de wijze van financiering, vaak vanuit de Golfstaten, is hier de
zegswijze van toepassing: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Betalen is bepalen.

Hij is niet de eerste die het probleem van het salafisme aankaart. Ik heb er ook recentelijk
naar verwezen. Het is natuurlijk zo dat de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid
Alain Winants al eerder heeft gezegd, vorig jaar in juli, dat het salafisme in zijn ogen een
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bedreiging vormt voor onze democratische rechtsstaat. Twee weken geleden heeft in
Duitsland de minister van Binnenlands Bestuur van Nordrhein-Westfalen van SPD-strekking,
gevolgd door de Binnenlandminister van de Bondsrepubliek van CDU en de chef van de
Staatsveiligheid, gewaarschuwd voor de invloed en het gevaar van het salafisme.

Als ik lees wat de heer Benyaich schrijft, kan ik op heel wat punten zijn analyse en zijn visie
onderschrijven, zoals gezegd. Hij zegt het volgende. Radicalisering is het resultaat van een
complex samenspel van factoren. Het speelt zich af tegen de achtergrond van psychologische,
sociale, familiale, religieuze, economische en politieke verschuivingen. Inactiviteit, laag-
geletterdheid en miserie zijn niet de oorzaak van de radicalisering en het extremisme, maar ze
faciliteren het wel, ze zijn vaak een glijmiddel of een voedingsbodem. Radicalisering en
extremisme zitten niet in het DNA van de islam ingebakken. De islam is een wereldgodsdienst
die zich weet aan te passen aan talen en culturen allerhande en ook in ons land een plaats heeft.
Hij zegt ook dat deze groep van salafisten nefast is voor de beeldvorming rond de moslims en
hun positie, wat vaak al gepaard gaat met vooroordelen. Het is evident dat dat problematisch is.

Ik sluit me volledig aan bij wat hij zegt. Het klonk als muziek in mijn oren. Ik lees op pagina
157 van zijn boek dat de Europese constructie pluimen verdient op het vlak van vrijheden en
pluralisme. Op brusselnieuws.be heb ik ook gelezen dat hij zegt dat we moeten streven naar
een gedeelde publieke cultuur met diverse invloeden en een gedeeld burgerschap. Dat komt
zo ongeveer rechtstreeks uit het nieuwe Integratiedecreet. Het zijn basisprincipes van ons
beleid, die hij onderschrijft. Het pleziert me uitermate dat een politicoloog van islamitische
obediëntie zegt dat we leven in een Europese constructie die pluralistisch is en die vrijheid en
een veelheid van godsdiensten en levensbeschouwingen tolereert. Hij pleit dus ook voor een
gedeeld burgerschap. In die zaken kunnen we elkaar vinden.

Recent heb ik ook gezegd aan De Standaard dat ik voorzichtig wil zijn, maar dat ik wel het
gevoel heb dat we voor een kantelmoment staan, omdat steeds meer gezaghebbende mensen
uit de islamwereld uitdrukkelijk pleiten voor die pluralistische samenleving met een veelheid
aan levensbeschouwingen. Ik heb gezien dat hij argumenten put uit de Koran om te zeggen
dat er naast de islam andere godsdiensten zijn. Daarop vraagt de interviewer van De
Standaard waarom hij zich niet beroept op de beginselen van onze democratische rechtsstaat,
waar dat de basis van vormt. Hij ontkent het natuurlijk, maar hij zegt dat hij met argumenten
uit de Koran sterker staat tegenover die radicalen. Het doet er niet toe, denk ik, waar je het
argument haalt, als je maar zegt dat deze samenleving daarop is gebaseerd. Zonder kunnen
we die samenleving niet uitbouwen.

Ik onderschrijf ook zijn dubbele oproep in dat verband. Hij doet een oproep aan de overheid
om werk te maken van een integraal beleid en in te zetten op activering via onderwijs en werk
en om buitenlandse inmenging sterk te controleren, dat punt maakt hij ook. Hij zegt dat elk
beleidsniveau en elk domein zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Hij doet tevens een
oproep aan de moslimgemeenschap om zelf een tegengewicht te bieden aan radicale
stromingen en transparant te zijn over het reilen en zeilen binnen de moskeeën. De grondwet-
telijk gewaarborgde vrijheid van godsdienst en van meningsuiting en de officiële erkenning
van de islamitische eredienst brengen immers ook een verantwoordelijkheid met zich mee.

Dit alles brengt ons tot de vraag: wat doet de politiek ten aanzien van de situatie? Het is
evident dat we niet wachten op die analyses om een beleid te voeren. Dat weet u zeer goed,
alle commissieleden weten dat. U kent het nieuwe Integratiedecreet met alle klemtonen die
we daarin leggen. Ik ga daar nu niet dieper op in, dat zou ons te ver leiden.

Hij focust nogal op Brussel en dat valt niet onder onze bevoegdheid, we kunnen daar niet
normerend optreden. Ik laat even terzijde wat eventueel zou kunnen worden gerealiseerd als
we zouden kunnen komen tot afspraken na de uitlatingen van minister-president Vervoort. Ik
heb een afspraak met hem, ik kom daar nog op terug. Ik ben natuurlijk niet bevoegd voor de
Brusselse moskeeën, dat is gewestelijke materie. Erkenning, opheffing van erkenning,
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dialoog met de moskeeën is een zaak van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ik ben
bevoegd voor de Vlaamse moskeeën.

Ik heb altijd beklemtoond, tot ongenoegen van een aantal commissieleden, dat enkele moskeeën
wel degelijk een positieve invloed hebben. Dat is wel degelijk gebleken uit onze studie over de
imams. Ze dragen bij aan de integratie, die moskeeën hebben een buurtwerking. Ze zijn een
onderdeel van onze samenleving, van ons staatsidee. Wij hebben geen lekenstaat, we hebben
een staat met een positieve waardering voor diverse levensbeschouwingen. We hebben niet de
‘laïcitéwet’ van 1905 van Frankrijk.

Aan de andere kant zal ik niet aarzelen om op treden als er zich problemen voordoen. U weet
dat ik een procedure heb ingezet met betrekking tot twee erkende moskeeën. Ik moet
tegenspreken dat hun erkenning is ingetrokken. De berichtgeving daarover is totaal onjuist,
en titels zijn vaak misleidend. Er is een procedure opgestart omdat ik een rapport gekregen
heb. Het onderzoek moet nog worden gevoerd. Uiteraard zullen die moskeeën de kans krijgen
om gehoord te worden. Dat hoort zo bij elke beslissing die we nemen.

Op heel wat vlakken kan ik me terugvinden in de analyse van Benyaich. Ik deel zijn bezorgdheid,
daarover gaat het in essentie, over die kleine radicaliserende groep, die minderheid aan jihadisten.
Uiteraard sluit ik me volledig aan bij zijn idee, het klinkt me als muziek in de oren, dat we moeten
streven naar een gedeeld burgerschap, een gedeelde cultuur, met respect voor diversiteit. We
kunnen geen stromingen dulden die de kernwaarden van onze rechtsstaat verwerpen.

Dat zeg ik altijd in dialoog met moslims. Dankzij de verlichting hebben we onze vrijheden
van opinie, van levensbeschouwing. Dankzij die verlichting kunnen jullie ook jullie levens-
beschouwing praktiseren. Dat vergt wederzijds respect. Uiteraard heb ik op zich niets tegen
de islam, tegen de geloofsbeleving van moslims of tegen de moskeewerking. Integendeel, we
schatten dat positief in. Onze maatschappij gaat daar positief mee om, in tegenstelling tot
andere landen waar een striktere scheiding tussen kerk en staat heerst. Maar het salafisme en
de extreme uitwassen ervan zijn onrustwekkend. Aan zulke stromingen kunnen we geen
duimbreed toegeven. We zullen de principes van onze rechtsstaat niet onderuit laten halen.

