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Voorzitter: de heer Eric Van Rompuy

Vraag om uitleg van mevrouw Griet Smaers tot de heer Kris Peeters, minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid, over ViA (Vlaanderen in Actie)
- 1611 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers: Voorzitter, minister-president, mijn vraag is bijna twee maanden
geleden ingediend, vlak na het Toekomstforum van 30 april 2013. Hij past in de opvolging
van dat Toekomstforum en in de nieuwe dynamiek die toen aan Vlaanderen in Actie (ViA) is
gegeven. Het forum was een succes en kon rekenen op heel wat belangstelling.

Het totale plaatje werd ook meer en meer duidelijk aan de hand van onder meer dertien
opgestarte transities en concrete projecten. Zo werd het mij duidelijk waarover ViA concreet
kan gaan. Dat is belangrijk voor het draagvlak en de wijdere inbedding binnen Vlaanderen. Ik
ben zelf altijd een fan geweest van ViA. Ik heb mij op het Toekomstforum ook opgegeven als
medewerker aan ViA. Ik zag dat er heel wat kans was om in de komende jaren veel concreter
rond ViA te werken omdat het voor vele Vlamingen begrijpelijker wordt waarover ViA nu
echt gaat en waar men ermee naartoe wil.

Minister-president, ik wil u enkele vragen stellen over het Toekomstforum en over de
toekomst van ViA. Hoe zal de nieuwe transitieaanpak binnen ViA verder uitgevoerd en
opgevolgd worden? Ik wil in het bijzonder peilen naar de verwachtingen met betrekking tot
de vernieuwde toekomstaanpak. Om de continuïteit van het project te garanderen, werd een
nieuwe voorzitter aangesteld, de heer Koenraad Debackere. Samen met de overige leden van
de raad van wijzen zal hij voor de komende twaalf maanden een werkprogramma opstellen
op basis van de conclusies van het ViA-Toekomstforum. Wat mogen we het komende jaar
hieromtrent nog verwachten?

Zoals al vermeld, is ViA een waardevol project, maar een van de gehoorde bemerkingen van
de voorbije jaren ging over de communicatie en de geringe betrokkenheid van de modale
Vlaming bij het project. Het feit dat ViA onvoldoende gekend is bij en onvoldoende
doorleefd door de Vlaamse burgers werd een aantal keren geopperd. Naar aanleiding van het
Toekomstforum kreeg ViA een nieuw kleedje. Zal ook de hele communicatiestrategie in een
nieuw kleedje gestoken worden? Wordt er ingezet op een bijkomend nieuw communicatie-
traject? Hoe wordt het de komende maanden aangepakt om ViA en de dertien transities meer
bekendheid en ruchtbaarheid te geven in heel Vlaanderen?

Ik dank u hierbij al voor de laatste ViA-impactmeting. Vorige vrijdag werden de resultaten
ervan bekendgemaakt. Ik heb uit de persberichten kunnen opmaken dat er een positieve
evolutie zit in de behaalde indicatoren. Dat is goed nieuws. Nu hoor ik graag een antwoord op
mijn vragen.

De voorzitter: Vragen nog fans van ViA het woord?

Minister-president Peeters heeft het woord. Alvast één fan.

Minister-president Kris Peeters: De rest zal wel volgen, voorzitter. (Opmerkingen van de
heer Sas van Rouveroij)

Ja, mijnheer Van Rouveroij. Vorige week, maar u was er niet, hebben wij onder het
voorzitterschap van de heer Diependaele het Vlaamse hervormingsprogramma toegelicht.

De heer Sas van Rouveroij: Ik heb dat perfect kunnen volgen via de online streaming.
(Opmerkingen van de heer Matthias Diependaele)

Er waren geen tussenkomsten nodig, want alles wat werd gezegd, is al tien keer herhaald.
Vruchteloos.
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De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Ik wilde enkel zeggen dat wij vorige week een interessante
discussie hadden. Maar ik begrijp dat de heer Van Rouveroij een aantal zaken op afstand
volgt, wat trouwens zijn volste recht is.

Voorzitter, wij hebben alles gedaan om aan deze commissie het boek ‘Pact 2020.
Kernindicatoren Meting 2013’ te bezorgen. Ik herinner mij de tijden dat de heer Watteeuw
dat boek bijna uit het hoofd kende. Ik veronderstel dat u de tijd nodig hebt om het te lezen en
om er nadien vragen uit te puren. Die kunnen dan met nog meer kennis van zaken worden gesteld,
mijnheer Van Hauthem. Ik zal toch nu al wat toelichting geven bij de belangrijkste elementen.

In totaal worden 165 indicatoren opgevolgd. Daaraan kunnen wij ons toetsen. De rappor-
tering van de kernindicatoren voor 2013 heeft vooral betrekking op de cijfers over 2011 en
2012. Hoe sneller wij het cijfermateriaal hebben, hoe beter. Dit betekent dat er nog een
tijdsspanne van 8 of 9 jaar te doen is op basis van het cijfermateriaal.

Globaal kunnen we vaststellen dat niet minder dan 48 procent of zo goed als de helft van de
indicatoren zich minstens voorlopig al op het niveau bevindt dat moet worden bereikt in
2020, of dat er vooruitgang is geboekt om het doel te bereiken: 65 op de 136. Ten aanzien
van de meting van vorig jaar werd een belangrijke vooruitgang geboekt. Bij deze meting is
voor 16, of 25 procent, van de indicatoren met een concreet streefcijfer het streefdoel al
bereikt. In vergelijking met 2012 is er dus een toename van het aantal bereikte doelstellingen.
In 2012 werden 12, of 18,5 procent, van de streefcijfers bereikt.

Bovendien evolueren 23 van de kengetallen voor de indicatoren die nog niet behaald werden
in de goede richting. Dat is 35 procent. Voor de overige indicatoren is de doelstelling in 2020
op een hoger of beter niveau uit te komen. Bij deze meting in 2013 is er een vooruitgang voor
ruim 43 procent van de 136 indicatoren. Ook hier stellen we een toename vast ten opzichte
van 2012. Bovendien werd in 2013 in vergelijking met 2012 het aantal indicatoren dat een
ongunstige evolutie kent fors teruggedrongen van 34 naar 16, zijnde 11,8 procent.

Voorzitter, collega’s, we hebben stappen vooruit gezet. Moet er zelfgenoegzaam worden
gehandeld? Neen. Is er euforie? Neen. Wordt er nog hard gewerkt en moet er nog hard
worden gewerkt? Ja, door deze regering en de volgende regeringen. Vriend en vijand zullen
op basis van de indicatoren erkennen dat er vooruitgang is geboekt voor een aantal
indicatoren. Zoals steeds hebben we optimisten en pessimisten, het glas is halfleeg of halfvol,
maar dat is mogelijk een interessante discussie voor een later moment.

Ik overloop de specifieke vragen. Hoe zal de nieuwe transitieaanpak binnen ViA verder
worden uitgevoerd en opgevolgd? Om in de uitvoering van Vlaanderen in Actie en het Pact
2020 substantiële stappen vooruit te kunnen zetten, hebben we bij het begin van deze
legislatuur een werkprogramma met 337 strategische projecten opgezet, die zeer grondig
worden opgevolgd. Ongeveer negen op de tien van deze projecten zijn gerealiseerd of de
uitvoering ervan zit op schema.

Eind 2010 hebben we de analyse gemaakt dat Vlaanderen een aantal van de ambitieuze Pact
2020-doelstellingen tegen 2020 niet kan halen met enkel de uitvoering van die 337
sleutelprojecten. Vooral voor het aanpakken van de grotere maatschappelijke uitdagingen
bleek normale beleidsuitvoering en projectwerking als methode tekort te schieten. Voor de
grootste uitdagingen kunnen we maar tot duurzame oplossingen komen als we overgaan naar
een veel meer fundamentele systeeminnovatie. Dat vergt ook de inbreng van de diverse
spelers in het systeem: ondernemers, organisaties, de overheid en onderzoekers, en zelfs een
aangepast handelen van elke individuele burger is daarbij een belangrijk element.

De zoektocht naar een betere en innoverende beleidsmethodiek bracht ons bij de
transitiemethode. Dat is het punt dat ik wil maken. Dat was al opgestart voor Duurzaam
Wonen en Bouwen (DuWoBo) en het materialenprogramma Plan C. Daaruit leerden we dat
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de transitiemethode vernieuwend is om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te
pakken. Dat de Vlaamse overheid op dat vlak reeds expertise in huis had, was een extra
argument om de transitiemethode te implementeren voor de ViA-projecten.

Op 8 juli 2011 heeft de Vlaamse Regering dertien transversale thema’s geïdentificeerd die
met de transitiemethode de noodzakelijke versnelling konden of moeten krijgen. Deze
thema’s werden met behulp van het transitiedenken de afgelopen periode uitgewerkt en
vormgegeven. Het ViA-forum, waarnaar mevrouw Smaers verwijst, heeft dat ook in kaart
gebracht. De dertien transities worden op verschillende manieren ondersteund. Ik heb daarvan
een volledig overzicht, maar ik denk niet dat het nodig is om dat allemaal toe te lichten.

Ik verwijs naar kritieken die we in het verleden hebben gekregen, over de 337 projecten
enzovoort. Een aantal interessante kritieken is door ons meegenomen, volgens de theorie van
de repressieve tolerantie van Herbert Marcuse. De transitiemethodiek is echt zeer waardevol.

Ik verwijs naar vorige week. Als we het hebben over het Vlaams hervormingsprogramma, op
basis van wat we van Europa moeten doen, blijkt dat door het feit dat we het Pact 2020 en
ViA hebben, we in heel de Europese oefening vooruitlopen en heel gemakkelijk eigen
doelstellingen kunnen formuleren. Dat doen Wallonië en Brussel bijvoorbeeld niet.
Sommigen verwijzen graag naar Wallonië, maar uit het cijfermateriaal van vorige week is
gebleken – ieder zijn uitdagingen – dat men daar nog niet zo ver zit. Dit zal gaandeweg zijn
vruchten afwerpen en de ongelovigen tot het geloof brengen, maar dat vraagt zoals steeds wat tijd.

In uw tweede vraag gaat het over Koenraad Debackere. Ik vind ook dat een teken: als iemand
met die staat van dienst en met die kennis, die eigenlijk niets te winnen heeft bij het
aanvaarden van het voorzitterschap, er zijn schouders onder zet, vind ik dat zeer
lovenswaardig. Ik hoop dat meerderheid en oppositie waarderen dat zo iemand zijn nek wil
uitsteken voor ViA, dat niet altijd door iedereen even positief is bejegend. Hij heeft dat
aanvaard en er is nu afgesproken dat hij een werkprogramma verder zal uitwerken voor de
komende twaalf maanden. Er zullen ook discussies worden gevoerd in de raad van wijzen om
ook voor de volgende legislatuur, wie dan ook de meerderheid mag vormen, een insteek klaar
te maken. Er zijn afspraken gemaakt om dat rond te hebben tegen september.

Mevrouw Smaers, uw derde vraag gaat over communicatie. Het is niet zo dat het Toekomst-
forum van 30 april moet worden gezien als een nieuwe communicatiestrategie naar een heel
breed publiek. De opstart en de uitrol van de 13 transities wilden we aan de groep van ViA-
stakeholders, met name de organisaties die het Pact 2020 ondertekenden, voorstellen. Ze
hebben daar ook een nieuwe ‘huwelijksbelofte’ gedaan, om het zo uit te drukken. Dat geeft
nog meer aplomb om over legislaturen heen te werken. Ook werd de ViA-website vernieuwd.
Dat is trouwens allemaal uitstekend gelukt. Meer dan 550 vertegenwoordigers van de ViA-
stakeholders waren daar. Ook de voorzitter van het Vlaams Parlement heeft daar gesproken.
In totaal bevestigden 323 vertegenwoordigers van organisaties, instellingen en bedrijven hun
engagement voor ViA en het Pact 2020. Door dat forum is dus het draagvlak voor ViA
versterkt en ook wat verbreed.

Nu de verschillende transities in werking zijn, is het aangewezen dat een verdere
sensibilisering en informatieverstrekking gebeurt rond deze transversale thema’s. In het begin
hebben we gedacht dat het mogelijk was voor ViA in al zijn facetten, maar nu realiseren en
communiceren we de community’s per transitie. Vanuit de verschillende transities moeten de
relevante actoren, zijnde bedrijven, burgers en middenveld, worden geïnformeerd en
gemobiliseerd. De beste communicatie zal de communicatie zijn over de concrete projecten
en resultaten die de transities opleveren. Het heeft ook wat tijd gekost voor we die projecten
hadden. Ik denk maar aan Flanders’ Care. Er wordt nu hard aan gewerkt en gesleurd, zodat
het de volgende weken en maanden allemaal nog kan worden gelanceerd.

Dat zal duidelijk moeten maken dat ook op de transities ViA volop van de vergaderzalen naar
de werkvloer gaat. Dat is nu de uitdaging. Daar gaan we hard aan werken, zodat sommigen
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misschien gaan vragen of het nog niet genoeg is geweest, maar u hebt er ook om gevraagd en
wij doen wat men vraagt. Het doel van de communicatie moet niet zijn heel ViA bij iedereen
bekend te maken. De communicatie moet in functie staan van de realisering van de transities
en zal dus per transitie en de ontwikkeling ervan worden aangepakt. Eerder dan dit te doen
vanuit een centrale ViA-communicatie, ligt nu de verantwoordelijkheid voor deze
communicatie bij elke transitiemanager en minister. We zullen er de volgende weken en
maanden verder van horen omdat er heel wat in de pipeline zit.

Mevrouw Griet Smaers: Dank u wel voor de antwoorden. Het is in elk geval een opsteker
om na deze impactmeting vast te stellen dat er voor verschillende indicatoren en op
verschillende vlakken vooruitgang wordt geboekt. Het vergt vaak heel veel moed en door-
zettingsvermogen om ook in tijden als deze toch aan het project vast te houden en verder in te
zetten op de doelstellingen en nu op de dertien transities. Zoals u meermaals hebt gezegd:
stick to the plan. Zeker wanneer de verschillende metingen regelmatig ruimte laten voor con-
clusies dat het glas halfvol of halfleeg is, moeten we toch doorzetten en verder werk maken
van de verschillende transities op de werkvloer. Dat vind ik zeker vandaag moedig en nodig.

Ik ben ervan overtuigd dat het plan vruchten zal afwerpen, die ons gezamenlijk tot nut zullen
zijn. In het kader van Europa en het Vlaamse hervormingsplan hebben we hiermee een stapje
voor. We kunnen toch een hogere snelheid hanteren dan misschien andere landen uit Europa.
Ik ben blij dat er verder wordt ingezet op de verschillende transities.

Wat de communicatie betreft, is het misschien een goede zaak om per transitie te communiceren.
Toch heb ik het gevoel dat het project veel meer in zich kan hebben als elke Vlaming het effec-
tief uitdraagt en doorleefd laat leven. Die taak om het meer uit te dragen hebben we allemaal. Ik
begrijp dat het nut kan hebben om te communiceren per transitie, maar ik blijf ervan overtuigd
dat het het best van al zou zijn als ViA algemeen in Vlaanderen meer aan bod zou komen.

De heer Sas van Rouveroij: Minister-president, bedankt voor de overhandiging van dit
werkstuk. Het zal inderdaad, zoals de voorzitter suggereert, leesvoer zijn voor de komende
weken. Dat gaan we met enthousiasme doen, want het is wel interessant.

Zoals mevrouw Smaers zegt, is het glas halfvol en halfleeg. Het halfvolle deel krijgt het
applaus van de meerderheid, waarvoor alle begrip. Vooral het halflege deel draagt onze
aandacht weg natuurlijk, dat is dan onze rol in het democratische besluitvormingsproces. In
de komende weken en maanden zal dat door ons nader worden toegelicht.

Sta me toe om geen misbruik te maken van het moment, dat niet toelaat om het echt over die
indicatoren te hebben. Dat zou ook moeilijk zijn, want we hebben het nog niet gelezen. Ik heb
het wel van de website gehaald, het is een dik pak papier. Ik veroorloof me om enkele
nuances en weerleggingen te doen, omdat ik dacht dat u, minister-president, zou zeggen dat
alles prima gaat, hoewel het nog beter kan, maar toch de nadruk zou leggen op het feit dat we
goed bezig zijn. U hebt me niet overtuigd van het geloof. U hebt me niet kunnen kerstenen,
maar het zou u ook hebben verbaasd als dat het geval mocht zijn, neem ik aan. U blijft
proberen en dat is uw goed recht. Ik blijf luisteren, laat dat ook duidelijk zijn. We moeten
blijven luisteren, in een poging om een beter Vlaams verhaal te schrijven, want ‘du choc des
idées jaillit la lumière’. Dat doen we voor een stuk met meerderheid en oppositie samen.