We voeren een inclusief beleid. Wat Benyaich vraagt en voorstelt, doen wij – in alle
bescheidenheid – in grote mate al. We zijn niet bevoegd in het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest. Hij focust daar nogal op zowel met betrekking tot moskeeën als een groep extreme
jongeren. Recent hebben we initiatieven genomen omdat er jongeren naar Syrië trokken om
mee te vechten. Er is overleg met de Federale Regering. Er is overleg geweest binnen de
Vlaamse Regering. We hebben afgesproken dat ik de coördinatie op mij neem.

Ik heb begin juli overleg met de burgemeesters van Vilvoorde, Antwerpen, Mechelen en
Maaseik. Er zijn op het lokale niveau diverse organisaties actief in Welzijn, Onderwijs, Werk
en Integratie. De burgemeesters kunnen daarmee in dialoog gaan. Ze kunnen een beroep doen
op de expertise van onze mensen ter plekke. De integratiesector werkt aan een eigen
expertiseontwikkeling. Er was gisteren nog een vormingsmoment georganiseerd door het
Kruispunt Migratie/Integratie met experten en met vertegenwoordigers van de integratiecentra.

We maken werk van een horizontaal beleid. We zetten daar sterk op in met het nieuwe decreet.
Er komt een theologische opleiding voor imams. Die zal starten in het academiejaar 2014-2015.
Vertegenwoordigers van de islam hebben gevraagd om in Onderwijsdecreet XXIII in te
schrijven dat er inspectie komt op de islamlessen. Dat is positief. Er zal worden gecontroleerd
of de lessen niet gericht zijn tegen de basisbeginselen van onze rechtsstaat en tegen het
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Ik kom tot Brussel en de dialoog daar. In Brussel voert de Vlaamse Gemeenschapscommissie
(VGC) de regie. Mijnheer Segers, de minister-president, minister Smet en ikzelf hebben al
een delegatie van de moslimgemeenschap ontvangen. De radicalisering was een thema van
dat gesprek, maar niet het enige. Daar is nogmaals de zorg geuit voor een goed
vertegenwoordigend orgaan. Ik heb vandaag nog besturen van niet-erkende moskeeën op
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mijn kabinet gehad. Ik moet hen telkens opnieuw hetzelfde zeggen: ze kunnen momenteel
geen erkenning krijgen. De Moslimexecutieve behandelt alleen lopende zaken en kan geen
enkele voordracht doen. Sommige commissieleden focussen op de subsidiëring, maar ik heb
het gevoel dat die moskeegemeenschappen vooral focussen op de erkenning. Zelfs een aantal
erkende moskeeën dienen geen subsidiëringsdossier in. Het erkend-zijn betekent voor hen
een stap richting deelname aan onze samenleving, richting integratie.

We hebben gesproken over structureel overleg op Vlaams niveau. Imam Laytouss van Gent
doctoreert in Antwerpen op het thema radicalisering. Hij is groot voorstander van overleg
tussen de Vlaamse overheid en de islamitische wereld. Dat lijkt me belangrijk. Ik maak
tevens werk van een interlevensbeschouwelijke dialoogdag. Ik hoop dat we die nog kunnen
organiseren. Ik heb daar al een paar keer over gesproken in deze commissie.

Het overleg met minister-president Vervoort en minister Grouwels over het inburgerings-
traject in Brussel is gepland op 8 juli. Dit staat los van de radicalisering, het lag al vast, maar
dat zal ongetwijfeld aan bod komen. Met betrekking tot het gezamenlijke traject dat we
zouden kunnen ontwikkelen in Brussel overleggen we volgende maand voor de eerste keer.

De voorzitter: Mevrouw Zamouri heeft het woord.

Mevrouw Khadija Zamouri: Ik dank u voor uw uitgebreid en interessant antwoord,
minister. Ik ben zeer tevreden over heel wat elementen.

Ik wil enkele zaken aanstippen. Uiteraard focust Benyaich op Brussel waar u niet bevoegd bent.
Hij heeft in een interview op tvbrussel gezegd dat het duidelijk ook invloed op Vlaanderen
heeft. Laten we gewoon kijken naar Sharia4Belgium: die zitten gewoon in Antwerpen, maar ze
hebben er ook wel een handje van weg. Dit is een bezorgdheid die geen grenzen kent, want er is
heel wat migratie tussen Brussel, Vlaanderen en Wallonië, maar dat hebt u ook ten volle
meegegeven in uw antwoord. We moeten allemaal samen beslissen om aan hetzelfde zeel te
trekken en om ervoor te gaan. U hebt dit twee keer gezegd, vandaar dat ik het aanhaal.

U zei ook dat u binnenkort een gesprek zult hebben met de minister-president van Brussel, ik
veronderstel dat dit ook ter sprake zal komen.

U hebt het ook heel eventjes gehad over de buitenlandse inmenging. Ik denk dat u refereert
aan de geldstromen vanuit Saoedi-Arabië waarmee dergelijke ongure bewegingen zich
beginnen te ontplooien in ons land. Het zijn bewegingen die we liever niet zien komen. Wat
kunt u daaraan doen? Het is een bezorgdheid. Ik weet dat u daar alleen niets aan kunt doen,
maar misschien kunt u als coördinerend minister voor de integratie en inburgering
gesprekken aanvatten met degenen die er wel een bevoegdheid in hebben om te bekijken hoe
we de geldkranen vanuit heel theologische, islamitische staten kunnen toedraaien. We kunnen
zeggen dat het hier is dat het gebeurt, dat het hier is dat we de islam bekijken, bestuderen,
beleven, maar niet met invloed van buitenaf.

Zoals u zei, betreft dit een aanpak die transversaal moet gebeuren. Ik heb de vraag gesteld op
basis van wat imam Laytouss heeft verteld in een programma van Radio 1, namelijk dat er in
de islamlessen in de scholen ook dingen worden verteld die niet verteld mogen worden, en
dat er een tekort is aan goede, degelijke handboeken. Uiteraard zegt minister Smet daarover
dat hij geen bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen over de handboeken, maar volgens
mij moet er toch iets gebeuren.

De grote stap waar ik naar uitkijk, en ik hoop dat het echt iets zal worden, is de opleiding
theologische wetenschappen aan onze universiteiten, gebaseerd op onze grondvesten. We
hebben daar heel veel aan, ik meen dat we het extremisme ermee zullen indijken. Als de
dingen hier op westerse leest worden geschoeid, dan hoeven we ook niet iemand uit het
buitenland naar hier te halen, iemand die andere ideeën heeft, iemand die totaal geen weet
heeft van hoe de maatschappij hier reilt en zeilt, maar die zich hier met de zaken bemoeit en
dingen begint te vertellen die wij hier kunnen missen als kiespijn.
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Dit waren nog enkele aandachtspunten, maar ik herhaal dat ik tevreden ben dat u dit ter harte
neemt en dat u hier werk van zult maken in gesprekken met verschillende ministers.

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Voorzitter, minister, op mijn beurt dank ik u voor de analyse van het
werk dat door de politicoloog naar voren werd gebracht, de standpunten die hij inneemt en
uw visie daarop.

Ik onthoud twee dingen. Het is heel goed nieuws dat binnenkort, op 8 juli, het overleg met
Brussel start, want dat is heel belangrijk. Zoals mevrouw Zamouri aanhaalde, is dit uiteraard
een grensoverschrijdend probleem, maar natuurlijk moeten we ook kunnen ingrijpen waar er
zich feiten voordoen.

Ik stel vast, dat is ook positief, dat u verder inzet op de rol van de moskeeën en de
transparantie ervan, samen met de moslimgemeenschap. Dat is uiteraard een goede zaak,
maar uit het onderzoek van de betrokkene blijkt toch ook dat heel wat van de propagandisten
zich bij wijze van spreken op de straat en op het internet bevinden, en dat is toch iets minder
controleerbaar. Ik meen dat er toch wel extra toezicht nodig zal zijn of dat er beter zicht moet
zijn op hoe we een controle kunnen aanpakken.

Het is duidelijk dat de aanpak in Brussel niet enkel afhangt van uw bijeenkomst van 8 juli, maar
dat wat daar wordt afgesproken in de toekomst wel heel belangrijk zal worden, want anders
dreigt Brussel door de mazen van het net te glippen en dat is nu net niet de bedoeling. De aan-
pak moet overal, in heel ons land, dezelfde zijn. De kwestie moet goed worden aangepakt. Het
is goed dat alle betrokken overheidsinstanties die kunnen bijdragen, bij elkaar worden gezet.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, dames en heren, heel kort, want ik denk niet dat de
replieken van aard zijn om nog belangrijke nieuwe dingen te zeggen, maar ik heb nog een
paar nuances.

Mevrouw Zamouri, uiteraard is het niet omdat het in het boek van de heer Benyaich en in zijn
interviews hoofdzakelijk over Brussel gaat, dat ik beweer dat het daar ophoudt. Ik heb dit
alleen aangekaart om te zeggen dat ik nu eenmaal niet bevoegd ben voor de moskeeën. U
hebt gelijk dat het probleem zich niet alleen in Brussel, maar ook elders voordoet. U mag
absoluut niet in mijn antwoord iets zoeken dat ik niet gezegd heb – maar dat hebt u ook niet
gedaan –, namelijk dat wij hier niet mee geconfronteerd worden. Alleen heb ik gezegd dat er
een nogal sterke focus op Brussel ligt, maar dat is ook logisch, want hij woont en leeft in
Brussel. In Brussel is een eigen autoriteit bevoegd, dat ben ik niet. Weliswaar kunnen we er
wel een gezamenlijk initiatief nemen voor inburgering.

U hebt het over een belangrijk punt gehad. Ik heb het al diverse keren aangekaart en ik pieker
er ook over, namelijk hoe we een einde kunnen maken aan de buitenlandse invloeden die
eigenlijk nefast zijn. Als ik me niet vergis, heeft de heer Azzouz ook gepleit voor een
verplichte inburgering voor iedereen. Ik kan dat niet doen, want wie hier met een korte
verblijfsvergunning is, valt niet onder het decreet. Ik heb ook gezegd dat het ‘second best’ is,
inburgering en taallessen. Veel beter zou zijn dat we hier opgeleide imams hebben, in het
Nederlands opgeleide imams, die hier theologie gestudeerd hebben, die onze samenleving
kennen, die de maatschappelijke problemen kennen en die jongeren kunnen aanspreken over
problemen die bij hen leven. In de imamstudie is naar voren gekomen dat een van de redenen
van de radicalisering is dat ze een imam horen preken die ze vaak niet eens kunnen verstaan
omdat hij Arabisch spreekt, maar die het bovendien ook niet over hun eigen context heeft.
Die mensen gaan op het internet op zoek en komen zo uit bij allerlei radicaliserende
tendensen. Het is vooral daar dat de sleutel ligt.

Het is natuurlijk een wereldwijd probleem, kijken we naar Syrië met de spanning tussen
soennieten en sjiieten. We zien waarover het gaat, we zien de financiering vanuit de Golfstaten
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waarbij het de bedoeling is om aan invloed te winnen. De meer gematigde islam uit Marokko
heeft geen initiatief meer genomen. In Turkije is dat wel gebeurd. In de opening die gelaten
werd, zijn Saoedi-Arabië en de andere Golfstaten gesprongen. Ik deel uw mening daarover.
Federaal moet worden bekeken of er paal en perk aan kan worden gesteld. Ik zie er echt geen
sleutel voor, ik weet niet of er oplossingen voor zijn. Waar we kunnen, treden we op met
inburgering, maar ik denk dat de positieve maatregelen van de opleiding veel beter zullen zijn.

Wij voeren een transversaal beleid. Wat ik wil meegeven als belangrijkste conclusie hieruit,
los van de grote zorgen die ik heb en die we delen, is dat ik het heel belangrijk vind dat er de
laatste tijd een aantal gezaghebbende stemmen opgaan in de wereld van de islam die dezelfde
taal spreken als wij in ons beleid. De heer Azzouz van de Onderwijsinspectie spreekt heel
klare taal. De heer Laytouss van Gent zal doctoreren over de radicalisering. We hebben hem
ontmoet, hij spreekt dezelfde taal als wij. De heer Benyaich legt ook die klemtonen, ik heb
geciteerd uit zijn boek over de publieke cultuur die we delen, de westerse samenleving die
gebaseerd is op rechten en vrijheden, op de pluralistische overtuigingen. Dit is hopelijk ook
ten dele dankzij het beleid dat in Vlaanderen al een hele tijd wordt gevoerd. We zien dat het
effect begint te krijgen. Als er een kanteling komt, denk ik dat het hoofdzakelijk zal zijn
dankzij gezaghebbende stemmen vanuit de islamitische gemeenschap zelf. Dat is het
positieve dat ik hier wil concluderen.

Mevrouw Khadija Zamouri: Een kanteling komt meestal samen met extremisme.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Eric Van Rompuy 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 met betrekking tot de benoeming van de burgemeesters van Kraainem,
Wezembeek en Linkebeek
- 1826 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy: Minister, mijn vraag heeft betrekking op de benoeming van de
burgemeesters in de faciliteitengemeenten Kraainem, Wezembeek en Linkebeek. We hebben
vernomen dat er een klacht is van de heer Van Hauthem bij het Grondwettelijk Hof tegen de
bijzondere wet die de benoeming van de burgemeesters regelt. Er zou sprake zijn van
discriminatie tussen de gemeenten in Vlaanderen en de gemeenten met faciliteiten. De Raad
van State wil dan ook van het Grondwettelijk Hof weten of die betrokken wet al dan niet
discriminerend is.

Is de Vlaamse Regering op de hoogte gebracht van die prejudiciële vraag van de Raad van
State? Op het terrein is er de wet zelf die bepaalt dat men werkt met aangewezen
burgemeesters. De schepenen die voorgedragen zijn, worden aangewezen burgemeesters.
Hoe is dat momenteel op het terrein? Wat is de stand van zaken?

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem: Minister, ik was ook van plan om daar een vraag om uitleg over
te stellen, maar ik heb dat niet gedaan omdat de procedure loopt. Het is inderdaad zo dat wij –
en wij niet alleen – een klacht lopende hebben bij het Grondwettelijk Hof, onder meer tegen het
feit dat de algemene vergadering nu bevoegd wordt om alle administratieve aangelegenheden
uit de zes faciliteitengemeenten te beslechten. Vroeger was dat de Nederlandstalige kamer.

Als ik het goed heb begrepen, is het de Vlaamse Regering zelf die aan de Raad van State
gevraagd heeft om een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof voor te leggen en dus
niet die burgemeesters of wie dan ook. Blijkbaar heeft de Raad van State zich laten leiden
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door het feit dat er al een klacht hangende was, rechtstreeks bij het Grondwettelijk Hof, ten
aanzien van de wettelijke regeling op zich, en wilde men daar één dossier van maken.

Minister, klopt het dat de Vlaamse Regering aan de Raad van State heeft gevraagd of die
bevoegdheid van de algemene vergadering wel grondwettelijk is en in overeenstemming met
het non-discriminatiebeginsel en de indeling van het grondgebied in de taalgebieden? Zo ja,
waarom heeft de Vlaamse Regering dan niet onmiddellijk na het goedkeuren van die
bijzondere wet, rechtstreeks bij het Grondwettelijk Hof bezwaar ingediend?

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: De Vlaamse Regering heeft in dezen gehandeld zoals u bekend is
met betrekking tot de benoemingen. Ik heb hier al toegelicht wat de diverse opeenvolgende
stappen zijn geweest. Ik heb drie besluiten getroffen op 25 februari 2013 waarbij ik de drie
respectieve kandidaten niet heb benoemd. Die drie niet-benoemde kandidaat-burgemeesters
hebben op 26 maart 2013 de nietigverklaring van mijn beslissing gevorderd. De Raad van
State heeft na advies van de auditeur op 25 april 2013, op 24 mei 2013 de debatten
heropenend en twee prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof.