Als u zegt dat we na vier jaar van de vergaderzaal naar de werkvloer moeten, denk ik toch,
minister-president, sorry, maar pas na vier jaar? Dan hebt u wel heel erg lang in de
vergaderzaal gezeten. We hadden al lang de werkvloer moeten bereiken, dan hadden we
vandaag al kunnen oogsten.

Ik beperk me tot twee thema’s om in algemene termen het optimistische geluid dat u laat
horen te weerleggen. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat alles slecht gaat, er gaan dingen
absoluut in de juiste richting, maar er gaat ook veel nog echt fout. Spijtig genoeg gaan de
dingen fout op wezenlijke domeinen, op de kerntaken waarvoor deze Vlaamse Regering is
bevoegd. Ik haal twee punten aan op het vlak van mobiliteit en één op het vlak van onderwijs.
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In het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken is er een doelstelling over de
economische poorten. Men zegt dat de economische poorten vlot bereikbaar zijn via de
verschillende transportmodi of transportdragers, dat we hiermee minder dan 5 procent
verliesuren realiseren op het totale aantal gereden voertuiguren op de hoofdwegen en dat we
zo de milieu-impact van het goederen- en het personenvervoer beperken. Ik bespaar u de
opsomming van de indicatoren en allerlei metingen, ik geef er u eentje. De filezwaarte,
minister-president, de tweede paramater, is in 2012 toegenomen met 24 tot 43 procent
afhankelijk van het dagdeel in vergelijking met 2007. Dat kan wel tellen.

Deze cijfers in het algemeen en zeker en vast de stijging van de filezwaarte tonen nogmaals
aan hoe wraakroepend het voor ons is dat deze Vlaamse Regering er nog altijd niet in is
geslaagd om de Antwerpse verkeersknoop te ontwarren. Collega’s, een bijkomende indicator
en een relevante doelstelling is het wegwerken van de missing links en de bottlenecks. Als ik
even kijk naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) van 1997 – waar is de tijd? –
en het Mobiliteitsplan Vlaanderen 2001, zie ik dat er toen 25 missing links waren en 2
bottlenecks. In de beleidsnota van minister Crevits 2009-2014 zie ik bij de prioriteiten die
erin staan – gelukkig maar – dat er 6 missing links via pps zouden worden gerealiseerd. Nu
kunnen we bijna een streep trekken onder 5 jaar Vlaamse Regering Peeters-II, en ik stel vast
dat in deze legislatuur 1 project volwaardig voltooid zal zijn, namelijk de noordelijke
wegontsluiting aan Zaventem. (Opmerkingen van mevrouw Griet Smaers en minister-
president Kris Peeters)

Er lopen er een paar. Ik ken ze. Ja.

Doelstelling twee: het aantal afgelegde kilometers per persoon in het woon-werkverkeer per
auto wordt drastisch verlaagd, onder meer thuiswerk wordt daarvoor gestimuleerd, en tegen
2020 zullen bovendien 40 procent van de woon-werkverplaatsingen gebeuren door enerzijds
collectief vervoer waaronder openbaar vervoer en anderzijds te voet of per fiets. Ik bespaar u
opnieuw de indicatoren en allerlei meetgegevens, ik geef u wel kort even de analyse. Het
openbaar vervoer, zijnde tram, trein, metro en bus, is goed voor 10,7 procent van alle
verplaatsingen voor woon-werkverkeer. De trein neemt 6,9 procent voor zijn rekening, het
busvervoer is goed voor ocharme 2,7 procent.

U kent de redenering van Open Vld op dat vlak. Kijk naar de toch vrij aanzienlijke omvang
van de overheidsmiddelen die naar het openbaar vervoer gaan, zowel federaal als Vlaams, en
de minieme impact op de modal split. Wij betreuren dat ook, want het openbaar vervoer zal
een deel zijn van de oplossing in de toekomst, laat dat duidelijk zijn. Er is een geringe impact
op de modal split, integendeel, het aandeel wordt steeds zwakker. Dan vinden wij dat we de
aanpak van vandaag aan de orde moeten stellen en het decreet Basismobiliteit moeten
hervormen.

Ik geef nog één cijfer op het vlak van mobiliteit: tussen 1995 en 2005 bleef het aandeel van
het vrachtvervoer via de weg schommelen rond 80 procent, maar uit deze cijfers blijkt nu dat
het vrachtvervoer over de weg plots is gestegen naar 84,3 procent. Laat het een indicator zijn
dat we niet goed bezig zijn met de modal shift die leidt tot de modal split. Het lukt niet. Er zal
een fundamentele herdenking nodig zijn van het mobiliteitsbeleid, waaronder de wijze
waarop we in Vlaanderen omgaan met openbaar vervoer.

Ik verwijs nog kort naar het beleidsdomein onderwijs. Dat is ook een kernopdracht van ons
allen en dus ook van de Vlaamse Regering. De eerste zin van de doelstelling is belangrijk: het
aantal kortgeschoolden is in 2020 op de arbeidsmarkt met de helft verminderd. Een beetje
verder zegt men dat het levenslang en levensbreed leren moet stijgen tot 15 procent van de
bevolking op beroepsactieve leeftijd. Ik stel vast dat het aantal kortgeschoolden inderdaad is
gedaald in 2012 in vergelijking met 2011, maar dan lees ik toch dat het op basis van de
huidige wetenschappelijke projecties vrijwel onmogelijk is om tegen 2020 een halvering van
het aantal kortgeschoolden op de arbeidsmarkt te realiseren, zoals vooropgesteld in de
doelstelling.
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Het aandeel van de bevolking tussen 25 en 64 jaar dat deelneemt aan levenslang leren is in
het Vlaamse Gewest internationaal bekeken sowieso al vrij laag, onder het EU-gemiddelde.
Erger om vast te stellen is dat in 2012 het aandeel verder is gedaald. We zitten al onder het
gemiddelde, we zitten al achteraan in het peloton, en we doen het in 2012 nog slechter dan in
2011. We zakken namelijk weg van 7,5 procent naar 6,8 procent. Het pact stelt 15 procent
voorop als streefnorm tegen 2020. Ook hier is het streefdoel dus nog lang niet in zicht.

Voorzitter, minister-president, nogmaals; het glas is halfvol en halfleeg. Ik wil het halfvolle
deel niet ontkennen, absoluut niet. Maar u zult ook begrijpen dat het aan ons is om het
halflege deel onder uw aandacht te brengen. Wie zou het anders doen? Ik heb me beperkt tot
de kernopdrachten die de uwe en de onze zijn, namelijk mobiliteit en onderwijs.

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Ikzelf ben nog niet aan een ‘modal shift’ toe geraakt, maar ik heb
toch gezien dat onze parlementsvoorzitter van Volkswagen naar Audi is gegaan, dat is bij
dezen toch al een mooi voorbeeld. Dit is een grapje.

Minister-president, ik heb begrepen dat ViA een geloof is met dertien mirakels waarvan we
de vruchten gaan plukken, als ik mevrouw Smaers mag geloven. Ik ben voorlopig nog een
beetje agnost. Het zou kunnen dat het uitkomt, het zou kunnen dat het niet waar is. Ik zit naar
dit prachtige boek te kijken. Ik weet niet of het een bijbel is of een psalmenboek, of het een
apocalyps is of de blijde boodschap verspreidt. Dat zal allemaal nog wel blijken. Het
algemeen standpunt van mijzelf en van mijn fractie is dat ik altijd voorstander ben geweest
van het feit dat u een langetermijnproject hebt geformuleerd. Wij ondersteunen ook zo goed
als alle doelstellingen die erin vervat zijn.

Onze kritiek betreft vooral de aanpak omdat wij heel wat van die ambitieuze doelstellingen
niet vertaald zien in de beslissingen van de regering. Ik herhaal graag mijn voorstel. Ik weet
dat ViA voor u echt cruciaal is. Ik weet dat wij daar niet mee moeten overdrijven, maar
zouden wij niet bij elke regeringsbeslissing een ViA-toets uitvoeren? Ik noem maar iets: hoe
past de miserietaks in uw strijd tegen de armoede? In welke mate draagt het derde VRT-net
bij om van Vlaanderen een topregio te maken? Hoe verklaart u de besparingen op
innovatiecentra, terwijl net in een uitbouw was voorzien? Het zou interessant zijn om bij elke
regeringsbeslissing een ViA-toets toe te voegen.

Voor wat betreft de recente Pact 2020-meting sluit ik mij aan bij de vorige sprekers. U hebt
daarover al heel positief gecommuniceerd. Wij hebben om 11 uur een mailtje gekregen van het
kabinet van de voorzitter dat dit document te onzer beschikking zou zijn en kijk, voilà, we komen
naar de commissie en we krijgen het meteen. We zullen het natuurlijk aandachtig bestuderen.

De indicatoren maken u heel kwetsbaar, het getuigt van politieke moed en intellectuele
eerlijkheid dat u ze geeft. Toch moeten we ermee oppassen. Ik neem er eentje uit ter illus-
tratie. Het aantal adviezen van Strategische Adviesraden (SAR’s), zoals het staat op pagina
278, zegt natuurlijk niet veel over de manier waarop u daarmee omgaat. Als oud-academicus
weet ik hoe moeilijk het is om een indicator te vinden die op een correcte manier de impact
van het beleid weergeeft. Maar dit is natuurlijk een indicator die niet zo heel veel zegt.

Ik ben altijd op zoek gegaan naar een rode draad. U sprak daarnet over de 337 projecten. Om
van ViA een succes te maken, moet u een heldere communicatie hebben. Ik heb al vaak
verwezen naar de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen (DIRV). Wat volgens mij die
337 projecten verbindt, is innovatie. Je kunt ViA bijna zien als de afkorting van ‘Vlaanderen
innoveert alles’. Als dat uw cruciale boodschap is, is dat meteen een appel aan de Vlaamse
burger: hij moet beseffen dat niets zal blijven zoals het is. Alles is voortdurend in verandering
en hij draagt daarvoor zelf een verantwoordelijkheid.

Ik heb een bedenking bij het cijfer over Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Dat bedroeg in
2011 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat was nog nooit zo hoog. Dat
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hebt u gemeld. Maar die stijging was wel volledig te danken aan het private gedeelte. Het
publieke gedeelte in dat cijfer blijft stabiel. Dat is logisch want na de besparingen in 2009 en
2010 werd in 2012 en 2013 wel in een bijkomend O&O-budget voorzien, waarvan we hebben
gezegd dat we het toejuichten, maar het was te weinig. Het budget voor 2013, 32,5 miljoen
euro, ligt onder het minimale traject dat door minister Lieten naar voren werd geschoven. Dat
bedroeg voor 2013 60 miljoen euro. We halen daarvan de helft. In de recentste rapporten van
de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI), dat is een van die SAR’s, staat dat
de opstappen die in 2012 en 2013 worden gemaakt, niet zullen volstaan om de 1 procent voor
het publieke deel te halen tegen 2020. We zitten dus goed, maar dat heeft te maken met de
inspanningen langs de private kant. Het heeft ook te maken met een stagnerende groei,
waardoor natuurlijk de verhouding van de uitgaven in O&O ten opzichte van de groei steeds
positiever wordt. Als de groei aandikt, zult u zien dat u opnieuw achter de feiten aanloopt.
Dat zegt ook de VRWI.

Met mijn vraag sluit ik aan bij mevrouw Smaers: het minimale traject dat op 2 november
2012 werd beslist, voorzag voor 2014 in een opstapje van 70 miljoen euro. In 2013 werd de
60 miljoen euro niet ingelost. Welke engagementen neemt de Vlaamse Regering hier, gezien
de waarschuwingen van de VRWI? Zal dat minimumtraject voor 2014 worden gehonoreerd?
Ik zeg er meteen bij dat die 1 procent geen fetisj hoeft te zijn. Het is uiteindelijk de output die
telt: wat gebeurt er met dat geld?

Maar dan is er nog een ander pijnpunt, dat al vaak door mijn collega’s van CD&V en de N-
VA naar voren werd geschoven: met het rapport-Soete is er niet veel gebeurd. De
versnippering in het innovatielandschap neemt de laatste jaren nog toe. Dat wordt ook
bevestigd door de VRWI en door mijn collega’s Van den Heuvel en Diependaele. Opnieuw
kijken we naar de output. De input blijft noodzakelijk. Maar er is daar een probleem. Minister
Lieten zei recent dat ze de situatie in haar eigen domein verontrustend vindt. Op dit moment
bedraagt het aantal toegekende projecten binnen het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
(FWO) minder dan één op drie, zowat de internationale norm die men hanteert voor het
toekennen van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Men liquideert twee derden om de
kwaliteit te bewaken, één derde laat men toe om bij de onderzoekers de nodige motivatie te
behouden. Maar we zitten daar ferm onder. Minister Lieten noemt dat, hoewel het binnen
haar beleidsdomein gebeurt, verontrustend. Zij zegt dat er een risico bestaat op een
braindrain. Dat vind ik alarmerend. Ik kan het moeilijk rijmen met de ViA-doelstellingen, hoe
positief u ook bent over de gestegen verhouding tussen O&O-uitgaven en het bnp.

Dat is het enige probleem dat we hebben met ViA. Als we de doelstelling hebben om tegen
2020 een top-innovatieve regio te zijn, moeten we daarnaar handelen. Anders moeten we de
eerlijkheid hebben om onze doelstelling bij te spijkeren.

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, ik ga ervan uit dat alle parlementsleden met
deze bijbel met nog meer kennis van zaken debatten kunnen voeren. Het komt de democratie
ten goede dat men op basis van indicatoren het debat kan voeren. Mijnheer Vereeck, deze
indicatoren zijn niet alleen uit onze koker gekomen. U weet dat daarover in Vlaanderen met
de sociale partners het akkoord is gesloten dat we met deze indicatoren zouden werken. De
ene indicator is al wat sterker dan de andere, maar er is een akkoord over met de actoren. Dat
wordt door anderen als zeer waardevol bekeken. Het is niet enkel een oefening van een
regering: ook de sociale partners en andere organisaties hebben zich achter die indicatoren
gezet.

Voorzitter, ik kan natuurlijk over alles wat hier is gezegd het debat aangaan. Dat is ook de
bedoeling, maar de vraag is of we dat nu moeten doen.

Mijnheer Van Rouveroij, op pagina 83 blijkt dat de filezwaarte in 2007 een stijgende trend
vertoont. Dan is er een lichte daling in 2008 en 2009. In de regio Antwerpen daalt het, in de
regio Brussel stijgt het. Vlaanderen krijgt een kleine knik. Ik wil daar geen conclusies uit
trekken. Het toont aan dat het debat open is en dat je goed moet opletten dat je niet met je
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eigen voorbeelden wordt geconfronteerd. Ik zou kunnen zeggen dat in de regio Antwerpen
het probleem is verminderd. (Opmerkingen. Gelach)

Ik ben er een grote voorstander van om het debat op niveau te voeren. Probeer dan het niveau
te houden, zou ik zeggen.

Mijnheer Van Mechelen, ik heb deze grafieken niet gemaakt. Ook dat is een punt. Er zijn
tijden geweest dat men nota’s had, de Kleurennota, enzovoort. Toen had men helemaal geen
cijfers. We zijn nu de Nederlandse toer opgegaan, met indicatoren. Misschien hebben we te
veel indicatoren, waardoor men door de bomen het bos niet meer ziet.

Men kan veel vinden in dit document. U verwijst ook naar onderwijs. In de grafiek over het
aantal vroegtijdige schoolverlaters, pagina 153, zien we ook een knik. Ik ben de eerste om het
debat aan te gaan en te bekijken welke trends er zijn en welke gebreken er in het beleid
moeten worden opgelost. Ook met de bevoegde ministers, trouwens.

Mijnheer Vereeck, ik heb voor u pagina 63: het percentage ondernemingen met al dan niet
voltooide product- en/of procesinnovaties of vernieuwde organisatieconcepten. Vlaanderen staat
daar op de derde plaats. Collega’s, wij moeten rechtvaardig en hard zijn voor onszelf. Geen enkel
probleem daarmee. Vorige week hadden we het over waar Vlaanderen en België zich situeren ten
aanzien van de EU-27. Uit vele indicatoren blijkt dat wij, in deze moeilijke tijden waar wij
allemaal in zitten, het behoorlijk doen. Er kan of mag geen sprake zijn van euforie of
zelfgenoegzaamheid, dat zeg ik elke keer. Maar elke keer krijg ik dat verwijt. Dat is ten onrechte.