Ik lees ze kort en in essentie voor. Het gaat over de toepassing van de beginselen van
gelijkheid en niet-discriminatie, dus de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
al dan niet in combinatie met andere artikelen. In zoverre de benoeming door de Vlaamse
Regering van de burgemeesters van de randgemeenten en de bescherming die de Vlaamse
Regering aan de inwoners van de randgemeenten kan bieden alsmede de betwisting van die
benoeming, anders worden geregeld dan de benoeming door de betrokken gewestregering
van de burgemeesters van de andere gemeenten in het algemeen, van de andere gemeenten
met de bijzondere taalregeling in het bijzonder en van de taalgrensgemeenten meer in het
bijzonder, minstens in zoverre het arrest van de algemene vergadering van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarbij de weigering tot benoeming wordt
tenietgedaan, daarbij leidt tot de definitieve benoeming van de aangewezen burgemeester en
tot zijn vervanging als schepen indien hij als schepen werd verkozen, en dit eveneens het
geval is indien de weigering tot benoeming wordt tenietgedaan wegens een externe illegaliteit
in het algemeen of een vormgebrek in het bijzonder.

De Raad van State heeft gezegd dat die prejudiciële vraag moet worden gesteld aan het
Grondwettelijk Hof waar een procedure tot nietigverklaring hangende is. Er zou een
bestuurlijke chaos ontstaan indien de Raad van State een uitspraak zou doen op basis van een
bijzondere wet die nadien geheel of gedeeltelijk zou worden vernietigd.

Dat is de stand van zaken. Die prejudiciële vraag is gesteld. Ik heb in het arrest gelezen dat de
Raad van State als het ware de suggestie doet aan het Grondwettelijk Hof om de procedure
spoediger af te handelen. Ik citeer: “Het staat aan de voorzitter van het Grondwettelijk Hof
om eventueel de termijnen van de rechtspleging te verkorten overeenkomstig artikel 89bis,
1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof.”

U vraagt of er zicht is op de termijn van de uitspraak. Het is zo dat luidens artikel 30 van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de beslissing om aan het
Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, de procedure en de termijnen van de
procedure en de verjaring opschort vanaf de datum van die beslissing.

De procedure die bij de Raad van State loopt, is opgeschort tot er een uitspraak is van het
Grondwettelijk Hof. In toepassing van artikel 109 van de bijzondere wet van 1989 doet het
Grondwettelijk Hof uitspraak binnen zes maanden. Die termijn kan eventueel worden
verlengd. Ik heb u voorgelezen dat de Raad van State zegt dat het aan de voorzitter van het
Grondwettelijk Hof is om eventueel over te gaan tot een reductie van de termijn. We zullen
zien wat het Grondwettelijk Hof daarmee doet. Na ontvangst van de prejudiciële vraag zal de
zaak aan de bevoegdheden van het Auditoraat van de Raad van State worden bezorgd voor
het indienen van een aanvullend verslag binnen vijftien dagen.
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Uit artikel 13bis, paragraaf 1, van de nieuwe Gemeentewet volgt dat de aangewezen
burgemeester ondertussen gemachtigd blijft om alle functies uit te oefenen die aan de
burgemeester worden toevertrouwd.

De voorzitter: De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy: Minister, we weten nu waar we aan toe zijn. Ik heb wel nog een
bijkomende vraag. De discussie over de benoeming draait gedeeltelijk om het feit dat drie
burgemeesters de omzendbrief-Peeters niet hebben gerespecteerd. Er zal nu een uitspraak
volgen van de algemene vergadering van de Raad van State.

Ik spreek in niet-juridische termen. Stelt de algemene vergadering van de Raad van State ook
een vraag aan het Grondwettelijk Hof over de omzendbrief-Peeters, of die rechtsgeldig is of
niet en of die de toets van het grondwettelijke kan doorstaan? De Franstaligen zeggen dat de
omzendbrief-Peeters niet wettig is. Zij houden zich enkel aan de federale wetgeving. Dat is
de grond van de zaak: de Franstaligen zeggen dat de omzendbrief-Peeters ingaat tegen de
federale wetgeving. Ik probeer te weten te komen of in de prejudiciële vragen die zijn gesteld
aan het Grondwettelijk Hof de rechtsgeldigheid van de omzendbrief-Peeters aan bod komt.
Misschien is de algemene vergadering van de Raad van State daar intern niet uit geraakt.

De heer Joris Van Hauthem: Dank u, minister. Het was me niet helemaal duidelijk van wie
het initiatief tot prejudiciële vraag nu is gekomen: van de Raad van State zelf of van de
Vlaamse Regering, die in het geding is gekomen? Ik lees in het arrest dat de raad geen
uitspraak wil doen over uw beslissing tot niet-benoeming vooraleer het Grondwettelijk Hof
zich heeft uitgesproken over de vraag of de regeling in het algemeen grondwettelijk is. Dat
kan ik wel begrijpen.

Maar, mijnheer Van Rompuy, nu moet de algemene vergadering, die paritair is samengesteld,
beslissen, en dat was vroeger niet het geval. Indien die wel beslist en hypothetisch zou
oordelen dat de niet-benoeming onterecht was, dan ligt de omzendbrief-Peeters omver. De
niet-benoeming is precies gebeurd op basis van het overtreden van de taalwetgeving, zoals
gestipuleerd in de omzendbrief-Peeters. Als de algemene vergadering bevoegd zou zijn om te
oordelen en zij oordeelt dat de beslissing van de minister vernietigd moet worden en dat ze
alsnog moeten worden benoemd, dan is de omzendbrief-Peeters weg. Dat is juist het grote
gevaar van heel die BHV-regeling, die we in dit parlement ook hebben bestreden.

Dat zou de consequentie kunnen zijn. Ik stel vast, minister, dat men ook in de vragen die zijn
gesteld aan het Grondwettelijk Hof, in de tweede vraag als ik me niet vergis, een opening laat
inzake welk gedrag van welke kandidaat moet worden bestraft. Kan het dat men wordt
bestraft op basis van een regelgeving die na de feiten in werking is getreden? Men geeft daar
aan het Grondwettelijk Hof een ontsnappingsroute om die burgemeesters alsnog eventueel te
beschermen. Goed, we kennen de stand van zaken. Het is wachten op de uitspraak ten gronde
van het Grondwettelijk Hof over de regeling in het algemeen.

Minister Geert Bourgeois: Ik probeer een antwoord te geven op de bijkomende vragen.
Onze raadsleden hebben om proceseconomische redenen gezegd dat de prejudiciële vragen
moeten worden gesteld, om te vermijden dat je tot een uitspraak komt van de Raad van State
op basis van bijzondere wetgeving die achteraf zou worden vernietigd. Dan zit je helemaal in
de soep. De Raad van State volgt dus ook die redenering en stelt die prejudiciële vragen.

Er is één bijkomende prejudiciële vraag, mijnheer Van Rompuy, inderdaad, die ik letterlijk
heb voorgelezen: indien de weigering tot benoeming wordt tenietgedaan wegens een externe
illegaliteit in het algemeen of een vormgebrek in het bijzonder. Dat slaat op de slotbepalingen
van de bijzondere wet, artikel 7. Het loutere bestaan van een beslissing tot weigering van de
benoeming voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet kan niet worden ingeroepen
om de weigering van de benoeming van een aangewezen burgemeester te verantwoorden,
overeenkomstig de procedure genoemd in artikel 4.



Commissievergadering nr. C243 – BIN17 (2012-2013) – 18 juni 201312

De Raad van State zegt daar dat de hele nieuwe procedure zo ver gaat dat ze ook slaat op het
weigeren van een benoeming die betrekking heeft op een externe illegaliteit in het algemeen
of een vormgebrek in het bijzonder. In cascade is dat uiteindelijk de finale vraag die wordt
voorgelegd. Daarover wil de Raad van State uitsluitsel voor hij uitspraak doet.