Wij hebben de oefening gedaan met het Vlaams hervormingsprogramma. Als u de cijfers
bekijkt, zult u zien dat wij het er zeer behoorlijk van af brengen.

Voorzitter, ik stel voor dat iedereen dit rustig bekijkt. De Vlaamse Regering en de betrokken
ministers zijn bereid om, voor wat betreft hun domeinen, alle vragen te beantwoorden die hier
en later zullen worden gesteld.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de vragen die de Vlaamse Regering heeft
gesteld aan de Brusselse Regering inzake het nieuwe nationale voetbalstadion
- 1919 (2012-2013)

Vraag om uitleg van mevrouw Ulla Werbrouck tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de brief van de Vlaamse minister-
president aan de Brusselse Regering over het stadionproject op parking C
- 1959 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Eric Van Rompuy tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het taalgebruik met betrekking tot het
nationale voetbalstadion op parking C van de Heizel
- 2032 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem: Minister-president, ik wil nog even doorgaan op de vraag of
en waar het nieuwe nationale voetbalstadion er zou moeten komen.

Ik recapituleer nog even. Wij hebben dat allemaal op 29 mei 2013 vernomen op een bijzonder
eigenaardige manier, namelijk op een persconferentie. Zowel de stad Brussel als het
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Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben een oog laten vallen op parking C, die weliswaar
eigendom is van de stad Brussel, maar die in een andere gemeente en zelfs in een ander
gewest ligt. Voor zover wij nu weten – tenzij u straks misschien iets anders antwoordt –, is er
vooraf geen overleg geweest.

Dat is een vreemde maar symptomatische manier van werken vanuit Brussel. Men zegt dan:
“Die parking C ligt dan misschien wel in de gemeente Grimbergen en op het grondgebied van
het Vlaamse Gewest, maar wij laten bij deze weten dat wij van plan zijn om daar een
nationaal voetbalstadion met alle mogelijke aanhorigheden te bouwen. Wij zullen dan nog
even bij de Vlaamse Regering moeten langsgaan voor een vergunning, maar dat zal wellicht
het probleem niet zijn.”

Dat is een symptomatische manier van handelen, waarbij men, in dit geval, een stukje
Grimbergen gewoon beschouwt als een aanhangsel van Brussel-stad, mutatis mutandis het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Minister-president, bij de actuele vragen een paar weken geleden heeft de minister van Sport
Muyters niet meteen neen gezegd. Hij heeft een aantal vragen gesteld en opmerkingen
gegeven. Hij heeft gezegd dat hij op verschillende domeinen – het milieu, het juridische, de
mobiliteit – eerst wat verduidelijking wilde krijgen van Brussel-stad en vooral van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Een van de elementen is het Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (GRUP). Daarbij kan men zich afvragen of dit project kan worden
uitgevoerd binnen de contouren van het GRUP voor het Vlaams Strategisch Gebied rond
Brussel (VSGB). Dat is een vrij cruciale vraag, zeker als men weet dat het GRUP in 5 hectare
voorziet voor stadsrecreatie. Volgens de informatie die wij hebben, zouden stadion,
toebehoren en omgeving 15 hectare beslaan. Dat zou betekenen dat het GRUP zou moeten
worden aangepast.

Minister-president, uzelf hebt de veeleer politieke bedenking gemaakt dat het eigenaardig is
dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de stad Brussel dat project willen inplanten op
die parking C, binnen de contouren van het bestaande GRUP, terwijl men op dit ogenblik aan
het procederen is om het GRUP te laten vernietigen door de Raad van State om de komst van
Uplace te verhinderen. U hebt dat fijntjes opgemerkt. Dat is een politieke opmerking. Wij
stellen ons daarbij de vraag: misschien laat de minister die klacht vallen in ruil voor het
aanpassen van het GRUP voor wat betreft de parking C? Het is maar een vraag.

Omwille van al die onduidelijkheid, minister-president, hebt u op 10 juni 2013 een brief
gestuurd naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. U wilde meer te weten komen over hoe
en wat, wat zij van plan zijn op tal van domeinen. U vroeg of er commerciële activiteiten
zouden zijn, of er een atletiekpiste zou komen, hoe men dat ziet qua ruimtelijke ordening,
enzovoort. U wees ook op de Memorial Van Damme. U hebt zelfs gesuggereerd dat het niet
kon dat zo’n stadion rendabel is als er maar acht keer per jaar wordt gevoetbald. Zelfs
Anderlecht zou daar eventueel komen spelen. Ik weet niet goed of u bevoegd bent om aan een
Franstalige Brusselse club te suggereren om op de Heizel te komen spelen.

U hebt vragen gesteld. De cruciale vraag is welke vragen dat precies waren en ook of u
daarop een antwoord hebt gekregen. Intussen is dit politiek gezien in een ander en inderdaad
communautair vaarwater gekomen. Nu blijkt dat men vanuit Franstalige kant, meer bepaald
het Centre Démocrate Humaniste (cdH), zegt dat dit niet zomaar kan doorgaan: “We gaan
daar geen nationaal voetbalstadion neerzetten, toch niet in Vlaanderen. Ze hebben al de
nationale luchthaven van Zaventem gekregen, stel u voor. Stel dat het land uiteenvalt, dan
hebben zij al een nationaal voetbalstadion.”

Minister-president, het cdH heeft ook gepleit voor een speciaal soort taalregeling, zoals die,
wat de luchthaven van Zaventem betreft, trouwens al van kracht is. Zaventem heeft een
‘uitzonderingstaalregime’, laat ons het zo zeggen, een tweetalig taalregime dus. Bepaalde
Franstaligen eisen dat alles wat daar gebeurt volgens een bepaald tweetalig taalregime zou
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kunnen gebeuren en anders hoeft het niet. Dat geeft een bijkomende dimensie, minister-
president, aan heel dit dossier, dat wij niet lusten. U weet dat. Het zal de verbrusseling enkel
doen toenemen. Er zijn inderdaad andere mogelijkheden, in Brussel zelf, in Schaarbeek-
Vorming. Er zijn mogelijkheden om eventueel op de Heizelvlakte een totaal nieuw stadion te
plaatsen met atletiekpiste. Er zijn kortom alternatieven. Parking C is in onze ogen geen goede
zaak, noch voor de mobiliteit, het milieu, de verbrusseling of het Nederlandstalig karakter.

Minister-president, nu dient onze voorzitter plots ook een vraag om uitleg in. Eerst nog
schreef hij op zijn weblog dat het nationaal voetbalstadion en Vincent Kompany België
zullen redden. Dan leest hij in de krant dat er een uitzondering moet komen op het eentalige
karakter van Grimbergen en het Vlaamse Gewest, en plots schiet hij wakker.

De heer Eric Van Rompuy: U moet me juist citeren. Ik heb gezegd dat de nachtmerrie van
Bart De Wever Vincent Kompany en Kris Peeters zijn.

De heer Joris Van Hauthem: En het voetbalstadion, mijnheer Van Rompuy. Blijkbaar bent
u nu wakker geschoten en ziet u dat er toch iets meer aan de hand is. Zelfs aan Franstalige
kant is er nu al tegenkanting om politieke en taalkundige redenen. We weten met dit dossier
waaraan we beginnen, niet waar we eindigen, maar ik ben blij dat u wakker bent geschoten.

Minister-president, stuurt u effectief aan op het laten vallen door het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest van de juridische bezwaren tegen het bestaande GRUP en dus de
komst van Uplace, in ruil voor – laten we zeggen – een ‘welwillende benadering’ door de
Vlaamse Regering van heel dit dossier?

In hoeverre kunt u beslissen over de komst van de Brusselse club Anderlecht naar het nieuwe
stadion? Als ik goed ben geïnformeerd, zijn ze absoluut geen vragende partij. Ze hebben nog
een aanvraag ingediend voor een bijkomende ring in Anderlecht zelf, bovenop het stadion.

Cruciaal is ook de vraag of de inplanting van een stadion op parking C mogelijk is zonder
wijziging van het GRUP, gelet op het feit dat het GRUP slechts voorziet in 5 hectare voor
stadsrecreatie en het stadion minstens 15 hectare zal beslaan, en tevens gelet op de wens van
de gemeente Grimbergen – ook niet op de hoogte gebracht trouwens – om op parking C geen
projecten te realiseren die, ik citeer, “de draagkracht van de gemeente overstijgen”.

Wat zijn de verdere voorwaarden die de Vlaamse Regering stelt voor de eventuele komst van
het stadion? Is de Vlaamse Regering, minister-president, niet van oordeel dat een dergelijk
megalomaan project niet past op parking C? Zijn er geen alternatieven, zoals Schaarbeek-
Vorming of de huidige Heizelvlakte?

Wat met de eis van sommige Franstaligen om een bepaald tweetalig taalregime in te stellen?
Hebt u al een antwoord gehad op uw brief? Ik vind het eigenaardig dat men via een
persconferentie alle mogelijke grootschalige plannen de wereld in stuurt en dat u, die de
vergunning moet afleveren, uiteindelijk een brief moet schrijven om te vragen wat men van
plan is. Het is compleet de omgekeerde wereld, maar zo werkt men blijkbaar nu eenmaal in
Brussel. Had u daarvoor al in de gaten dat men dat zou doen? Was u daarvan op de hoogte?
Indien niet, wat stond er precies in de brief die u hebt geschreven? Wat waren uw bezwaren?
U kent onze bezwaren. Hebt u al een antwoord gekregen?

De voorzitter: Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Voorzitter, minister-president, collega’s, enkele weken geleden
stelde ik een actuele vraag aan de Vlaamse minister van Sport met betrekking tot de plannen
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om een nieuw nationaal stadion te bouwen op
parking C. Zoals geschetst, is de stad Brussel wel eigenaar van de gronden op parking C,
maar voor een bouwvergunning zal de Vlaamse overheid moeten zorgen. De gronden zijn
gelegen op Vlaams grondgebied, meer bepaald in Grimbergen en Wemmel. Heel belangrijk
voor mij is dat er in de plannen voor het nieuwe stadion niet langer plaats was voor een
atletiekpiste.
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Naar aanleiding van de actuele vragen stelde minister Muyters dat hij op een vijftal punten
een antwoord zou willen krijgen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: juridisch blok,
GRUP, het milieueffectenrapport en mobiliteitseffectenrapporten, multifunctionaliteit en
betrokkenheid van het Vlaamse niveau en het lokale bestuur. De minister zei ook dat deze
vragen overgemaakt zouden worden aan de regering.

Op 10 juni 2013 raakte bekend, minister-president, dat u de brief met de vijf Vlaamse vragen
overgemaakt had aan de Brusselse minister-president Vervoort. U stelde voor om het nieuwe
stadion breder te bekijken dan als louter en alleen een voetbalstadion voor onze Rode
Duivels. Na de brief werd de stelling van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bijgesteld
van ‘stadion zonder atletiekpiste’ naar ‘stadion met atletiekpiste niet realiseerbaar, maar wel
welkom’.

Minister-president, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering reeds geantwoord op deze
brief en concrete antwoorden gegeven aan u? Hebt u ondertussen overlegd met de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering over dat stadionproject? Zo ja, graag een beetje toelichting bij de
uitkomst van dit overleg. Zo nee, wanneer zou dat eventueel worden vastgelegd? Hebt u van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een inzicht gekregen in de financiering van het
stadionproject?

Hebben de initiatiefnemers de mogelijkheid concreet onderzocht om een atletiekpiste op te
nemen in het stadionproject? Zo ja, op basis van welke cijfers of schattingen doen zij de
uitspraak dat een atletiekpiste financieel niet realiseerbaar en niet wenselijk is? De kostprijs
van het stadionproject zou verdubbelen door het aanleggen van een atletiekpiste. Daar heb ik
mijn bedenkingen bij. Ik heb ook mijn bedenkingen bij de overkapping van het systeem. Dat
kost vele miljoenen euro’s. De meerwaarde daarvan is voor mij heel ver te zoeken.

We hebben een heel mooie site: het Koning Boudewijnstadion. Is er niet aan gedacht om daar
een grondige renovatie te doen, zonder alle miserie die erbij komt van het GRUP en het
milieu? Is er een denkpiste om dat stadion grondig te vernieuwen en verbouwen?

De heer Eric Van Rompuy: Inderdaad, mijnheer Van Hauthem, ik heb ook een vraag om
uitleg ingediend, omdat ik verbouwereerd was over de verklaringen van de Franstalige
minister van Sport, André Antoine, en van de heer Cerexhe, die nu burgemeester is van Sint-
Pieters-Woluwe. Als men het dossier wil doen mislukken, moet men het in communautair
vaarwater brengen. Het zijn de Franstaligen die nu beginnen over het – alstublieft –
taalstatuut van het nationale stadion. De heer Antoine stelt dat het Heizelstadion tweetalig
gebied moet worden. Als België uit elkaar valt, valt het stadion in Vlaanderen. Het zou u
moeten verheugen, mijnheer van Hauthem, dat een onafhankelijk Vlaanderen dan een stadion
zou hebben. Het is een reden te meer om naar onafhankelijkheid te gaan.

Ik houd hier een pleidooi, en dat is mijn vraag aan u, minister-president, om, als er een
stadion komt, het communautaire aspect er maximaal uit te houden. Als men daarmee begint,
met een taalstatuut voor een voetbalstadion, kunnen we beter ophouden. Ik vind persoonlijk
dat we nood hebben aan zo’n stadion – of de Heizel nu voorbijgestreefd is of niet. Misschien
kan het worden gerenoveerd, maar ik heb begrepen dat het onmogelijk zou zijn om daar een
stadion te bouwen.

Ik heb daar mijn mooiste momenten meegemaakt. Ik heb nog meegemaakt dat in 1960 de
Tour de France aankwam op de piste van de Heizel. Julien Schepens heeft toen die etappe
gewonnen en de gele trui genomen, de Jan Bakelants van 1960. In de namiddag was er een
tijdrit. Met mijn vader en mijn broer zat ik daar op de ‘gradins’ van het Heizelstadion. We
hebben Roger Rivière die tijdrit zien winnen, een groot renner, samen met Anquetil. Ik heb
ook de match Anderlecht-Real Madrid gezien op de Heizel.

De heer Joris Van Hauthem: De Heizel was niet zo slecht. Houd het daar.
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De heer Eric Van Rompuy: Ik heb Miel Puttemans daar 13:13 zien lopen, vergeet dat niet.
Maar nee, wat ik wil zeggen, is dat een land en een volk nood hebben aan een grote
sporttempel en die hebben wij niet. Ik vind dat wij, in België of in Vlaanderen, nood hebben
aan een grote polyvalente nationale sporttempel. Ik denk ook aan de Memorial Van Damme.

Minister-president, laat ons dat nu eens benaderen, niet in het kader van het
‘samenwerkingsfederalisme’, want dat woord wordt misbruikt, maar in de overtuiging dat we
een nationaal stadion moeten kunnen bouwen en dat we al het mogelijke daarvoor gaan doen,
zowel vanuit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, als het Vlaamse Gewest als de
gemeentelijke autoriteiten. Laten we de rest nu eens opzijzetten en maken dat daar een
monument komt, zodat men binnen zestig jaar in deze commissie ook kan zeggen dat daar de
Tour de France kan aankomen en dat de Rode Duivels er zich kunnen kwalificeren voor een
voetbaltornooi.

Minister-president, de heer Van Hauthem vraagt naar het GRUP, de gevolgen voor de ring en
de financiering. We kunnen er allerhande voorwaarden aan stellen, maar impliciet zegt men
dan: vergeet het. Het kan daar niet, het is onmogelijk, want het moet 15 hectare hebben in
plaats van 5 hectare, het lukt niet met de ring rond Brussel.

De heer Joris Van Hauthem: Pleit u voor een uitzondering?

De heer Eric Van Rompuy: Minister-president, er zijn vragen gesteld en terecht. Het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kan niet zomaar out of the blue zeggen: hier is het en volg
het. Het is goed dat er vragen worden gesteld. Maar de geest waarin we dat als Vlamingen
moeten benaderen, mijnheer Van Hauthem, is dat we zo’n stadion daar wel willen. We willen
daaraan voluntaristisch meewerken en niet op voorhand de zaak verdacht maken, er
communautaire voorwaarden aan stellen enzovoort.

De heer Joris Van Hauthem: Wie stelt die communautaire voorwaarden? Wij niet hè!

De heer Eric Van Rompuy: Ik ben begonnen met te zeggen dat ik ten zeerste veroordeel wat
de heren Antoine en Cerexhe doen. Waarom is de heer Antoine tegen? Omdat hij minister
van Sport is van de Franse Gemeenschap en niet betrokken is bij heel het project. Het is
kleingeestig. De heer Cerexhe doet het omdat in Brussel cdH in de oppositie zit. Dat zijn
allemaal kleine, zielige menselijkheden.

Ik denk dat het Vlaamse Gewest in alle openheid en positivisme moet meewerken aan het
grote project. Als men begint met er taalstatuten aan te koppelen, is het op voorhand
veroordeeld. Dat betreur ik. Mijn vragen zijn dezelfde als die van de heer Van Hauthem en
mevrouw Werbrouck, maar vanuit een andere ingesteldheid.

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, collega’s, minister Muyters is ook
toegekomen, dus hij kan me aanvullen, mocht het nodig zijn. Vanaf het moment dat wij
kennis hebben genomen van de beslissing om een stadion op de site van parking C in
Grimbergen te realiseren, hebben wij daarover gesproken in de schoot van de Vlaamse
Regering. Op 7 juni 2013 hebben wij dus een brief geschreven. Daarin zeggen we dat we
kennis hebben genomen van die beslissing en dat de Vlaamse Regering daarover met de
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in dialoog wil treden. Als we de berichtgeving goed
hebben begrepen, zijn er voor ons een aantal vragen. Die zijn ook hier aan bod gekomen.

Ik overloop ze nog eens even. We hebben vragen over het juridische kader binnen het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. U weet dat sportbevoegdheden zijn verdeeld zoals ze nu
verdeeld zijn. Hoe wordt de financiering opgezet? Hoe wordt omgegaan met de Europese
regels inzake staatssteun?

We hebben ook vragen gesteld over de veiligheid. We gaan ervan uit dat de gouverneur van
de provincie Vlaams-Brabant verantwoordelijk is voor de veiligheid. Hoe zal er concreet
worden samengewerkt, zowel met de federale bevoegde overheid als met de lokale besturen?
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We hebben ook gevraagd naar de inhoud van het bouwprogramma en de overeenstemming
met de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP Afbakening Vlaams Strategisch
Gebied rond Brussel en aanpalende openruimtegebieden, zoals de Vlaamse Regering het
heeft vastgelegd op 16 december 2011. Hoe kijkt men daar naartoe? We hebben ook gezegd
dat er op dit moment verschillende procedures tot vernietiging van dit GRUP aanhangig zijn,
waardoor de timing voor de realisatie van dat stadion voor Euro 2020 in het gedrang dreigt te
komen. Een van deze procedures is ingesteld door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. We
hebben gevraagd of ze die procedure zullen handhaven, hoe ze dat zien.

De haalbaarheid van het project kan maar worden ingeschat na de uitvoering van een
Mobiliteitseffectenrapport (MOBER) en een project-MER. De mogelijke extra inhoudelijke
maatregelen ten gevolge daarvan moeten worden meegenomen. Ook voor het aanbod van het
openbaar vervoer zullen inspanningen moeten gebeuren. De optimalisatie van de ring zal
alleszins moeten worden gerealiseerd.

Een laatste punt dat we hebben gemaakt is: “De Vlaamse Regering streeft bij de uitbouw van
sportinfrastructuur naar efficiëntiewinsten, samenwerking, cofinanciering en multifunc-
tionalieit. Enkel een stadion bouwen voor het nationale team, plusminus vijf wedstrijden per
jaar, lijkt hiermee niet in overeenstemming. In het licht hiervan stellen wij ons de vraag naar
de mogelijkheden voor andere sportevenementen, zoals de Memorial Van Damme of een
breder voetbalaanbod.” En, zoals wij altijd brieven mooi afsluiten, staat er: “Ik ben ervan
overtuigd dat door de goede samenwerking tussen onze beide gewesten en de andere
betrokkenen deze plannen tot een succesvol einde kunnen worden gebracht en graag gaat de
Vlaamse Regering in om daarover verder overleg te plegen.”

Nu, na deze brief is er een brief gekomen op 13 juni 2013. Brussels minister-president Rudi
Vervoort stelt dat ze die brief goed hebben ontvangen. Het juridische kader en de financiering
van het nieuwe stadion, dat voldoet aan de UEFA-normen, nopen ertoe nu al overleg op te
starten tussen alle betrokken partijen, in het bijzonder de federale staat, de Belgische
Voetbalbond en beide gewesten. Hij stelt voor om overleg te plegen.

Nadien heb ik de minister-president van Brussel gesproken. Ik heb begrepen dat de
financiering van het stadion volledig privé zal gebeuren. Ik heb een bedrag van 300 miljoen
euro gehoord, waar mogelijk Anderlecht voor een bepaald deel mee in zou participeren,
hoewel dat nog niet duidelijk is.

In zijn antwoord zegt collega Vervoort ook dat het opportuun is om een structuur te creëren
voor verdere contacten en debat hierover, die een aanzet kan geven tot alle beslissingen die
ertoe kunnen leiden dat we tegen Euro 2020 over een functioneel stadion beschikken. Ook
daar heb ik uit bijkomende informatie begrepen dat, wanneer men wil meedingen voor het
Europese voetbalkampioenschap in 2020, men in september zijn kandidatuurstelling moet
overmaken. Men gaat ervan uit dat tegen eind september een aantal dingen zijn uitgeklaard.

De veiligheid is, zegt hij, een essentieel punt. Ik zal er met aandacht op toezien dat er een
gepast antwoord wordt geformuleerd in verband met het beheer van de veiligheidsaspecten
die onlosmakelijk zijn verbonden met een goed functioneren van een stadion van deze
omvang. Hij zegt nog eens dat er overleg kan en moet worden gepleegd over de verschillende
aspecten van de mobiliteit in het grootstedelijke gebied. Het is essentieel dat er een
mobiliteitsplan wordt uitgetekend, zodat de bereikbaarheid optimaal kan zijn. Hij stelt voor
dat er verdere contacten worden gelegd om dat allemaal uit te klaren.

Dat is grosso modo de inhoud van de brief van 13 juni. We hebben, zoals ik al zei, ook
nadien met mijn collega Vervoort gesproken. Dat is ook gebeurd binnen de Vlaamse
Regering. Op 22 juli zal er een werkgroep samenkomen met de bevoegde ministers: minister
van Ruimtelijke Ordening en Sport Philippe Muyters, minister van Brusselse
Aangelegenheden Pascal Smet en ikzelf. Ik zal de experts afvaardigen naar die vergadering,
ten einde meer duidelijkheid te krijgen over een en ander.
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Ik heb ook begrepen dat men verwijst naar het voetbalstadion in Amsterdam. Dat heeft een
dak dat open en dicht kan schuiven. Wij hebben daarover geen informatie. Er is de
problematiek van het al of niet kunnen aanleggen van een piste. Dat zou extra financiële
kosten met zich meebrengen. Aangezien het een privé-investeerder is, is dat niet evident. Dan
volgt de discussie of de Memorial Van Damme niet kan blijven waar hij nu zit. Dat doet dan
de vraag rijzen wie verantwoordelijk is voor de exploitatie.

Ik heb begrepen dat nog heel wat vragen moeten worden beantwoord. Voorzitter, onze
houding is zeer terecht. Wij zijn in eerste instantie gevat als de overheid die de vergunningen
moet afleveren. Vooraleer wij die vergunningen kunnen afleveren, moet er een dossier zijn.
Wij hebben nog geen enkel dossier gezien, enkel via de media en de briefwisseling die ik heb
toegelicht. Het is zeer wijs om nu op basis van dossiers de discussie voort te zetten. De
vragen die wij hebben gesteld, zijn pertinent. Op 22 juli is er de eerste keer een contact. Ik
heb ook begrepen dat de Nationale Voetbalbond een sterke trekker is van dit dossier.
Misschien kunnen zij daarover meer tekst en uitleg geven. Veel vragen die hier zijn gesteld,
kunnen of moeten een antwoord krijgen.

Mijnheer Van Hauthem, mocht u hier een koehandel in ontwaren, kan ik u zeggen dat u niet
verder moet zoeken. Ik heb dat ook gehoord: “Als ze het GRUP herzien, kunnen jullie Uplace
doen en krijgen zij daarvoor een stadion.” Dat is niet aan de orde, niet in hoofde van mezelf
en ook niet in hoofde van de Vlaamse Regering. Als men dat daar absoluut wil, lopen er
procedures en zal men dat moeten uitklaren. Ik ga ervan uit dat we na 22 juli wijzer zullen
zijn geworden, dat we zullen weten waaruit het dossier bestaat. Heeft de Brusselse Regering
gezegd dat zij parking C zal pakken? Daarbuiten hebben zij geen bevoegdheid. Ze zitten niet
financieel in het dossier. De Voetbalbond trekt dat. Wij zullen dan heel wat antwoorden
krijgen. Dan kunnen wij als vergunningsverlenende overheid daarover met kennis van zaken
discussiëren.

Er zijn natuurlijk andere discussiepunten, zoals de taalaanhorigheid. Daar worden wij vanuit
een andere invalshoek bij betrokken. Er is ook de veiligheid.

Er zijn dus nog heel wat vragen. Ik hoop dat u nu exact weet waar we staan. Dit is de stand
van zaken in dit dossier. Voorzitter, ik ga er ook van uit dat daarover het laatste woord nog
niet is gezegd.

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem: Minister-president, dank u voor uw antwoord. Wat u op het
einde zei, klopt in elk geval: het laatste woord is nog niet gezegd. Alle vragen blijven open,
zelfs na het schriftelijke antwoord van de Brusselse minister-president dat u hebt samengevat,
waarvoor dank, en na eventuele mondelinge contacten. Geen enkele van de gestelde vragen
kreeg een antwoord. Noch wat betreft mobiliteit, noch wat betreft milieu, noch wat de vraag
betreft of het mogelijk is om dat binnen het bestaande GRUP te realiseren.

U zegt dat we eerst het dossier moeten hebben, anders kunnen we zelfs daar niet op
antwoorden. Ik begrijp dat u als vergunningverlenende overheid wat dat betreft een beetje
terughoudend moet zijn. Maar het gaat over meer dan de bestaande 5 hectare, het gaat zeker
over 15 hectare. Bijgevolg zou het GRUP hoe dan ook moeten worden aangepast. En een
GRUP aanpassen is niet zo eenvoudig, nog los van het feit dat het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest nog altijd procedures heeft lopen bij de Raad van State tegen wat eventueel zou
moeten worden aangepast om te doen wat ze daar willen doen. Het is en blijft een kluwen.

Minister-president, u zegt dat er overleg zal komen en dat er een werkgroep zal komen. Maar
als ik het goed heb gehoord, zitten de betrokken gemeenten daar niet in. De federale
overheid, de Voetbalbond, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de federale staat, het
Vlaamse Gewest wel, maar over de betrokken gemeenten, die toch ook een stem in het
kapittel zouden mogen hebben, wordt niet gesproken. De gemeente was trouwens ook niet op
de hoogte van de plannen van de stad Brussel en van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
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Dat is nog altijd niet zo. Dat bleek tijdens de gemeenteraad van Grimbergen op 21 juni. Toen
wist men nog altijd van niets: wat, hoe, wanneer, met wie? Nu hoor ik dat er een werkgroep
wordt opgericht waarin die gemeenten niet eens vertegenwoordigd zijn. Minister-president, u
kunt toch niet in structuren gaan zetelen zonder dat u contact hebt met de betrokken
gemeenten, Wemmel maar vooral Grimbergen.

Minister-president, u hebt zich politiek gezien wat op de vlakte gehouden. De heer Van
Rompuy zegt dat we dit uit de communautaire sfeer moeten houden. Ik kan alleen maar
vaststellen, mijnheer Van Rompuy, dat dit iets eenzijdigs is. Als ik in Zaventem een stuk
grond heb, en ik kom vanuit Lennik een persconferentie geven waarop ik zeg dat ik daar dat
en dat en dat en dat mee ga doen, en de gemeente moet zich maar aanpassen en desnoods een
aantal zaken wijzigen en mij die vergunningen geven – dat is op zich geen manier van
werken. Kom mij niet zeggen dat het met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest beter zou
gaan. Trouwens, als u nog optimalisatiewerken aan de ring moet doen, let dan op als u een
afrit moet afsluiten, want dan moet u eerst het akkoord hebben van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest.

Het is de manier waarop men dit dossier aanpakt. Men zegt: “Bon, dit is wel Vlaamse
Gewest, maar we gaan daar dit dossier op tafel leggen en men zal dat eventueel maar moeten
slikken.” Dat is voor een deel onverteerbaar, vooral omdat er alternatieven zijn, zowel op de
Heizelvlakte als in Brussel zelf. Het zou een prachtig stadsontwikkelingsproject voor het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zelf kunnen zijn.

De vraag is niet of er al dan niet een voetbalstadion nodig is. Mijnheer Van Rompuy, dat is
zelfs de vraag niet. De vraag is of het daar kan komen en of het geen nefaste gevolgen heeft
voor de omgeving, zeker met de taalaspecten erbij.

Minister-president, dank u voor uw antwoord. Maar inderdaad: er blijft nog heel wat mist
hangen. Ik stel mij de vraag: wanneer men in september een dossier naar de UEFA moet
sturen om zich kandidaat te stellen voor de Europese voetbalkampioenschappen van 2020, dat
over heel Europa zal plaatsgrijpen en waarvoor Brussel kandidaat zou zijn, hoe zal men dat in
godsnaam tegen september helemaal uitgeklaard krijgen? Ik neem aan dat we daar begin
september in deze commissie op terug zullen kunnen komen.

De voorzitter: Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Minister-president, dank u voor uw antwoord. We zitten hier te
discussiëren over een dossier dat nog geen dossier is. Ik stel vast dat Vlaanderen terechte
vragen stelt bij dat ‘dossier’. Er moeten eerst antwoorden komen. Pas dan kunnen we verder
gaan. Nu gaat het allemaal over wat en ‘if’ en wanneer. Eigenlijk wordt er niets gezegd.

Ik ben ook een voorstander van een nieuw stadion. Mijnheer Van Rompuy, in die geest wil ik
ook aan uw zijde staan om een nieuw stadion te bouwen. (Opmerkingen van mevrouw
Patricia De Waele)

Mijn collega zegt hier: “U aan mijn zijde.” (Gelach)

We moeten bekijken waar het kan en waar niet. Ik ben er ook van overtuigd dat België zo’n
tempel nodig heeft. De vraag is alleen waar je hem zult plaatsen en in welke context. Gaan
we een uitzondering maken op de regel? Dat wordt heel moeilijk. Als we één keer een
uitzondering maken, moeten we een andere keer ook een uitzondering maken.

Er zijn meer vragen dan antwoorden. Minister-president, ik heb niet veel gehoord over het
schuifdak. Hoeveel zou dat extra kosten? Oké, het is nog geen dossier, maar we weten dat het
Stade de France verschuifbare tribunes heeft. De mensen willen dicht bij het voetbalveld
zitten om de sfeer te kunnen opsnuiven. Ik vind dat ook plezanter. Dat is leuker om te
supporteren. Je kunt die mensen bijna voelen. Met een atletiekpiste is dat moeilijker.

Er zijn oplossingen. We moeten overwegen wat de noden zijn. Hoe kunnen we dit probleem
oplossen? De Vlaamse Regering is een grote sponsor van de Memorial Van Damme. Ik ben
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ook een grote atletiekliefhebber. We moeten er alles aan doen om ook die mensen na 2020
een toekomst te bieden.

Voor wat betreft het Europees kampioenschap van 2020 denk ik dat het heel moeilijk zal zijn
om tegen september een compleet dossier rond te hebben. Zij moeten weten hoever wij staan.
We gaan nu in reces, die werkgroep moet nog samenkomen. Ik denk, voorlopig, dat dit een
verloren zaak is. Ik zou het Europees kampioenschap erna realistischer vinden. Op zeven jaar
tijd in zo’n moeilijke context, in een kluwen van allerlei regelgevingen, een stadion bouwen:
ik probeer het positief te zien, maar ik zie het niet echt positief.

Minister-president, u bent slim genoeg om te weten hoe u zich moet manoeuvreren in dat
dossier. Wij hopen dat u effectief voor alle sporten een minister-president zult zijn.