De Raad van State heeft geen prejudiciële vraag gesteld over de geldigheid van de omzend-
brief. Daar zal de algemene vergadering uitspraak over moeten doen. U weet dat er vroeger
uitspraken zijn geweest van de Nederlandstalige kamer. Het zal aan de Raad van State zijn
om in zijn eindarrest een uitspraak te doen over de rechtsgeldigheid van de omzendbrieven,
die vroeger wel is bevestigd door de Nederlandstalige kamer van de Raad van State.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

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 presentiegelden van niet-
stemgerechtigde raadsleden
- 1842 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de wijze waarop
artikel 10, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de
bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris in de praktijk moet
worden geïnterpreteerd
- 1952 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Voorzitter, minister, collega’s, ik wil graag even doorgaan op een
schriftelijke vraag die mevrouw Vanderpoorten u begin dit jaar stelde, over presentiegelden
voor gemeenteraadscommissieleden die niet stemgerechtigd zijn vandaag. Het gaat meestal
om eenmansfracties, minister. Die leden worden zonder stemrecht toegevoegd aan
gemeenteraadscommissies.

In uw antwoord op de vraag van mevrouw Vanderpoorten stelt u – en ik citeer: “Behoudens
voor wat betreft de gemeenteraadsvergaderingen zelf, waarvoor het presentiegeld verplicht is
gesteld door het Gemeentedecreet, kunnen de gemeenten er dus voor opteren om, rekening
houdend met de aard van de vergadering, een gemeenteraadslid met een raadgevende stem
geen presentiegeld toe te kennen.” Dat antwoord laat aan duidelijkheid niets te wensen over,
maar toch is het zeer verwonderlijk.

Er was ook een vraag van een voormalige collega, de heer Frans Peeters, tot uw voorganger,
de heer Keulen, in april 2007. Het antwoord van minister Keulen was toen: “Op uw vraag of
er een onderscheid kan worden gemaakt in de hoogte van het presentiegeld voor een effectief
gemeenteraadslid en een lid met raadgevende stem, moet ik negatief antwoorden. Het is niet
verdedigbaar dat er een gedifferentieerd en lager presentiegeld wordt toegekend aan een
gemeenteraadslid dat zetelt als raadslid met raadgevende stem, zelfs als hij zou zetelen in alle
commissievergaderingen. Het raadslid dat in een commissie zetelt met raadgevende stem
moet dezelfde inspanningen leveren als een effectief commissielid. De voorbereidende
stukken moet men voorbereiden en bestuderen en de zitting moet met evenveel aandacht
bijgewoond worden.” Ik lees het niet helemaal voor, maar dat was de kern van het antwoord.

Minister, we stellen vast dat er een koerswijziging is ten opzichte van uw voorganger. Ik
maak een tussenbedenking: mijn vraag is niet ingegeven door de gedachte dat iemand gaat
‘shoppen’ in gemeenteraadscommissies en erop uit is om talrijke presentiegelden ‘en plus’ te
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verwerven, meer dan pakweg een stemgerechtigd lid van de gemeenteraadscommissie, die
vast toegewezen is aan een commissie. Dat is niet de achtergrond van mijn vraag. Het gaat
over iemand die vast een commissie volgt. Het is een pleidooi voor gelijkberechtiging, of
iemand nu stemgerechtigd is dan wel met raadgevende stem als vast lid aan die commissie
deelneemt.

Ik stel dus vast dat er een koerswijziging is. Die moet ergens op gebaseerd zijn, daarover gaat
mijn vraag. Ik vind overigens dat de schijnbare vrijheid die u toekent aan de gemeenten de
wetten van de logica tart. Er moet een balans zijn tussen de hoeveelheid werk, de geleverde
prestatie, de aanwezigheid en de voorbereiding van een gemeenteraadslid in een commissie,
en de vergoeding. Je kunt niet zeggen dat iemand er evenveel werk en tijd in moet stoppen,
maar er geen presentiegeld voor krijgt.

Er zijn verschillende interpretaties van dezelfde tekst. Minister, hoe verklaart en verantwoordt u
de koerswijziging inzake gedifferentieerde presentiegelden tussen 2007 en vandaag? Ik wil niet
flauw doen, minister, maar er is een traditie in Vlaanderen dat we dat altijd hebben gedaan. Ik
vind de koerswijziging politiek niet verdedigbaar. Ik zou heel cynisch u kunnen herinneren aan
de tijd dat uw partij klein genoeg was om in veel gemeenten een eenmansfractie te vormen.

Welke argumenten van uw voorganger gelden niet langer of onderschrijft u niet langer? Heeft
het al dan niet stemgerechtigd zijn in een vergadering een dwingend verband met de
tijdsinvestering? Dat is de vraag naar de verhouding tussen werkvolume en vergoeding. Zo
niet, welk criterium rechtvaardigt dan wel een andere vergoeding tussen stemgerechtigde en
raadgevende leden?

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem: Voorzitter, minister, mijn vraag gaat over dezelfde problematiek.
Ik begrijp eerlijk gezegd de logica niet in uw antwoord op de schriftelijke vraag van mevrouw
Vanderpoorten, met name dat er een verschil kan zijn in presentiegeld tussen leden van de
gemeenteraadscommissie met stem en leden met alleen een raadgevende stem. Het gaat niet over
effectieven of plaatsvervangers, maar over volwaardige leden van de gemeenteraadscommissie
die niet mogen stemmen.

Het Gemeentedecreet is duidelijk: voor de gemeenteraad ontvangt men presentiegeld. Voor
andere zittingen zoals de gemeenteraadscommissies kan de gemeente in presentiegelden
voorzien, ze moet niet, maar ze kan dat doen. Dat was de vraag in 2007. Als een gemeente
beslist om presentiegeld toe te kennen aan de leden van gemeenteraadscommissies, mag ze
dan een onderscheid maken tussen de effectieve leden en de leden met raadgevende stem?
Het antwoord was zeer duidelijk ‘neen’. Dat is ook logisch: om de kleinere fracties niet uit te
sluiten, kon elke fractie een vertegenwoordiger afvaardigen in de gemeenteraadscommissies,
maar dan zonder stem. Daardoor kunnen de politieke krachtsverhoudingen niet worden
gewijzigd. Dat zij geen stemrecht hebben, heeft niets te maken met het al dan niet volwaardig
deelnemen aan de gemeenteraadscommissie.

Eventuele andere bijkomende argumenten tellen evenmin. Men zegt dat eenmansfracties
daardoor in elke commissie kunnen zetelen en telkens presentiegeld ontvangen. Tja, dan is
dat maar zo! Die persoon heeft daar dan toch maar zijn tijd in gestoken. Fracties die via de
gewone verdeling met stemrecht in die commissies zitten, kunnen in theorie toch ook altijd
dezelfde persoon afvaardigen? Die kan dan ook in elke commissie gaan zitten. Dat is dus
absoluut geen geldig argument, zeker niet als men ervan uitgaat dat iemand met een raad-
gevende stem dezelfde werklast heeft als een effectief lid. Waar staat dat geschreven? Waar is
dat bewezen? Het is goed mogelijk dat iemand met raadgevende stem veel harder werkt.

Daar mogen we ons niet door laten leiden. Minister, als de gemeenteraad beslist om
presentiegelden toe te kennen voor de prestaties in gemeenteraadscommissies, dan moet dat
voor elk volwaardig lid gelden. Waar komt die koerswijziging ten opzichte van uw
voorganger vandaan? Het gevolg is dat veel gemeenten nu beginnen na te denken. De fractie
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die erbij moest omdat ze eruit viel volgens de gewone verdeling, kunnen ze nu het
presentiegeld ontnemen. Dat mag nu volgens uw antwoord aan mevrouw Vanderpoorten.