De heer Eric Van Rompuy: Minister-president, dank u voor uw antwoord.

Mijnheer Van Hauthem, ik heb gelezen dat uw partij, die in Grimbergen niet het Vlaams
Belang heet maar Vernieuwing of Verruiming, ik weet het niet, ‘tout court’ zegt geen stadion
te willen op parking C. U hebt uw mening al gevormd. Voor het Vlaams Belang mag daar
geen stadion komen. De minister-president heeft hier een aantal voorwaarden gesteld. Het is
evident dat men de wetten niet kan forceren, dat men geen milieuverordeningen kan
overtreden, en dat alle mogelijke studies moeten plaatsvinden. Maar mijn uitgangspunt is dat
de instelling moet zijn dat wij dit willen, dat wij dit een goede zaak vinden, ook voor
Vlaanderen. Dat is het uitgangspunt vanwaar we moeten vertrekken.

Je kunt heel veel horden plaatsen en er een steeplechase van maken, maar als je er te veel
plaatst, geraak je er niet over. Wat wettelijk moet, moet worden gerespecteerd, zoals ook
mevrouw Werbrouck zegt. De instelling moet zijn dat we streven naar een nationaal
polyvalent stadion, waar we misschien ooit de Tour de France zullen zien aankomen en waar
wereldrecords zullen kunnen worden gebroken en waar misschien een opvolgster van Ulla
Werbrouck ooit judodemonstraties zal kunnen geven, enzovoort. Als Vlamingen hebben wij
nood aan grote projecten. We slagen er nergens meer in om iets te realiseren. Zo’n project is
belangrijk.

Minister-president, ik hoop dat u daar in overleg met alle betrokkenen als Vlaamse Gewest
op een positieve manier aan wilt meewerken. Dat wou ik naar voren schuiven. Ik sluit mij aan
bij de vriendelijke woorden van Ulla Werbrouck.

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer Van Hauthem, ik heb er geen enkel probleem
mee dat Grimbergen daar op een bepaald moment bij betrokken wordt. Ik stel alleen maar
vast dat er een eerste overleg zal plaatsvinden met het federale niveau, met het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, met ons en met de Nationale Voetbalbond. Maar als het lokale
niveau daar op een bepaald moment bij betrokken moet worden, lijkt me dat zeer wijs.

Mevrouw Werbrouck, ik ben geen grote specialist in openschuivende daken, ook niet in
schuifwanden, enzovoort. Maar ik kan dat mogelijk nog worden. Dat weet je nooit. Het is
belangrijk te onderstrepen dat wij hier in eerste instantie gevat zijn als vergunningverlenende
overheid. We voeren een grote dialoog. We zeggen daarin dat we dat zien aankomen, maar
dat we op tal van vragen niet kunnen antwoorden omdat we nog geen dossier hebben gezien.
Toch vragen we om met al die elementen rekening te houden bij het opbouwen van het
dossier.

Een andere invalshoek zou zijn indien wij zouden zeggen dat er wat ons betreft dat en dat aan
moet komen. Dan zou ik verwachten dat Brussel, of die privé-investeerder, zou vragen
waarom wij dan niet mee investeren. Maar dat is nu niet onze houding. Onze houding is dat
wij een vergunning moeten afleveren en dat we dus moeten zeggen dat er in de opbouw van
het dossier met een aantal zaken rekening wordt gehouden. Op 22 juli is er een vergadering
met de betrokkenen. We zullen dan hopelijk een dossier zien. Ik weet niet van wie het moet
komen, van de Nationale Voetbalbond of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? Dat
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moet daar duidelijk worden. Ook hoe dat dossier moet worden opgebouwd, binnen welke
timing, enzovoort.

Voorzitter, we hebben terecht vragen gesteld. We hebben antwoorden gekregen of een begin
van antwoord. Dat komt er zeker op 22 juli. Dan zullen wij terugkoppelen. Voorzitter, ik
vermoed dat dit voor deze commissie na het zomerreces zal zijn. Na 22 juli zal deze
commissie hier niet meer actief zijn.

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem: Mijnheer Van Rompuy, verwar de zaken niet. Er zal wel
degelijk nood zijn aan een groot multifunctioneel stadion. Er zijn alternatieven. De
Heizelvlakte ligt 500 meter verderop. Zeg niet dat wij altijd zo negatief zijn. Er zijn al pistes
gelanceerd, bijvoorbeeld Schaarbeek-Vorming. Maar u hebt gelijk, op parking C zien wij dat
niet zitten.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Patricia De Waele tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
aanbeveling van de Vlaamse ombudsman inzake de krotbelasting
- 2026 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Sas van Rouveroij tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
dubbele heffing inzake belastingen op leegstand en verkrotting
- 2053 (2012-2013)

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, en tot de heer Philippe
Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en
Sport, over lokale opcentiemen geheven op belastingen inzake leegstand en verkrotting
- 2054 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Veli Yüksel tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister
van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de heffingen op
verwaarlozing en verkrotting
- 2071 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Voorzitter, op uw aanraden heb ik een aantal vragen om uitleg
ingediend. Enkele weken geleden heeft de Vlaamse ombudsman in de gemeenschappelijke
commissie Financiën en Woonbeleid toelichting gegeven. Dat is ook de oorzaak van mijn
betrokkenheid. Normaal gezien, zetel ik in de commissie Woonbeleid.

Ik wil toch eerst een opmerking maken. U hebt toen de raad gegeven door middel van vragen om
uitleg onze vragen aan de verschillende ministers te stellen. Ik heb een vraag om uitleg aan
minister Bourgeois ingediend. Het gaat immers onder meer om de gemeentebesturen. Ik heb ook
een vraag om uitleg aan minister Van den Bossche gesteld. Het beleidsdomein Wonen is hier
immers ook bij betrokken. Ik heb die vragen om uitleg teruggekregen met de boodschap dat ik ze
in deze commissie moet stellen. Ik had toen al een vraag om uitleg aan minister Muyters
opgesteld. In verband met mijn tweede vraag om uitleg ben ik echter weer naar minister Van den
Bossche doorverwezen. Ik heb het gevoel dat ik in een pingpongspel ben terechtgekomen en dat
niemand precies weet waar bepaalde vragen moeten worden beantwoord. Ik hoop in elk geval
dat ik vandaag ruim de kans zal krijgen zo veel mogelijk antwoorden te horen.
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De Vlaamse overheid en de gemeentebesturen pakken de verkrotting en de leegstand van
woningen en van bedrijfsgebouwen aan met een krot- en leegstandsheffing. In sommige
gevallen lopen die bedragen hoog op.

Tijdens zijn toelichting in de gemeenschappelijke commissie op 18 juni 2013 heeft de
Vlaamse ombudsman vermeld dat dit een onwettelijke en dubbele belasting is. Heel wat
gemeenten heffen opcentiemen op de Vlaamse krotbelasting. In mei 2012 heeft het Hof van
Cassatie echter geoordeeld dat dit verboden is. Er kunnen geen gemeentelijke opcentiemen op
die krotbelasting worden geheven. De Vlaamse ombudsman heeft dit toegelicht. Ik zou
hierover een aantal vragen om uitleg willen stellen die ontvankelijk zijn verklaard.

Minister, zijn de burgers die door deze onwettelijke krotbelasting zijn gevat concreet
aangeschreven of ingelicht? Er is mogelijk sprake van een onterechte belasting. Indien dit
niet is gebeurd, zou ik graag vernemen waarom niet. Ik heb uit de stukken van de Vlaamse
ombudsman kunnen afleiden dat het om ongeveer 2000 gevallen zou gaan. Dat is natuurlijk
een behoorlijk aantal. Als het erop aankomt die mensen te verwittigen, ligt dit aantal echter
niet te hoog.

Hoe zit het eigenlijk met de retroactiviteit? Indien nu blijkt dat we met een onwettelijke
toestand te maken hebben, ga ik ervan uit dat een aantal burgers een aantal jaren geleden op
een onwettelijke wijze zijn belast. Ik vraag me af of de belastingen die deze burgers in het
verleden onterecht hebben betaald op een of andere manier zullen worden teruggestort. Hoe
zal dat worden geregeld?

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Voorzitter, ik heb twee vragen om uitleg ingediend. Ik heb
beide zaken uit elkaar gehaald. Enerzijds is er de problematiek van de inkohiering.
Anderzijds is er de problematiek ten gronde, die met de rechtsgrond te maken heeft. Dit zijn
twee totaal andere zaken die totaal andere antwoorden vergen.

Ook ik verwijs naar de gedachtewisseling met de Vlaamse ombudsman van 18 juni 2013. Ik
kon toen zelf niet aanwezig zijn. Ook minister Van den Bossche was er niet. Hierdoor moeten
we de thematiek nu even hernemen. Op zich is dit niet zo erg. Het is alleen spijtig omdat de
uitleg van de Vlaamse ombudsman bijzonder interessant was. Ik ga ervan uit dat de minister
hier ook kennis van heeft genomen. In die zin missen we in feite niets.

Het advies van de Vlaamse ombudsman heeft onder meer betrekking op de problematiek in
verband met de dubbele belasting. Die problematiek ontstaat als een gewestelijke belasting en
een gemeentelijke belasting wordt geheven op de verkrotting van woningen en gebouwen en
op de verkrotting van bedrijfsruimtes en op de leegstand en de verwaarlozing van
bedrijfsruimtes. Indien ik het over verkrotting heb, heb ik het altijd over woningen, gebouwen
en bedrijfsruimtes. Indien ik het over leegstand heb, splits ik dit wegens de enigszins
verschillende benadering.

Het eerste probleem dat de Vlaamse ombudsman aanhaalt, heeft betrekking op de
disproportionaliteit. Ten gevolge van meerdere heffingen op eenzelfde belastbaar feit kan de
totale kostprijs voor de belastingplichtigen hoog oplopen. Dit is in sommige gevallen ook
aangetoond. Ik heb in zijn verslag alvast vrij hoge sommen gezien.

Het tweede probleem betreft de administratieve overlast ten gevolge van meerdere
aanslagbiljetten. Dit is uiteraard enkel het geval indien niet met de duozit wordt gewerkt. In
die gevallen worden de opcentiemen hier uiteraard in verwerkt. Dit probleem bestaat enkel
indien met een Vlaamse heffing en een lokale heffing wordt gewerkt.

Het derde probleem betreft de onduidelijkheid en de juridische onzekerheid met betrekking
tot de vrijstellingen en de schorsingen van deze heffingen. Er kunnen immers verschillen
tussen gewestelijke en lokale heffingen zijn. Dit geldt volgens mij ook niet indien met een
duozit wordt gewerkt. Indien het om een afzonderlijke heffing met een afzonderlijk reglement



Commissievergadering nr. C259 – FIN12 (2012-2013) – 2 juli 2013 21

gaat, is het mogelijk dat een lokaal bestuur voorziet in vrijstellingen waarin de gewestelijke
heffing niet voorziet of omgekeerd.

De disproportionaliteit ten gevolge van de samenvoeging van heffingen, de administratieve
overlast en de onduidelijkheid en juridische onzekerheid zijn de drie pijnpunten.

Dit brengt me bij het reeds door mevrouw De Waele aangehaalde arrest van het Hof van
Cassatie van 24 mei 2012. Dit arrest, dat ondertussen genoegzaam bekend is, stelt dat artikel
464, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) de Vlaamse overheid
niet toelaat gemeentebesturen het recht te verlenen opcentiemen te heffen. De Vlaamse
overheid kan dat zelf wel. Indien gemeentebesturen dit ook doen, komen ze in strijd met
artikel 464. Volgens de redenering van het Hof van Cassatie betekent dit immers dat het
kohier hoe dan ook onrechtstreeks als grondslag wordt gebruikt, wat artikel 464 niet toelaat.

We hebben het hier al vroeger over gehad. Aangezien mijn geheugen en het geheugen van de
minister nog goed werken, hoef ik dat niet allemaal boven te halen. Ik herinner me dat de
minister toen heeft verklaard de federale overheid om aandacht voor dit probleem te vragen.
Hij zou de Federale Regering vragen artikel 464 zodanig aan te passen dat het probleem met
de rechtsgrond zou verdwijnen en dat we met het Hof van Cassatie in het reine zouden
geraken.

De minister heeft gehandeld zoals hij heeft beloofd. Daar hebben we het op 12 december
2012 al over gehad. De vraag van de Vlaamse Regering is op de agenda van de interfederale
werkgroep geplaatst. Ik heb het verdere verloop gevolgd. Op 27 mei 2013 heeft de
interfederale interkabinettenwerkgroep een akkoord over een voorontwerp van wet tot
wijziging van het artikel bereikt. Iedereen beschikt over bronnen. Dat helpt de discussie
vooruit.

De minister heeft dit eigenlijk al eerder aangekondigd. Hij kende de datum toen nog niet.
Aangezien de minister-president toen net binnenkwam, is hem gevraagd wanneer de
volgende vergadering van het Overlegcomité zou plaatsvinden. Hij wist ons te melden dat die
vergadering op 12 juni 2013 zou plaatsvinden. Die informatie is nadien correct gebleken.

Ondertussen heb ik de notulen van die vergadering gezien. Er is een voorontwerp van wet tot
wijziging van de artikelen 464 en 465 van het WIB opgesteld. Het is de bedoeling artikel 464
wat op te kuisen en artikel 465 te gebruiken om alle uitzonderingen in op te lijsten. Het door
het Overlegcomité opgesteld voorontwerp van wet zou aan de federale ministerraad worden
voorgelegd.

Indien ik het voorontwerp goed heb begrepen, zou de wijziging van artikel 464 op 1 januari
2014 in werking treden. Dit is al goed nieuws. Ik moet toegeven dat er ten aanzien van de
federale overheid enige scepsis heerste. De minister had hier meer vertrouwen in dan ik.

Ik weet immers hoe moeilijk het is het WIB te wijzigen. Dit geldt zeker indien het een
wijziging ten behoeve van de lokale besturen betreft. Op dat vlak ben ik een
ervaringsdeskundige. De federale overheid is niet snel geneigd wijzigingen aan het WIB door
te voeren.

Ik dring er al lang op aan lokale fiscale ambtenaren inzagerecht te verlenen in de nominatieve
gegevens van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Ik zal er tot mijn laatste snik voor
blijven pleiten de lokale fiscale ambtenaren als gelijkwaardig aan de gewestelijke en federale
fiscale ambtenaren te beschouwen. Ze zijn dat tenslotte ook. (Opmerkingen van minister
Philippe Muyters)

Minister, daar ben ik het mee eens. De sfeer is goed. We zullen dat proberen.

In zijn advies heeft de Vlaamse ombudsman een andere oplossing voorgesteld. Zijn voorstel
heeft betrekking op de huidige werkwijze voor de leegstandsheffing op woningen en
gebouwen, waarvoor de Vlaamse Regering jaren geleden al een oplossing heeft
bewerkstelligd. In het licht van het Grond- en Pandendecreet is beslist dat dit tot de lokale
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autonomie behoort. De lokale overheden beslissen al dan niet een reglement uit te vaardigen
en heffing in te voeren. Indien een lokale overheid dit niet doet, wordt nagegaan of de
leegstand in die gemeente zeer hoog is en tot de bovenste 10 procent behoort en of de
leegstand in die gemeente groeit. Dit zijn de criteria die in het Grond- en Pandendecreet zijn
opgenomen. Indien die twee criteria zijn vervuld, kan de Vlaamse Regering een eigen
reglement op leegstand uitvaardigen en in de betrokken gemeente van toepassing verklaren.

Dit is het systeem dat voor de heffing op de leegstand van woningen en gebouwen is
uitgewerkt. Dit systeem werkt goed en respecteert de gemeentelijke autonomie ten volle. Het
treedt enkel in werking indien de Vlaamse overheid van mening is dat het betrokken lokale
bestuur in gebreke blijft.

De vraag van de Vlaamse ombudsman is of de Vlaamse Regering bereid is dit systeem te
veralgemenen en ook van toepassing te maken op de krotbelasting en op de nog bestaande
leegstandsheffing op bedrijfsgebouwen.

Het voordeel van dit systeem is onmiskenbaar dat de problematiek inzake artikel 464
verdwijnt. Er is immers geen sprake meer van een heffing op het kohier. Van een ander
voordeel heb ik me pas later laten overtuigen. In den beginne had ik een mening over die
duozit. Ik heb dat al eens eerder uitgelegd. Ik vind echter dat het voortschrijdend inzicht van
intelligentie getuigt. Dit betekent niet dat ik me intelligentie wil toemeten. Enkel de gekken
en de koppigaards veranderen nooit van mening. Ik ben geen van beide.