Mevrouw Vanderpoorten heeft dat trouwens al toegepast in Lier. Wij hebben klacht
ingediend bij de gouverneur. Die verwijst naar uw antwoord en onze klacht is ongegrond.
Minister, u moet terugkeren naar de logica van uw voorganger: als er presentiegeld is, geldt
dat voor iedereen van de commissie, ongeacht zijn of haar stemrecht.

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Voorzitter, ik sluit me aan bij de terechte vraagstelling van de
beide collega’s. Hieruit blijkt op zijn minst een onduidelijke situatie. Er is een verschillende
interpretatie. We moeten vermijden dat de zitpenning à la tête du client wordt uitbetaald.

Minister, verkozenen hebben een aantal punten gemeen. Ten eerste, ze zijn verkozen in eigen
persoon. Ten tweede, ze dragen eenzelfde verantwoordelijkheid, oordelen over eenzelfde
agenda, en hebben daartoe dezelfde tools. De inspanningen die daarvoor geleverd worden,
moeten op eenduidige wijze worden vergoed. Uit uw antwoord zou kunnen blijken dat we
naar verschillende soorten raadsleden gaan, een elitegroep en een andere. Dat moeten we
vermijden.

In het begin van deze legislatuur heb ik eens gewezen op het al dan niet uitbetalen van
raadsleden die ervoor gekozen hebben om hun oorspronkelijke partij te verlaten of die door
hun partij aan de deur gezet zijn. Die redenering kunnen we dus doortrekken naar raadsleden
die niet meer tot hun oorspronkelijke partij behoren. Ik kijk uit naar uw antwoord. Ik zou ook
graag een antwoord krijgen op deze vraag: hoe denkt u over het verlies van de zitpenning van
leden die van partij veranderd zijn?

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie: Ik ga me niet uitspreken over de grond van de zaak. Twee ministers
doen een totaal verschillende uitspraak op basis van dezelfde regelgeving. We hebben
duidelijkheid nodig. Uw voorganger, de heer Keulen, zei het ene, u zegt het tegenover-
gestelde. Waarop baseert u zich om het geweer van schouder te veranderen?

Mijn vraag sluit niet uit dat ik enig begrip kan opbrengen voor uw beslissing. (Opmerkingen)

In een grote stad met tien of elf commissies kan één raadslid niet van de ene naar de andere
commissie hoppen om overal een zitpenning te ontvangen. (Opmerkingen)

In Gent, Brugge, Antwerpen zou een eenmansfractie volgens uw redenering dat kunnen doen.
(Opmerkingen)

U hebt dat uitgesloten. Hoe gaat u dat wettelijk uitsluiten, rekening houdend met het antwoord
van toenmalig minister Keulen?

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Karin Brouwers: Ik wil mijn bezorgdheid uiten omdat er twee ministers een
verschillende interpretatie geven. Dat is niet goed voor de rechtszekerheid.

We zitten nog altijd aan het begin van een gemeentelijke legislatuur en nu komt er plots een
nieuwe interpretatie van iets wat jarenlang vastlag. Ik vind dat geen blijk van goed bestuur.
Het zijn natuurlijk interpretaties. Vroeger was het duidelijk: er kon eventueel een
differentiatie komen voor de voorzitter, naargelang de aard, de duur en de complexiteit van
de commissie. Nu wordt daar iets aan toegevoegd. Dat mag misschien wel, maar het is spijtig
dat het dan niet eerder gebeurd is en dat men het omgekeerde zei vroeger.

U sprak over ‘à la tête du client’. Zo ver zou ik niet willen gaan, maar naargelang het soort
raadslid, met echte stem en met raadgevende stem, komt er een andere behandeling. Ik heb
daar een probleem mee. Er moet duidelijkheid komen. Dat zal misschien blijken uit uw
antwoord. Het zou niet slecht zijn dat de Vlaamse Regering een klein en evenwichtig besluit
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maakt dat rekening houdt met de rechten van eenmansfracties, van oppositieleden. We
kunnen allemaal ooit in zo’n situatie terechtkomen. Er is ook nog zoiets als de democratische
rechten van raadsleden.

Misschien kan er voor een stukje ingeperkt worden. In mijn gemeente hebben we toevallig
ook een raadslid dat een tiental commissies moet volgen omdat hij er alleen voor staat. Hij
krijgt overal zitpenningen, misschien is dat van het goede te veel. Misschien kan er in een
besluit een regeling worden getroffen waardoor men bijvoorbeeld maximum de helft van
commissies mag volgen.

Misschien moet hier eens over worden nagedacht, minister, maar ik roep u echt op om een
redelijke regeling uit te werken, want dit leidt er misschien toe dat een eenmansfractie in
sommige gemeenten totaal geen zitpenning kan krijgen om naar commissievergaderingen te
gaan, en dat vind ik dan weer onredelijk.

Misschien moet er een mooi en evenwichtig voorstel uitgedokterd worden dat dan in een
duidelijk besluit wordt gegoten zodat alle gemeenten duidelijk weten waar ze aan toe zijn. Nu
zijn er twee interpretaties en de laatste geldt natuurlijk, maar dit schept verwarring bij de
gemeenten en dat is geen goede zaak. Ik vind de vragen heel terecht.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Voorzitter, dames en heren, dit is een interessante vraag. Ik ben
het ermee eens dat het niet goed is dat twee opeenvolgende ministers over eenzelfde decreet
een verschillende interpretatie geven, een ander antwoord op een gelijkaardige vraag. Dat
moge duidelijk zijn.

Mijnheer Caron, ik ben hier niet om mijn persoonlijke mening te geven. U moet een vraag
niet ad hominem stellen, bent u het verleden vergeten? Ik ben hier om het decreet toe te
passen. Ik zal u aantonen dat wat ik zeg conform het decreet is. Iets anders is de vraag of er
een andere regeling moet komen, maar het decreet is op dit moment bijzonder duidelijk.

Ik val als jurist terug op het decreet en op de parlementaire voorbereiding. Het Gemeente-
decreet bepaalt in artikel 39, paragraaf 3: “De mandaten in iedere commissie worden
evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld. De gemeente-
raad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden, alsook de wijze waarop de
evenredigheid wordt berekend.” Dat heeft te maken met het systeem dat wordt toegepast:
D’Hondt, Imperiali of andere. Die keuze valt onder de gemeentelijke autonomie.

Ik vervolg: “Deze berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht.
De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan
de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen
steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke
fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen,
door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de
voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er
mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de
volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.”

Verder staat: “Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging
overeenkomstig het eerste lid een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de
fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.” Tot
daar is er weinig discussie denk ik, behalve dat er bij het decreet discussie was over de wijze
waarop de evenredigheid wordt bepaald, maar daar kom ik straks op terug.

In paragraaf 5 staat: “Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regelen inzake de
samenstelling en de werkwijze van de commissie, alsook inzake de toekenning van
presentiegelden.”
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Het decreet gaat eigenlijk uit van – en dat heb ik ook geantwoord – gemeentelijke autonomie
inzake de wijze van berekenen van de evenredigheid en ook inzake het toekennen van de
presentiegelden. U zou kunnen opwerpen dat dit niets zegt over de vraag of er gelijke
behandeling is. Daarvoor moet ik kijken naar wat de decreetgever gewild heeft en daarvoor
neem ik de Memorie van Toelichting erbij.

In de algemene Memorie staat: “Vanuit democratisch oogpunt wenst de Vlaamse Regering
daarom ook te waarborgen dat elke fractie kan deelnemen aan de bespreking, zelfs indien die
met gesloten deuren plaatsvindt. Vanzelfsprekend moeten de commissies een afspiegeling
zijn van de politieke samenstelling van de raad zelf: de mandaten in de commissies worden
evenredig verdeeld over de fracties. Elke fractie is in de commissie vertegenwoordigd. Als
ten gevolge van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet vertegenwoordigd is in de
commissie, kan zij een raadslid aanwijzen dat in de commissie zetelt. De gemeenteraad
beslist voor de toegevoegde raadsleden over de toekenning van een presentiegeld.”