Aanvankelijk leek de duozit me een oplossing. Zeker voor de gemeentebesturen zonder of
met een kleine belastingdienst is het zeer moeilijk een dergelijk reglement tot stand te
brengen om de heffingen te organiseren. Ondertussen heb ik de argumentatie van de Vlaamse
ombudsman, die me aanvankelijk niet bekend was, gelezen. Die argumentatie raakt me op het
vlak van de lokale autonomie.

Ik ben daar heel gevoelig voor. Volgens mij moet zo veel mogelijk van onderuit starten. Waar
het onderaan kan blijven zitten, moet het ook daar worden gehouden. Ik noem dat de
burgernabijheid. Het is mogelijk dit op allerlei manieren politiek te vertalen. Indien het daar
kan blijven zitten, moet dat ook gebeuren. Indien dat niet kan, dan moet het niet blijven
zitten.

In dit geval kan het. Het is namelijk ook al gebeurd. De Vlaamse Regering heeft met
betrekking tot de leegstand van woningen en gebouwen al een dergelijke beslissing genomen.
We zouden het ons dan ook gemakkelijk kunnen maken en dit ook voor de totale leegstands-
en verkrottingsproblematiek invoeren. De steden en de gemeenten kunnen immers kort op de
bal spelen. Ze hebben de vinger aan de pols en ze weten hoe ze het zeer schadelijk fenomeen
van de leegstand en de verkrotting moeten aanpakken.

Ik ben blij met de suggesties van de Vlaamse ombudsman in deze commissie. Hij gaat
hiermee aan de slag. Dat kan van de Vlaamse Regering niet altijd worden gezegd. Dit behoort
tot het politieke spel. (Opmerkingen van minister Philippe Muyters)

De ideeën die hier zijn geopperd en mijn eigen suggesties zijn plots in een juridisch advies
van professor Van de Velde verschenen. Dit is een fijne vaststelling. Ik heb in de commissie
een suggestie geopperd. Ik had toen echter enige onzekerheid. Ik ben geen specialist. Ik heb
gezond verstand en ik ben juridisch geschoold, maar niemand anders dan professor Van de
Velde zou ons beter kunnen adviseren. Zij heeft de materie helemaal onder de knie.

Uit haar uitgebreid juridisch advies blijkt dat er geen bezwaren zijn. Ik vraag me dan ook af
of we dit niet beter zouden doen. Ik wil nu dan ook een allicht vruchteloze poging
ondernemen om ook bij de minister een voortschrijdend inzicht tot stand te brengen.

Minister, wat is uw standpunt over het probleem van de disproportionaliteit? Vindt u dit
correct? Het probleem is er niet indien de duozit wordt gebruikt. Indien twee afzonderlijke
heffingen worden samengeteld, gaat het soms om indrukwekkende bedragen. We beginnen
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zelfs naar een soort fiscale onteigening te neigen. Indien uw antwoord luidt dat het om een
disproportionaliteit gaat, flirten we in alle eerlijkheid met een fiscale onteigening. Dat is
uiteraard niet toegelaten. Die rechtsfiguur bestaat niet. Onteigeningen bestaan enkel binnen
de stedenbouw en de ruimtelijke ordening.

Wat vindt u van de administratieve overlast? Stoort dit u? Indien de duozit wordt gebruikt,
blijft dit probleem allicht zeer beperkt. Indien het om een dubbele heffing gaat, moet u daar
echter gevoelig voor zijn.

Er is zeker sprake van een onduidelijkheid en een juridische onzekerheid. Dit blijkt onder
meer uit de getuigenissen in het verslag van de Vlaamse ombudsman. Ik ken de materie zelf
ook. Ik ben tussen 1989 en 1994 schepen van Financiën in Gent geweest. Dat was in feite het
begin van een twintigjarig mandaat. Ik heb toen als eerste in Vlaanderen een leegstands- en
verkrottingsbelasting ingevoerd. (Opmerkingen van minister Philippe Muyters)

Ik ben misschien de founding father. Dit liep enigszins samen met de situatie in Mechelen. Ik
wil heel eerlijk zijn. Het stadsbestuur van Mechelen is ons enkele dagen voorafgegaan of
enkele dagen later gevolgd. De mist van de tijd laat me toe dit met zekerheid te zeggen. Ik ga
ervan uit dat ik hoe dan ook aan de wieg stond.

Indien ik die periode van dertig jaar overschouw, blijken heel wat argumenten de
onduidelijkheid en de juridische onzekerheid op te roepen. De vrijstellingsregelingen kunnen
verschillen. In het ene geval zal een burger met een bouwvergunning met het oog op
verbouwingen worden ontlast. In een ander geval zal dat geen afdoend argument blijken. Ik
zou de minister hier graag zijn licht over laten schijnen. Vindt hij dat een probleem?

Minister, u hebt in de commissie gesteld dat artikel 464 zou moeten worden gewijzigd. Ik heb
de indruk gekregen dat u voor een wijziging van artikel 464 zou kiezen. Ik leid uit het verslag
van de vergadering van het Overlegcomité van 12 juni 2013 af dat de Federale Regering
hiertoe bereid is. Een interkabinettenwerkgroep heeft dat besproken. Beschikt u ondertussen
al over meer informatie? Zal de Federale Regering dit effectief doen? (Opmerkingen van
minister Philippe Muyters)

Het Overlegcomité heeft dit besproken. Dat is op het niveau van de ministers. Hebt u van
minister Geens voldoende signalen gekregen dat hij de nodige initiatieven zal ontwikkelen
om de Federale Regering en het federaal parlement in staat te stellen voor 1 januari 2014 de
nodige initiatieven te laten ontplooien en implementeren om de rechtsgrond in orde te
brengen? Ik hoop dat u een bevestigend antwoord op die vraag kunt geven. In dat geval
hebben we hier een oplossing voor. Voor mij zou die oplossing echter niet volstaan.

Indien de wijziging op 1 januari 2014 van kracht zou worden, heeft die wijziging geen
retroactieve werking. De vraag is wat we dan met de inning van de heffingen voor 2013
zullen doen. Dit brengt me naadloos bij mijn tweede vraag om uitleg.

Wat zullen we doen met de heffingen voor 2013? Dit punt bevindt zich in de Twilight Zone.
Wat doen we met de inkohieringen sinds het arrest van 24 mei 2012? Ik zal iedereen het
overwegend gedeelte besparen en onmiddellijk tot mijn vragen komen.

Minister, volgens mij zijn er een aantal mogelijkheden. Ik zou graag uw standpunt over al die
verschillende mogelijkheden kennen.

De eerste en verregaandste mogelijkheid zou er natuurlijk uit bestaan het arrest van het Hof
van Cassatie, hoewel het inter partes en niet erga omnes geldt, te interpreteren als een
afwijzing van de rechtsgrond op basis van artikel 464 en bijgevolg te beslissen dat alle
inkohieringen sinds de eerste dag van de invoering van de opcentiem ten gevolge van een
Vlaamse regelgeving zonder rechtsgrond zijn gebeurd.

U hoeft mij er niet van te overtuigen dat we met dit standpunt wat te ver zouden gaan. Vanuit
een academisch oogpunt moet ik dat eerste standpunt omwille van de volledigheid echter
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vermelden. We kunnen dit punt al snel van tafel vegen. Academisch gezien, zou het echter
een eerste mogelijkheid kunnen vormen.

De tweede mogelijkheid zou eruit kunnen bestaan ons op alle inkohieringen sinds 24 mei
2012 te richten. Dit zou ambtshalve en ongeacht de rechtsmiddelen of bezwaarschriften
kunnen gebeuren. Sinds de Vlaamse overheid kennis van het arrest heeft, vind ik het niet
behoorlijk te innen of in te kohieren en vervolgens te innen. Dit betekent dat we tot die dag
kunnen teruggaan. Het probleem is echter dat dit me strijdig met ons standpunt over de eerste
mogelijkheid lijkt. Indien we dit arbitrair op 24 mei 2012 laten ingaan, zie ik niet hoe we
vanuit een juridisch-wetenschappelijke invalshoek kunnen rechtvaardigen waarom we niet tot
de eerste dag terugkeren.

Daarna wordt het moeilijker. De derde mogelijkheid betreft de belastingplichtigen die
rechtsmiddelen hebben aangewend en een bezwaarschrift hebben ingediend. Er zijn twee
mogelijkheden. De belastingplichtige heeft in zijn bezwaarschrift al dan niet melding van het
arrest van het Hof van Cassatie gemaakt.

Indien ik het goed heb begrepen, krijgt de belastingplichtige die melding van het arrest van
het Hof van Cassatie heeft gemaakt een eenvoudige brief met de melding dat hij gelijk heeft
en dat hij zal worden ontlast. De heffing wordt dan niet geïnd en de zaak is geregeld.

Dan is er natuurlijk de categorie van mensen die wel degelijk een bezwaarschrift hebben
ingediend en als rechtsonderhorige uiting hebben gegeven aan hun weigering te betalen, maar
die dit argument niet hebben gebruikt. Ik zou uw mening daarover ook graag eens horen. Dit
moet u als politicus aanspreken.

Ik kan me voorstellen dat het vanuit een ambtelijke benadering luidt dat het zo en niet anders
is. Het gaat hier echter om het behoorlijk bestuur. Ik vind het merkwaardig dat een overheid
die vaststelt dat een burger zich door middel van een bezwaarschrift tegen een belasting
verzet en daar rechtsmiddelen voor aanwendt, maar niet op de hoogte is van het arrest dat de
overheid wel kent, toch zou worden belast. De overheid zou zich dan stil houden en het
bezwaar afwijzen omdat de indiener zo dom is het arrest niet te vermelden. Ik hoop dat zoiets
niet gebeurt. Ik zou dat een blijk van onbehoorlijk en onzorgvuldig bestuur vinden.

Tot slot is er nog de situatie in 2013. Dit is geen bijkomende mogelijkheid. Ik heb begrepen
dat de VLABEL niet meer inkohiert en dat er met betrekking tot 2013 geen probleem is. Dat
is al mooi opgeruimd. Het probleem heeft enkel betrekking op 2012. We hebben het
probleem al wat verkleind.

Het enige overblijvende punt is ook al door mevrouw De Waele aangehaald. Ik ga ervan uit
dat minister Bourgeois, voor zover hij dat nog niet heeft gedaan, de lokale besturen op de
hoogte zal brengen. De gemeenten kunnen de opcentiemen voor 2013 niet innen. Er komt
immers geen inkohiering. Daarnaast moet er met betrekking tot 2012 een melding komen.
Dat ligt natuurlijk iets moeilijker. Die melding hangt immers af van het standpunt dat u hier
zult innemen. In functie daarvan zal duidelijk worden welk bedrag de gemeentebesturen niet
kunnen innen.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Voorzitter, ik zal proberen het kort te houden. De vorige sprekers
hebben al veel gezegd. Ik heb deze zaak in november 2012 naar aanleiding van het verslag
van de ombudsvrouw van de stad Gent aangekaart. Zij heeft toen verklaard dat deze heffing
in 2011 en in 2012 een kafkaprijs had moeten ontvangen. Naar aanleiding van mijn vraag om
uitleg heeft de minister een aantal cijfergegevens vermeld. Hij heeft toen al op de
onduidelijke situatie gewezen. Er was toen al een tegenstrijdigheid. Ik heb toen voor een
uniformisering van de krotbelasting gepleit. Een paar weken geleden hebben we hierover een
gedachtewisseling met de Vlaamse ombudsman gehouden. Hij heeft toen een advies
uitgebracht.
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Bij de totstandkoming van de gewestelijke heffing op de leegstand en de verkrotting is ervoor
geopteerd steden en gemeenten de mogelijkheid te bieden naast de gewestelijke heffing een
eigen heffing te handhaven. Die heffing kon de vorm aannemen van een eigen
belastingreglement op leegstand en verkrotting of van een heffing van opcentiemen op de
gewestelijke heffing. Voor de gewestelijke heffing is ingevoerd, hadden reeds 155 lokale
besturen een eigen krot- of leegstandsheffing. Deze werkwijze bood hen de mogelijkheid de
eigen inspanningen voort te zetten.

In het Grond- en Pandendecreet is de leegstandsheffing volledig naar de lokale besturen
overgeheveld. De gewestelijke heffing op de verwaarlozing en de verkrotting is naast de
lokale heffingen blijven bestaan. Zoals iedereen al weet, heeft het Hof van Cassatie op 24 mei
2012 een arrest geveld. De heffing van opcentiemen op de belastingen die op grond van het
kadastraal inkomen worden berekend, is strijdig met de bepalingen in het WIB. Dit is
derhalve ook het geval voor de Vlaamse belasting op verwaarlozing en verkrotting.

De Vlaamse ombudsman heeft de gewestelijke en lokale dubbele heffing aangeklaagd. In zijn
aanbeveling, stuk 2037, vraagt hij om de invoering van een nieuw systeem. De lokale
besturen zouden hun belasting op verwaarlozing en verkrotting heffen en de gewestelijke
overheid zou enkel als back-up optreden indien een lokale heffing zou ontbreken. Dit is min
of meer vergelijkbaar met de heffing op leegstand.

Overleg tussen de Vlaamse ombudsman en VLABEL heeft ertoe geleid dat na het eerste
kwartaal van 2013 geen inkohieringen meer zijn uitgevoerd. Bovendien heeft VLABEL zich
ertoe geëngageerd gerechtelijke procedures te vermijden en te aanvaarden dat burgers in
recente vragen door middel van een eenvoudige brief om een kwijtschelding kunnen vragen.
We hebben tijdens de gedachtewisseling vastgesteld dat het om ongeveer 2000 mensen gaat.

Volgens mij is er heel wat juridische onduidelijkheid. Dit lijkt me tegen de principes van
goed en deugdelijk bestuur in te druisen. Er is volgens mij dan ook dringend nood aan een
structurele en duidelijke oplossing.

Minister, wat is uw standpunt met betrekking tot de heffing op de verwaarlozing en de ver-
krotting? Welke voor- en nadelen hebben een gewestelijke en een lokale heffing volgens u?

Mijn tweede vraag lijkt me het belangrijkst. Welke stappen zal de Vlaamse Regering zetten
om samen met de Federale Regering een structurele oplossing te zoeken? Op welke termijn
zal dit gebeuren? Ik heb uit de gedachtewisseling en uit de toelichting van de Vlaamse
ombudsman afgeleid dat we ons sinds het arrest in een juridisch vacuüm bevinden. Ik zou
graag uw standpunt kennen en wat verduidelijking krijgen.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Voorzitter, ik wil eerst opmerken dat ik mijn antwoord pas na
overleg met de rest van de Vlaamse Regering heb geformuleerd. Wie ook vragen om uitleg
aan andere ministers wilde stellen, moet weten dat ik mijn antwoord slechts na overleg met
mijn collega’s breng.

Het uitgangspunt is en blijft dat het Hof van Cassatie op 24 mei 2012 heeft geoordeeld dat de
heffing van gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke leegstandsheffing in strijd is met
artikel 464 van het WIB.

Hoewel dit arrest, zoals al eerder is aangehaald, een arrest inter partes is en niet erga omnes
geldt, heeft het een zeker moreel gezag. Dit arrest zal, indien het van toepassing is, ook in
lagere uitspraken worden gebruikt. Bijgevolg kunnen de belastingplichtigen ten gevolge van
het arrest van het Hof van Cassatie de opcentiemen op de gewestelijke leegstandsheffing bij
VLABEL betwisten.

In navolging van het arrest heeft VLABEL met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)
en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) overleg gepleegd en de
gemeenten op de hoogte gesteld van de ondernomen acties op de verschillende tijdstippen.
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Het lijkt me nuttig alle acties te overlopen die VLABEL en de Vlaamse Regering hebben
ondernomen om tot een oplossing te komen.

In juli 2012 heeft VLABEL alle gemeenten van het arrest op de hoogte gesteld. VLABEL
heeft gemeld dat moest worden onderzocht op welke wijze de gevolgen van het arrest
maximaal konden worden ingedijkt.

Het ABB heeft de gemeenten ook van de rechtsonzekere situatie op de hoogte gebracht. Op
20 juli 2012 heeft minister Bourgeois een omzendbrief verstuurd met de jaarlijkse instructies
voor het opstellen van de budgetten voor 2013. Ook VLABEL heeft toen alle informatie
doorgegeven.

In oktober 2012 heeft de VVSG de betrokken gemeenten laten weten dat de Vlaamse
overheid mogelijke wetgevende initiatieven onderzocht om een oplossing te vinden.
Aangezien er op dat ogenblik nog geen oplossing was, heeft de VVSG de gemeenten
tegelijkertijd aangeraden de gemeentelijke opcentiemen met ingang van 2013 te schrappen.
We hebben dit toen overigens in de commissie besproken.

Heel wat gemeenten zijn hier effectief op ingegaan of zijn overgeschakeld naar een eigen
reglement. Dit was trouwens een suggestie van de heer van Rouveroij. Het aantal gemeenten
dat in 2013 opcentiemen vestigt, is in vergelijking met 2012 met de helft gedaald, meer
bepaald van 104 gemeenten tot 51 gemeenten voor de verkrottingsheffing en van 58
gemeenten tot 27 gemeenten voor de leegstandsheffing voor bedrijfsruimtes.

Volgens het grondwettelijk principe van de lokale autonomie kunnen gemeenten ervoor
kiezen een eigen belasting op verkrotte woningen en gebouwen en op de leegstand van
verwaarloosde bedrijfsruimtes te heffen. Op de website van het ABB hebben we twee
voorbeeldreglementen voor een eigen gemeentebelasting ter beschikking gesteld.

Dit geeft goed weer op welke wijze we de gemeenten hebben geïnformeerd. Alle
vraagstellers zijn hierop ingegaan. De gemeenten waren goed op de hoogte. We hebben
alternatieven en voorbeelden gegeven. We merken ook wat het effect is geweest. De helft
heeft een oplossing gevonden.

Wat de belastingplichtigen betreft, hanteert VLABEL een duidelijke richtlijn, die ik nu zo
concreet mogelijk zal trachten weer te geven.

Indien het niet-verschuldigd zijn van de opcentiemen in een hangend bezwaar uitdrukkelijk is
ingeroepen, wordt de kwijtschelding van de opcentiemen toegestaan. Indien het niet-
verschuldigd zijn van de opcentiemen niet uitdrukkelijk door de burger of door zijn advocaat
wordt ingeroepen, volgt er geen kwijtschelding.

Volgens de heer van Rouveroij is dit een vorm van onbehoorlijk bestuur. Ik ben het daar niet
mee eens. De inkohiering vormt een uitvoerbare titel. Hiervoor gelden rechtsregels die ik als
minister en VLABEL moeten volgen. Bovendien kunnen we moeilijk een bezwaar tegen
onszelf indienen. Dat hoort niet bij de gangbare regels. Ik ben het er niet mee eens dat het
hier om een vorm van onbehoorlijk bestuur gaat.

Indien de termijn om naar de rechtbank te stappen voor een reeds beslist bezwaar, drie
maanden en drie werkdagen na de betekening, nog niet is verstreken en indien het niet-
verschuldigd zijn van de opcentiemen alsnog door de burger of door zijn advocaat wordt
ingeroepen, is de kwijtschelding van de opcentiemen toegestaan. Indien de termijn om naar
de rechtbank te stappen reeds is verstreken en de bezwaarbeslissing bijgevolg definitief is
geworden, worden de opcentiemen niet meer kwijtgescholden. Dit geldt ook indien alsnog
uitdrukkelijk naar het arrest wordt verwezen. Indien over de grond van de zaak een
definitieve beslissing is genomen, bestaat er volgens mij geen enkele wettelijke mogelijkheid
om tot een ambtelijke ontheffing over te gaan. Ik ben geen jurist, maar ik laat me graag door
goede juristen bijstaan.
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Indien een hangend geschil enkel betrekking heeft op de kwijtschelding van de opcentiemen,
wordt een akkoordconclusie genomen. Indien het geschil ook op andere aspecten betrekking
heeft, wat altijd een mogelijkheid is, moeten de advocaten van VLABEL zich met betrekking
tot de opcentiemen naar de wijsheid van de rechter schikken en gedragen. Dit aspect wordt
niet verder verdedigd.

Een volgend punt betreft de inkohiering. Voor het aanslagjaar 2013 volgen geen
inkohieringen. VLABEL heeft de steden en de gemeenten, de VVSG en het ABB op de
hoogte gebracht.

Er is me gevraagd hoe het met de retroactiviteit zit. Aangezien een te hoog bedrag aan
belastingen is ingekohierd, is de vraag of die te hoge belasting met terugwerkende kracht kan
worden kwijtgescholden en ontheven. Ik kijk in dit verband ook even in de richting van de
Vlaamse ombudsman. Hij heeft de indruk gegeven dat VLABEL of ikzelf als minister
hierover discretionair kunnen beslissen. Voor zover wij weten, is dit in de realiteit echter niet
mogelijk. Enkel indien de wettelijke spelregels ter zake worden gerespecteerd, zou zoiets
mogelijk zijn. De inkohiering vormt op zich immers een uitvoerbare titel. De concrete
wettelijke voorwaarden zijn tweeërlei en moeten samen worden uitgevoerd.

Ten eerste moet er sprake zijn van een nieuw feit dat toelaat het dossier te heropenen. Wij
moeten die regel volgen. Ten tweede moet de overbelasting door de administratie worden
vastgesteld of door de belastingplichtige binnen een termijn van vijf jaar vanaf 1 januari van
het jaar van inkohiering aan de administratie worden bekendgemaakt. Om tot een ambtshalve
ontheffing over te gaan, moet cumulatief aan deze voorwaarden worden voldaan.

Er moet bijgevolg in de eerste plaats sprake zijn van een nieuw feit. Daar wringt het
schoentje. De wetgeving beschouwt een wijziging in de jurisprudentie niet als een nieuw feit.
Er is me gemeld dat dit in artikel 376, paragraaf 2, van het WIB staat. Indien binnen de
wettelijke bezwaartermijn geen bezwaar tegen de heffing is ingediend of indien over een
ingediend bezwaar een definitieve beslissing is genomen, kan geen ontheffing worden
verleend. De belasting is dan definitief verschuldigd.

De wetgeving ter zake is zeer duidelijk. Ikzelf of VLABEL kunnen niet zomaar als een
discretionaire beleidskeuze voorstellen hier wijzigingen in aan te brengen. Ik verwijs in dit
verband naar het standpunt van de VLABEL dat na een uitvoerige bespreking en overleg met
de Vlaamse ombudsman tot stand is gekomen. Het is mijn overtuiging dat we hier binnen de
grenzen van de vigerende wetgeving het maximum voor de burger en voor de
belastingplichtige hebben gedaan.

De meest essentiële vraag lijkt me hoe we in de toekomst te werk moeten gaan. Het verleden
is een punt, maar de toekomst lijkt me ook belangrijk.

In zijn tweede aanbeveling suggereert de Vlaamse ombudsman een heffing met betrekking tot
een materie door een enkele overheid te laten uitvoeren. Op die manier kan de verwarring van
de burger die verschillende aanslagen in de bus krijgt, worden vermeden.

Aangezien de lokale autonomie is verankerd, lijkt het de Vlaamse ombudsman logisch dat de
gewestelijke overheid zich met betrekking tot de krotbelasting en de heffing op de leegstand
van bedrijfsruimtes zou terugtrekken. De heer van Rouveroij heeft dit ook gesuggereerd.

Zoals iedereen ondertussen weet, is het arrest van het Hof van Cassatie van 24 mei 2012
tijdens de vergadering van het Overlegcomité van 12 juni 2013 rechtgezet. Toen is een
akkoord over een voorontwerp van wet tot wijziging van het aangehaald artikel bereikt. De
heer van Rouveroij heeft zijn woorden daarnet zelf gecorrigeerd. Het gaat hier niet om een
werkgroep. In het Overlegcomité zetelen de ministers zelf.

De federale ministerraad heeft dit voorontwerp van wet ondertussen goedgekeurd. Als datum
voor de inwerkingtreding wordt 1 januari 2014 voorgesteld. Dit impliceert dat gemeente-
besturen die dit willen de opcentiemen op de leegstandsheffing op bedrijfsruimtes en op de
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verkrotting van woningen vanaf het aanslagjaar 2014 opnieuw kunnen vestigen. Het element
van de verwarring bij de burger blijft op dat ogenblik een aandachtspunt. Het is in dit verband
belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende heffingen die de
Vlaamse ombudsman in zijn analyse aanhaalt.

Er is de leegstandsheffing voor bedrijfsruimtes. De Vlaamse ombudsman maakt in zijn
analyse abstractie van het gewestelijk beleid op dit vlak. Het Vlaamse Gewest wil een actief
grond- en pandenbeleid blijven voeren.

Het Vernieuwingsfonds biedt op dit vlak twee voordelen. In dat fonds zal een substantieel
bedrag worden gestort. Dit bedrag zal het mogelijk maken grote ruimtelijke en
maatschappelijk ingrijpende projecten te ondersteunen. Dat de Vlaamse overheid hiervoor
instaat, is op zich een voordeel. Ten gevolge van de leegstandsheffing op bedrijfsruimtes
ontvangt de Vlaamse overheid van verschillende plaatsen inkomsten. De Vlaamse overheid
kan die middelen gebruiken om grote, ingrijpende projecten te ondersteunen die anders
misschien niet zouden worden uitgevoerd.

Indien we dit alles op het lokaal bestuursniveau zouden onderbrengen, zouden lokale
overheden de middelen ontvangen. Dit betekent echter niet dat de grote, ingrijpende projecten
zich op hetzelfde grondgebied bevinden. Op die manier komt niet dezelfde dynamiek tot
stand en kan niet hetzelfde beleid worden gevoerd dat de Vlaamse overheid wel kan voeren.
Dit lijkt me een belangrijk punt.

Budgettair gaat het om 5 miljoen euro voor de leegstand van bedrijfsruimtes. Indien die
inkomsten zouden wegvallen, zou dit niet betekenen dat bepaalde investeringen en vragen om
investeringen ter reconversie van bepaalde gevallen van leegstand ook zouden wegvallen.

Daarnaast is er ook de krotbelasting, die twee onderdelen omvat. Het gaat immers om de
verwaarlozing en om de ongeschiktheid en onbewoonbaarheid. Ik zal eerst op de
verwaarlozing ingaan.

Het lijkt me verdedigbaar dat de lokale overheid op dit vlak een cruciale rol speelt in de
inventarisatie en in de vervolgheffing. De Vlaamse Regering heeft afgesproken verder te
zullen onderzoeken hoe de heffing op de verwaarlozing het best aan de lokale besturen kan
worden overgedragen. We moeten hierbij onder meer rekening houden met de budgettaire
implicaties van de schrapping van het gewestelijk gedeelte van die belasting. Op basis van
een duidelijke analyse van de inkomsten die het Vlaamse Gewest zal derven en van de
beheerskosten die hierdoor wegvallen, zullen we een beslissing nemen.

Wat de ongeschiktheid en de onbewoonbaarheid betreft, is de situatie wat complexer. De
Vlaamse ombudsman heeft terecht gemeld dat dit ook voor het lokaal beleid belangrijk is. We
moeten immers rekening houden met de woonkwaliteit. Een volledige afstoting van deze
heffing naar de lokale besturen zou dit beleidsaspect onder druk kunnen plaatsen. Ik zal, in
samenspraak met minister Van den Bossche, in de nabije toekomst moeten onderzoeken hoe
de bevoegdheidsverdeling tussen de lokale besturen en het Vlaamse Gewest met betrekking
tot deze heffing het best wordt georganiseerd.

Het verdere onderzoek moet dan ook tot oplossingen leiden voor ongeschiktheid en
onbewoonbaarheid, met de aanbevelingen van de ombudsman zonder twijfel in ons
achterhoofd. Het onderzoek moet op zijn beurt worden bekeken binnen de randvoorwaarden
van de budgettaire haalbaarheid en de technische uitvoerbaarheid bij VLABEL. Hier dient
rekening te worden gehouden met de lokale autonomie. Het staat de gemeenten vrij om tot 31
december van het jaar van het belastingreglement al dan niet in te voeren, wat kan leiden tot
ongewenste heffingsproblemen bij VLABEL.

Ik heb iets meer nuance gebracht in de verschillende belastingen. Zonder twijfel denken we
dat we voor leegstand van bedrijven een rol hebben en moeten houden, ook omdat de
middelen die daar binnenkomen, kunnen worden gebruikt om positieve effecten te realiseren.
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Met de aanbevelingen van de ombudsman in het achterhoofd kijken we voor verwaarlozing
enerzijds en ongeschiktheid en onbewoonbaarheid anderzijds hoe we dat in de toekomst
verder zullen uitvoeren.

Mevrouw Patricia De Waele: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik had een drietal
pijnpunten aangehaald en u hebt in dat schema geantwoord: hoe stellen we ons op ten
opzichte van de burger, wat met de gemeenten die bijkomende inkomsten aan hun neus
voorbij zien gaan en wat met de toekomst? Ik heb met veel belangstelling naar uw
antwoorden geluisterd, maar op een van de drie punten ben ik een beetje teleurgesteld, met
name over het verhaal ten aanzien van de burger.

U hebt waarschijnlijk wel juridisch gelijk als u zegt dat, als een burger een bezwaar heeft
ingediend en het op een bepaalde manier heeft geformuleerd, die burger een kwijtschelding
krijgt. Heeft hij het anders geformuleerd, dan krijgt hij geen kwijtschelding. Minister, ik
formuleer het zo omdat ik al niet meer kan herhalen wat u daarnet hebt gezegd, maar ik weet
dat u juridisch een onderscheid maakt. Die burger kan die juridische finesse ook niet
begrijpen, hij begrijpt dat verschil ook niet. Er zijn heel wat onwetende burgers. Alleen een
burger die zich juridisch heeft laten bijstaan en er geld heeft tegenaan gegooid, zal misschien
de juiste formulering hebben gebruikt om zijn onterechte belastingen kwijtgescholden te
krijgen. Ik ben er ook van overtuigd dat er heel wat andere burgers zijn, die misschien uit
eigen beweging een brief schrijven en een bezwaar indienen. Zij doen dat misschien niet
volgens juridisch geijkte termen en ze moeten, hoofdzakelijk door onwetendheid, onterechte
belastingen betalen.

Daar gaat het over: ze hebben op onterechte wijze een belasting gekregen en ze hebben dat al
dan niet betaald. Daarin ben ik wat teleurgesteld. De burger moet zijn plan maar trekken en
maar sterk genoeg zijn om te weten wat hij moet doen. Ik heb het moeilijk met die vele
onduidelijkheden. In die zin vind ik de aanbeveling erg belangrijk dat de overheid duidelijke
taal moet spreken, uit één mond. Alle belastingen van verschillende niveaus zijn een nest
waar een kat haar jongen niet in terugvindt.

Minister, de gemeenten zijn wel op de hoogte gebracht. Nu, ik neem aan dat ze misschien niet
op de hoogte zijn gebracht dat ze drie of vier jaar geleden in de onwettelijkheid waren. In
2012 zijn ze op de hoogte gebracht. Ik ben gerustgesteld dat ze daar proactief op hadden
kunnen werken. Met het al dan niet verliezen van bijkomende inkomsten hadden zij op
voorhand rekening kunnen houden.

Minister, het derde punt waarnaar u verwijst, betreft de visie voor de toekomst. U maakt
terecht een onderscheid tussen de leegstandsheffing en de krotbelasting. U maakt een
onderscheid op basis van verwaarlozing en ongeschiktheid.

Collega’s, krotbelasting is verkeerde terminologie. Krotbelasting bestaat niet, het is geen
juridisch verankerde term. Dat zeg ik met zo veel overtuiging omdat ik al verschillende vragen
heb gesteld aan verschillende ministers, maar wanneer ik het heb over krotbelasting, krijg ik als
antwoord dat er geen gegevens over bestaan, omdat het geen juridisch verankerde term is.