Er werd een vraag gesteld in de commissie door toenmalig parlementslid Tavernier. Hij is op
het eerste gezicht het enige lid dat op dit punt opmerkingen heeft gemaakt. Hij had het over
de evenredige vertegenwoordiging. Hij vroeg zich af welk systeem zou worden toegepast en
hij merkte op dat het toepassen van het systeem-Imperiali nog slechter is dan de regel van
drie, het systeem-D’Hondt of een ander systeem omdat er dan nog minder evenredigheid zou
zijn. Ik lees: “De minister antwoordt dat evenredigheid proportionaliteit wil zeggen. Lokaal
moet worden beslist voor welk systeem wordt gekozen.” Dit antwoord is belangrijk, het is
dus de gemeenteraad die bepaalt welk systeem wordt toegepast.

In de teksten staat duidelijk: “dat kleine fracties die door hun beperkte omvang geen vast lid
in de commissie hebben, de besprekingen toch als waarnemer kunnen volgen. Ze kunnen een
inhoudelijke inbreng doen, maar mogen niet stemmen. Lokaal moet worden bepaald of die
mensen presentiegeld krijgen.” Hier staat dus hetzelfde als in de Memorie.

Als ik het decreet lees waarin ervan wordt uitgegaan dat het huishoudelijk reglement dit
allemaal bepaalt en als ik ook de parlementaire voorbereiding lees, dan zeg ik dat dit de enige
correcte interpretatie is.

Of het een regelgeving is die moet worden behouden, dat is een andere vraag. Ik ken de
situatie van een waarnemend lid zonder stemrecht heel goed, mijnheer Caron, want ik heb
vier jaar de Kamercommissie voor de Justitie gedaan zonder stemrecht. Ik had allerlei
mogelijkheden tot initiatiefrecht, maar finaal kon ik niet stemmen. Een waarnemend lid doet,
als hij zijn werk ernstig neemt, het werk net als een volwaardig lid, amendeert, doet
voorstellen en werkt mee op alle vlakken.

Als hier in de commissie wordt gezegd dat de situatie van een waarnemend lid zonder
stemrecht, geen gezonde situatie is, dan moet er geen besluit komen, mevrouw Brouwers,
maar dan moet het decreet op dit punt gewijzigd worden. Dan moet er een decreet zijn dat
bepaalt dat er een evenredige vertegenwoordiging is en dan is het aan de decreetgever om te
bepalen of men een systeem van evenredigheid oplegt, dan wel daar de vrijheid in laat, maar
dit zou duidelijk moeten zijn. Nu is het duidelijk: er is evenredigheid, maar het is de
gemeenteraad die bepaalt volgens welk systeem. Als een systeem wordt opgelegd, moet
natuurlijk, in de lijn van het huidige decreet, gezegd worden dat een fractie die op basis van
de toepassing van de evenredigheidsbeginselen niet vertegenwoordigd is, een waarnemend lid
krijgt. En dan moet worden bepaald dat in deze visie het waarnemend lid ook recht heeft op
presentiegeld.

Ik heb hier al een opmerking gehoord die ik vaak hoor: quid het verschil tussen een heel kleine,
een eenvrouws- of eenmansfractie, die op die manier, in de hypothese dat er vier commissies
zijn, in vier commissies zetelt en een middelgrote fractie – de fractie op zich zal natuurlijk even
sterk zijn – waarvan de leden elk in een van de commissies zetelen. Dit zijn – excuseert u mij
voor het woord – kleinmenselijke aspecten die mee moeten worden behandeld. Of men daarin
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wil differentiëren of niet, dat moet bekeken worden. Het zijn aspecten die altijd aan bod komen.
Een lid van een fractie die maar uit één persoon bestaat terwijl er vijf commissies zijn, zal vijf
commissies bijwonen als waarnemer en vijf keer presentiegeld krijgen. Een grote fractie zal
meerdere leden hebben per commissie. Een kleinere fractie die net aan bod komt om één
volwaardig lid te hebben, zal wellicht drie of vier mensen afvaardigen, telkens apart. Dit is dan
een kleinmenselijk aspect dat mee behandeld moet worden.

Voor alle duidelijkheid: mijn persoonlijke mening is dat het logisch is dat een waarnemend
lid dat de zaken ernstig neemt en even goed werk levert als iemand anders, een presentiegeld
krijgt. Ik kan echter niet anders dan op basis van de huidige tekst spreken en die bepaalt dat
dit onder de gemeentelijke autonomie valt. Ik heb u letterlijk voorgelezen wat in de Memorie
van Toelichting staat, ik heb letterlijk gezegd wat de minister geantwoord heeft op de vraag
van voormalig collega Tavernier: het is de gemeenteraad die dit bepaalt. Ik ben er als
minister, ik moet de wil van de decreetgever respecteren en die leiden we af uit de teksten.
Waar er onduidelijkheid was, kunnen we terugvallen op de parlementaire voorbereidingen en
daar kan geen discussie over bestaan.

Twee zaken. Ik ben het ermee eens dat het niet goed is dat er twee opeenvolgende verschil-
lende interpretaties gegeven worden. Als men het eens is met de stelling dat het goed zou zijn
dat ook een waarnemend lid een presentiegeld krijgt – dat is ook mijn persoonlijke mening –
dan moet dat niet gebeuren via een besluit van de regering, maar dan moet er een decretale
oplossing komen en die kan eigenlijk vlug geschreven worden volgens de principes die ik
vooropstel. Quid het probleem dat er frictie zal ontstaan tussen degenen die net niet een
effectief lid hebben en dus één man die in elke commissie kan zetelen met presentiegeld, en
een kleine fractie die bijvoorbeeld uit drie leden bestaat die elk in een commissie kunnen
zetelen. Voor de individuele gemeenteraadsleden zal dat wellicht een beetje wringen. Ik
spreek hier geen desappreciatie over uit, maar hierover moet wellicht eens worden nagedacht.
Het principe zou het beste decretaal worden opgelost om elke onduidelijkheid in de toekomst
te vermijden, maar natuurlijk zul je hierdoor een ietsje meer legifereren en ietsje minder
overlaten aan de gemeentelijke autonomie.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Bedankt, minister. Ik wil voor de collega’s nog even duidelijk stellen
dat het niet mijn bedoeling is dat eenmansfracties plots op een oneerbare manier aan
presentiegeldshopping zouden gaan doen. Ik herhaal dat met nadruk. Als we tot een regeling
kunnen komen, stel ik voor dat we daar ook een soort grendel op zetten. Ik wil de ene
oneerlijkheid niet vervangen door een andere.

Je kunt overigens fysiek niet tien commissies volgen, als vrijwilliger, met dezelfde kwaliteit
en ernst. Dat is dus ook niet mijn vraag. Wat ik vraag, is de gelijke behandeling van elk
gemeenteraadslid voor werk en inzet.

Initieel zijn gouverneurs zich overigens gaan baseren op de antwoorden van uw voorganger.
Die zijn dan later door u teruggefloten. Ik begrijp uw lezing van het decreet, minister. Ik zou
het eerlijk gezegd niet anders kunnen lezen. Ik ben geen jurist, maar ik ken genoeg van het
Gemeentedecreet en de geschiedenis en de praktijk om dat toe te geven.

Voor de rest verwelkom ik uw antwoord. Het is een antwoord dat inhoudelijk op de lijn zit die
ik zelf verdedig. Ik nodig bij deze de collega’s hier uit om samen een klein initiatief te nemen
om die oneerlijkheid recht te zetten, op een redelijke manier, zoals ik daarnet geschetst heb. Wij
zijn nu in veel situaties in dat geval, minister. Ik zal dat ook niet ontkennen. Maar het kan, zoals
collega Brouwers zei, iedereen wel eens overkomen in het leven, door welke gebeurtenissen
dan ook, dat je plots alleen of met twee komt te staan. Ik zit zelf overigens niet in die situatie.