Ik wil maar zeggen: ‘krot’ is een verkeerd gebruikt woord. Wij hebben allemaal een idee van
wat een krot is en hoe een krot eruit ziet. Dat is een vervallen huis dat bijna op instorten staat.
Volgens de Vlaamse Wooncode ben je al onderhevig aan een krotbelasting zodra je vijftien
strafpunten hebt. U kent allemaal het systeem waarbij je strafpunten behaalt als je niet aan
een bepaalde woonkwaliteit voldoet. Om u een idee te geven van wat vijftien strafpunten zijn,
kan ik zeggen dat dat het geval is als er één stopcontact stuk is. Met die vijftien strafpunten
heb je al een krot. Eigenlijk zou de wetgever een onderscheid moeten maken tussen echte
krotwoningen en woningen die door omstandigheden zeer gemakkelijk te verhelpen
problemen hebben, onder andere een defect stopcontact of wat vocht onder een raam omdat
men niet voldoende verlucht. Aan die terminologie van de krotbelasting moet dus ook
worden gedacht.
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U maakt terecht een onderscheid, minister. U hebt gezegd dat verwaarlozing en
ongeschiktheid lokaal kunnen blijven, maar ook lokaal moeten worden aangepakt en
opgevolgd. De ongeschiktheid brengt de nieuwe eigenaars in een moeilijk parket. De
herstelvordering gaat, zoals u weet, over op de nieuwe eigenaars. Men verkoopt een woning
die onderhevig is aan een heffing. Als men de nieuwe eigenaar wordt van een verwaarloosd
of ongeschikt pand, heeft men sowieso die krotbelasting op zijn nek. Destijds heb ik daarover
verschillende amendementen ingediend. Er moet goed over worden nagedacht of het wel juist
is dat het overgaat naar een nieuwe eigenaar.

Die nieuwe eigenaar heeft zeker geen verantwoordelijkheid voor de toestand van de woning.
De vroegere eigenaar daarentegen kan zijn verplichtingen van herstel ontlopen en afschuiven
op een nieuwe eigenaar, maar tegelijk zit hij bijvoorbeeld met een huurder die
verantwoordelijk geweest kan zijn voor de toestand en misschien kan de vroegere eigenaar
nog recupereren bij wie de schade heeft veroorzaakt. De nieuwe eigenaar kan dat nooit. Er is
bij ongeschiktheid of verwaarlozing een bepaalde procedure waarbij je ook als eigenaar kunt
worden gehoord, maar die nieuwe eigenaar is nooit gehoord.

Daarnaast gaat de decreetgever er altijd van uit dat de nieuwe eigenaar een woning koopt om
verder te verhuren. Als een nieuwe eigenaar een woning in slechte toestand koopt voor
zichzelf, is dat meestal omdat hij daarvoor een lage prijs betaalt en zin heeft om een huis te
renoveren, volgens zijn budget en op zijn ritme. Dat wordt met de herstelvordering die
overgaat op de nieuwe eigenaar onmogelijk gemaakt. Jonge niet-kapitaalkrachtige kopers
kunnen dus niet meer renoveren op eigen ritme.

Een ander niet onbelangrijk probleem voor nieuwe eigenaars is dat, wanneer een huis belast
is met een herstelvordering, er ook een hypotheek op ligt. De overheid kan er een hypotheek
op leggen, om juist te zorgen dat de belasting zeker zal worden betaald. Maar als een huis
belast is met een hypotheek, kan de nieuwe eigenaar geen lening aangaan.

Minister, u ziet dat we zeker eens goed moeten nadenken hoe we de belasting op
verwaarlozing en ongeschiktheid kunnen regelen voor nieuwe eigenaars. Volgens mij zijn er
heel wat negatieve zaken bij.

Ik ben blij, voorzitter, dat ik mijn vragen hier mag stellen. Minister, het is een kwestie van
terminologie. De woorden zijn van belang, maar de inhoud is niet meer van belang. Ik dring
erop aan om toch te kijken of de burger, die met een onterechte belasting wordt belast, kan
worden ingelicht zodat hij een bezwaar volgens de juiste formulering indient.

De heer Sas van Rouveroij: Mevrouw De Waele, ik ben het niet helemaal eens met de
stelling dat de nieuwe eigenaar een beroep zou moeten kunnen doen op een teller die opnieuw
op nul wordt gezet. Hij koopt wel een eigendom met kennis van zaken. (Opmerkingen van
minister Philippe Muyters en de heer Veli Yüksel)

Inderdaad, hij is niet verplicht om te kopen. Hij koopt inclusief die teller. Waarschijnlijk is de
prijs ook in verhouding. Hij krijgt korting.

Minister, ik heb goed geluisterd en ik volg u voor wat de leegstandsheffing op
bedrijfsgebouwen betreft. Dat is een inzicht dat u mij aanreikt en mij tot nu toe niet bekend
was. Ik kan aanvaarden dat u de fiscale opbrengst, zo heb ik het begrepen, zult aanwenden
om de gemeentegrensoverschrijdende dossiers aan te pakken.

Minister Philippe Muyters: Dat is zo.

De heer Sas van Rouveroij: Perfect, ik aanvaard dat.

Als ik de hiërarchie van een aantal belangen moet rangschikken, zwijg ik over
disproportionaliteit, administratieve overlast, onduidelijkheid en juridische onzekerheid,
omdat ik als politicus nu een weging maak. Het gaat ook over bedrijfsruimten. Ik hoor dat u
bereid bent om na te denken over de belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen
en dat u aan de slag gaat met het verslag van de ombudsman. Dat zit in mijn achterhoofd. Ik
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lees dat als: disproportionaliteit, administratieve overlast, onduidelijkheid, juridische
onzekerheid en lokale autonomie zijn argumenten waar u niet ongevoelig voor bent.

Dat bevestigt u nu door te knikken. U had er niet direct een antwoord op gegeven, maar ik
aanvaard dan dat u op weg gaat naar een oplossing die de mogelijkheid creëert om steden en
gemeenten de opdracht te geven. Dan zijn de problemen die geschetst zijn, ook van de baan.

Het enige dat ik niet begrijp is waarom u het onderscheid maakt tussen de onbewoonbaar
verklaarde en ongeschikte woningen. Ik neem aan dat u dat doet omwille van de veiligheid of
zo. Het is het gevolg van burgemeestersbeslissingen. Ik snap niet waarom u zo’n formeel
onderscheid maakt. Ik heb zo de neiging om te zeggen: dat is in wezen, mutatis mutandis,
hetzelfde verhaal als met verwaarlozing voor woningen en gebouwen. Misschien kunt u nog
even helder stellen waarom u daar een cesuur trekt?

Minister, inzake de inkohiering ontgoochelt uw antwoord mij. Ik kan sommige zaken volgen,
maar niet als het gaat over een belastingplichtige die een bezwaarschrift heeft ingediend, dat
nog hangende was na 24 mei 2012, want daarvoor kon je er geen rekening mee houden omdat
er nog geen arrest was. Eind juni 2012 weet je dat er een arrest is. Natuurlijk is dat inter
partes, en niet erga omnes.

Minister, ik spreek u aan als politicus. Het kan zijn dat uw administratie moppert en
tegenspartelt, maar ultiem bent u de verkozene van het volk. Volgens mij begaat u geen foute
rechtshandeling. Alleszins in Nederland zou u dat niet zijn toegelaten, want in tegenstelling
tot ons land is er in Nederland wel een codificatie van de algemene rechtsbeginselen van
behoorlijk bestuur. Bij ons is men daarmee bezig, we hebben al tientallen studiedagen achter
de rug. In Nederland heeft men de algemene wet bestuursrecht.

Laat me u pakken op uw morele kant, minister, want juridisch zal dat natuurlijk geen
argument zijn. Als politicus bent u moreel gevat door het beginsel van behoorlijk bestuur.
Dan handelt u vandaag in strijd met de fairplay. In Nederland heeft men het fairplay-beginsel.
Artikel 2.4 van de algemene wet bestuursrecht zegt: “De overheid moet zich onpartijdig
opstellen bij het nemen van een besluit en moet de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in
acht nemen.”

Ik zeg u, het is niet eerlijk. Het is fundamenteel oneerlijk, in de eerste plaats als politicus. U
weet dat het arrest van het Hof van Cassatie heeft gezegd dat de rechtsgrond van 464 niet
beschikbaar is en u negeert dat. De rechtszoekende heeft vaak geen advocaat in deze vorm
van lokaal fiscaal recht. Ik heb er tientallen, misschien wel honderden ontmoet in het college,
omdat we daar de eerste administratieve aanleg hadden, niet als een formeel rechtscollege,
waarbij we de hoorplicht moeten vervullen.

Dan zie je de eigenaar, die niet juridisch is geschoold, met zijn verhaal voor ons verschijnen.
Natuurlijk verwijs je dan niet naar het arrest van het Hof van Cassatie. Ik vind het oneerlijk
dat u weet dat er een arrest is, dat de rechtsgrond u is ontnomen. Natuurlijk is dat inter partes,
maar het is puur juridisme. Minister, ik spreek u als politicus aan op uw morele kant. Ten
overstaan van uw administratie kunt u zeggen dat u vindt dat u dat niet kunt maken en dat u
de betrokkene ontheft. Ik heb niet gezegd ambtshalve, ik heb gewoon gezegd dat hij een
rechtsmiddel heeft aangewend. (Opmerkingen van minister Philippe Muyters)

Weet u wat er nu mag? De drie gelukkigen zijn degenen die de weg vinden naar de
ombudsman. Ligt u daar niet wakker van ’s nachts? Dat is toch niet fair. Dat is mijn punt. Ik
vind het niet fair en ik vraag u om daar als politicus over na te denken. U moet zich niet
achter juridismen en formalismen verschuilen. Vindt u het als minister aanvaardbaar dat, als u
weet dat het hoogste rechtsorgaan zegt dat het niet kan en dat iemand met een rechtsmiddel
toch recht wil vinden, dat u besluit dat als hij het niet zegt, u het hem niet zult zeggen? U
speelt verstoppertje, u doet alsof uw neus bloedt. Want dat is het, u laat uw neus bloeden.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.
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De heer Veli Yüksel: Minister, ik wil beginnen met het onderscheid tussen verwaarlozing,
onbewoonbaar en ongeschikt. Dat is de Vlaamse Wooncode. Het zijn instrumenten en als u
vandaag naar de cijfers vraagt, dan is dat duidelijk afgelijnd. De redenen waarom dat gebeurt,
zijn duidelijk aangegeven. Bij onbewoonbaar gaat het ook over veiligheid en de beveiliging
van de mensen. (Opmerkingen van de heer Sas van Rouveroij)

Minister, ik ben geen jurist, maar ik denk dat uw uitleg juridisch klopt. Als je het hebt over al
die categorieën, hangende bezwaren die ze wel of niet hebben ingeroepen, dan zit je in een
cascade. Voor de 2000 mensen die in dat geval zijn, in de periode van 24 mei tot eind 2012,
maakt het weinig verschil of ze dat hebben ingeroepen of niet, want ze zitten met het gevoel
dat ze niet worden gehoord. Ze zitten in hetzelfde schuitje omdat ze het niet hebben
aangevraagd. Het feit dat iemand dat heeft aangekaart, lijkt me voldoende om de persoon in
kwestie te ontheffen van die belasting.

Onze belastingreglementen moeten duidelijk zijn. Dat is wat de ombudsman heeft
aangegeven. Minister, u hebt het zijdelings aangeraakt in uw antwoord dat communicatie een
probleem blijft. Onze belastingreglementen moeten duidelijk zijn en niet vatbaar voor
interpretatie. Dat hebben we met deze belasting wel en dat is voldoende aangetoond door de
Gentse en de Vlaamse ombudsdiensten.

Minister, u hebt gezegd dat communicatie een zorg blijft, maar u hebt er geen concrete
initiatieven voor aangekondigd. Wat zult u doen? Wat zal de Vlaamse Belastingdienst doen?
Dat wil ik graag vernemen.

We moeten een onderscheid maken tussen bedrijven en private woningen en gebouwen. Die
uitleg en motivering snijden hout. Als je een reconversie wilt doen van grote bedrijfspanden,
moet je daar geld voor hebben. De Vlaamse overheid heeft daar ruimte en middelen voor.

U hebt gezegd dat u verwaarlozing, ongeschikt en onbewoonbaar zult bekijken, om dat over
te dragen aan de lokale overheden, en dat u rekening zult houden met de aanbevelingen van
de ombudsman maar ook met de budgettaire implicaties en beheerskosten. Wat hebt u
concreet afgesproken binnen de regering en met minister Van den Bossche?

Vanaf 1 januari 2014 zitten we in een nieuwe situatie. Ik ga ervan uit dat we tegen dan een
antwoord zullen hebben. U hebt gezegd dat u een studie zult laten uitvoeren. Wat is de timing
om die zaken te finaliseren en uit te klaren?

De heer Matthias Diependaele: Mijnheer van Rouveroij, u gaat graag dieper in op die
zaken, en ik begrijp u moreel. Maar ik betwijfel of u het bij het juiste eind hebt en zeker of
het Nederlands recht daarop doelt. Wat u zegt, haalt een algemeen rechtsbeginsel uit België
onderuit en dat is “Nul n’est censé ignorer la loi.” Iedereen wordt geacht de wet te kennen.
Dat is niet eerlijk. U weet goed dat de meeste mensen de wet helemaal niet kennen. Niemand
kent alle regels.

U vindt dat de overheid op bijvoorbeeld een fiscale aangifte van een ondernemer niet moet
invullen welke aftrekken hij allemaal kan inbrengen. U vindt dat niet, u vindt dat die ondernemer
dat zelf moet doen. Dat is vergelijkbaar met dit geval. We komen tot de verantwoordelijkheid
van het individu om die rechtsregels, waar hij denkt recht op te hebben, al dan niet in te roepen.
Dat is een algemeen beginsel dat zelfs op de voorpagina van de napoleontische code staat. Het
eerste lid is “Nul n’est censé ignorer la loi.” Daar komt dat op neer.

Dat is het punt. Ik begrijp u op moreel vlak. Maar op morele regels kunt u geen juridisch
systeem bouwen. Het moet natuurlijk de basis zijn, maar zover geraak je niet, daarvoor is
pragmatisme nodig. Daar zit het probleem in uw redenering. (Opmerkingen)

Absoluut, absoluut. Maar ik zou dit nog veel meer willen opentrekken naar fiscale
reglementering in het algemeen, en die is nog veel slechter op dat gebied.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.
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Minister Philippe Muyters: Ik zou heel graag aansluiten op wat de heer Diependaele heeft
gezegd. We mogen ook niet vergeten dat in 1995 een decreet is goedgekeurd dat alles wat
leegstand en verwaarlozing betreft – ik zal het geen verkrotting noemen – wou bestraffen. Dat
het instrument na zoveel jaar wordt vernietigd, wat willen we daarmee zeggen? Zeggen we nu
dat we al die mensen die met leegstand of een ongeschikte en een onbewoonbare woning
zitten, toch maximaal moeten vrijstellen? Wat dan met de geest van de wet? Houden we het
decreet dat door dit parlement is goedgekeurd in gedachten als we stellen dat wij verwachten
dat die mensen iets aan de situatie doen vanuit maximale beschikbaarheid? Dit tweede punt
sluit aan op wat de heer Diependaele heeft gezegd.

Maar er is ook nog een derde punt, en dat is het meest fundamentele. Het fiscaal recht is van
openbare orde. Wij hebben zelfs het recht niet om de belastingbrief optimaal in te vullen.
Omdat het een fiscaal recht is van openbare orde, mogen wij zelf op geen enkele manier
bezwaren inbrengen. Hier staat: “Het Belgisch fiscaal recht” – en sommige andere
rechtstakken – “zal het begrip openbare orde aanduiden dat het gaat om regels waar noch de
ambtenaar, noch de burger vrijwillig mag van afwijken zoals in andere rechtstakken vaak wel
het geval is.”

Voor mij is het duidelijk, men moet zich ten eerste afvragen of men het wel moet doen in de
geest van de wet, ten tweede is er wat de heer Diependaele stelde, en ten derde is er het
fiscaal recht van openbare orde.

Tot slot, voorzitter, is er nog het aspect van het onderscheid tussen ongeschiktheid,
onbewoonbaarheid en verwaarlozing. Ik ben heel blij dat u ons volgt in de filosofie over de
bedrijfsgebouwen, maar we hebben de ongeschiktheid en onbewoonbaarheid complexer
genoemd omdat het beleidsaspect woonkwaliteit hier wel in zit, en bij verwaarlozing niet.

Dat wil niet zeggen dat we daar geen stap willen zetten, en in uw antwoord op uw vraag kan
ik u zeggen dat wij een afspraak hebben met minister Van den Bossche die bevoegd is voor
die twee aspecten. Ik ben bevoegd vanuit fiscaliteit, maar zij is bevoegd vanuit het
inhoudelijke aspect. Woonkwaliteit is daar een aspect dat je kunt meenemen en we zullen dat
zo rap mogelijk doen, hoe rapper hoe liever, lang genoeg vooraf om voor 2014 de nodige
maatregelen te kunnen nemen. Dat staat nu op de agenda, maar ik heb het afgeleerd om een
timing te geven.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 