In mijn stad is dat probleem verholpen door een aantal commissies tegelijkertijd te laten
vergaderen. Dat is een louter lokale regeling, waardoor je op één dag maar één keer
presentiegeld kunt krijgen. Daarmee was het probleem van de baan. Maar elke gemeente
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regelt dat anders. Ik wil voor de rest niets afdoen aan de lokale autonomie, maar als de lokale
autonomie tot kleine pesterijtjes of een vorm van ongelijke behandeling leidt, denk ik dat wij
daar als decreetgever toch een kleine correctie op mogen toepassen.

Ik herhaal mijn uitnodiging, en kijk vooral naar de mensen met veel ervaring in deze materie.
Ik begrijp dat de Vlaamse Regering ons in haar standpuntbepaling niet zal tegenwerken.

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem: Minister, ik dank u voor uw antwoord. U citeert het decreet,
maar dat decreet stopt op een bepaald moment. Het stelt dat er presentiegeld is voor de
gemeenteraadsleden, en dat voor andere vergaderingen waarop gemeenteraadsleden geacht
worden te zijn, en waarvan de lijst door de Vlaamse Regering wordt bepaald, men kan
beslissen om presentiegelden uit te keren. Punt. Daar stopt het decreet. Het decreet zegt dus
alleen dat de gemeenteraad beslist of er voor – in dit geval – gemeenteraadscommissies al dan
niet presentiegeld wordt betaald. Dan is het in mijn ogen toch duidelijk, minister.
(Opmerkingen van minister Geert Bourgeois)

Als gemeenten op basis van vragen zeggen dat men die allemaal presentiegeld gaat geven,
lijkt het mij logisch dat men dat voor iedereen doet, voor alle leden van de commissie. Dat
stond trouwens nog tot midden februari 2013 als dusdanig op de website van het agentschap,
bij de veel gestelde vragen. Op de website van het agentschap zelf stond als antwoord op die
vraag: “Het is aangewezen om het vaststellen van het presentiegeld te laten afhangen van de
werklast die de vergadering meebrengt en niet van het statuut van de raadsleden. Het is niet
billijk om raadsleden met een raadgevende stem een lager presentiegeld toe te kennen dan de
effectieve leden indien de belasting voor beiden dezelfde is. Zo is het dus ook niet onlogisch
dat eenmansfracties frequenter presentiegeld ontvangen omdat ze ook meer vergaderingen
moeten bijwonen.”

Uw antwoord komt erop neer dat de gemeentelijke autonomie speelt en dat de gemeenten dus
zelf moeten beslissen, ook over de differentiëring tussen effectieve leden en leden met een
raadgevende stem.

Minister, u hebt ook uw persoonlijk standpunt gegeven en dat is een goede zaak. U zegt dat
het niet kan dat de ene die misschien even veel werk doet maar geen stemrecht heeft, niets
krijgt terwijl de andere wel iets krijgt. Dat voelt als onrechtvaardig aan. Als we dat dan decre-
taal moeten regelen, dan kunnen we dat best snel doen zodat het voor eens en altijd in orde is.

Minister, er zullen misschien ook fracties zijn die met slechts één persoon als effectief lid
zetelen in een gemeenteraadscommissie. Als de verdeling zo uitkomt dat men de laatste is die
een effectieve zetel heeft als eenmansfractie, dan moet men in al die commissies zetelen. Men
heeft dan toevallig presentiegeld omdat men effectief lid is. Die situatie kan zich theoretisch
voordoen, maar dat zijn zaken die we niet in een decreet moeten regelen. Wanneer er
presentiegeld wordt uitgekeerd, dan moet dat evengoed gaan naar leden met een raadgevende
stem. Als er niets anders op zit dan een decreetswijziging, dan moeten we dat maar doen, en
liefst zo snel mogelijk.

De voorzitter: De heer Durnez heeft het woord.

De heer Jan Durnez: Hier spelen twee principiële zaken. Ten eerste zijn we op zoek naar
een gelijke behandeling van de soldaten in de gemeenteraad. Is elk gemeenteraadslid
evenwaardig? Het tweede principe is een kwestie van billijke vergoeding. En dan verwijs ik
naar het Nederlandse systeem waar er een maandvergoeding is met een kleine zitpenning die
kan worden bekeken als een vorm van kostenvergoeding. Daar is eventueel een sanctie
mogelijk voor de soldaten die hun werk niet doen.

In mijn gemeente geldt de regeling dat elk gemeenteraadslid lid is van één commissie.
Daardoor is iedereen gelijk vertegenwoordigd. En dan is er een regeling waarbij de volgorde
waarin een commissie wordt gekozen, afhankelijk is van de grootte van de fracties. Een
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eenmansfractie krijgt dan het laatste mandaat. In dat geval zijn alle gemeenteraadsleden
gerechtigd om alle commissies bij te wonen maar zonder zitpenning.

Het lijkt me nuttig om een aantal goede praktijken te zoeken, maar daarbij telkens rekening te
houden met die principes.

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Minister, de gemeenten beschikken over heel wat instrumen-
ten om dit zo goed mogelijk te regelen en die kleinburgerlijke zaken eruit te laten. Dat
gebeurt vandaag echter niet overal op die manier.

Ik vind het bizar dat men in deze commissie altijd spreekt over gemeenten die met veel
gemeentelijke commissies werken. Ik kom zelf uit een behoorlijk grote gemeente, Evergem.
Wij hebben daar altijd gewerkt met twee commissies naast de gemeenteraad. Tijdens de
vorige legislatuur zijn wij zelfs overgestapt op een commissie. Wij hebben deze discussie dan
ook niet. De gemeenten moeten zich ook eens afvragen of het wel efficiënt is om met zoveel
commissies te werken.

Minister, ik steun u dat er een decretale verankering nodig is van het basisprincipe dat wie
werkt en zich inzet, moet worden vergoed. Dat principe kan gelden voor alle raadsleden,
ongeacht wie.

De voorzitter: Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois: Het zou goed zijn indien er binnen deze commissie een
consensus wordt gevonden.

Mijnheer Van Hauthem, ik citeer nogmaals wat in paragraaf 5 staat: “Het huishoudelijk
reglement bepaalt de nadere regeling inzake de samenstelling en de werkwijze van de
commissie alsook inzake de toekenning van de presentiegelden.” De toenmalige minister
heeft op vraag van de heer Tavernier gezegd dat lokaal moet worden bepaald of die mensen –
het ging toen over waarnemende gemeenteraadsleden – presentiegeld krijgen. Het gaat over
de nadere regeling inzake de toekenning van de presentiegelden.

Ik denk dat hier op een paar nuances na, wel een consensus over kan worden bereikt. Ook het
model van de heer Durnez kan een voorbeeld zijn. Men kan in de toelichting van een decreet
schrijven dat elk raadslid ook het waarnemend recht heeft, maar dat in het huishoudelijk
reglement een limiet kan worden ingevoerd.

Mevrouw Brouwers en de heer Verfaillie hebben er ook op gewezen dat dit een aspect kan
zijn dat tot spanningen zou kunnen leiden. Iemand van de kleinste fractie kan viermaal
presentiegeld opstrijken, terwijl iemand uit de op een na kleinste fractie maar een keer
presentiegeld zou krijgen. Dat moet niet in detail in een decreet worden geregeld, maar wel in
de toelichting. Als men het principe benadert dat iedereen recht heeft op presentiegeld en dat
daar een maximum op kan worden bepaald, dan lijkt me dat een oplossing.

Als er iets gebeurt, dat gebeurt dat het best in de schoot van deze commissie bij wijze van
voorstel van decreet. Als ik daarvoor een ontwerp van decreet moet maken met alle mogelijke
adviezen, dan zijn we nog eens negen maanden verder.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 


