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8e vergadering Donderdag 13 december 1984
Middagvergadering

VOORZITTER : de heer J. Pede

- De notulen van de jongste vergade-
ring worden ter tafel gelegd.
- De vergadering wordt geopend om
14.30 uur.

De Voorzitter : Dames en heren, de
vergadering is geopend.

BERICHTEN VAN VERHINDERING

M. Colla, P. Matthys ; gezondheidsre-
denen.

A. Kempinaire, J. Verniers ; buitens-
lands.

H. Boel, G. Temmerman, J. Wy-
ninckx ; ambtsverplichtingen.

MOTIE VAN ORDE

Regeling van de werkaamheden

De Voorzitter : De heer Van Elewyck
heeft het woord in verband met de re-
geling van de werkzaamheden.

De heer J. Van Elewyck : Mijnheer de
Voorzitter, deze week is voorbehou-
den aan de Raden. Dit is het gevolg
van de afspraken die onder de Voor-
zitters van de Kamer, van de Senaat en
van de drie Raden werden gemaakt bij
het begin van deze parlementaire zit-
tijd.

Welnu, wij moeten vaststellen dat op

Vlaamse Raad
Handelingen Nr. 8
13 december 1984

dit ogenblik een belangrijke Kamer-
commissie vergadert, waarvan vele le-
den van deze Raad deel uitmaken, een
vergadering die zo belangrijk is dat
zelfs Voorzitters van commissies van
onze Raad zich hebben moeten laten
vervangen bij de behandeling van het
ontwerp van begroting van de Vlaam-
se Executieve.

Trouwens, in de loop van deze week
zijn ook sommige Senaatscommissies
bijeengekomen. Dat gaat tegen de
fundamentele afspraken in.

Ik ben de mening toegedaan dat, wan-
neer wij ons als Vlaamse Raad willen
waarmaken, wij er moeten op staan
dat de gemaakte afspraken integraal
worden nageleefd. Bijgevolg zou ik u
willen uitnodigen nu onmiddellijk te
vragen dat die andere vergaderingen
zouden worden stopgezet. Heel dit ge-
bouw is deze week te onzer beschik-
king gesteld. Vergaderingen van an-
dere Assemblées op dit ogenblik in
dit gebouw kunnen eigenlijk alleen
maar doorgaan met uw toestemming.
Ik kan mij niet voorstellen dat u met
die gang van zaken kunt instemmen.

De Voorzitter : Mijnheer Van Ele-
wyck, u hebt het recht mij dat te vra-
gen, maar u vraagt toch wat te veel in
die zin dat, door het feit dat wij gedu-
rende deze week beschikken over de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
en ondanks het feit dat er een afspraak
is tussen de vijf Voorzitters van de As-
semblées om geen commissieverga-
deringen te houden gedurende deze
week, behoudens één enkele commis-
sie, ik onmogelijk aan de Voorzitter
van de Kamer kan zeggen dat de com-
missies niet mogen vergaderen. Het
enige wat ik kan doen is bij de volgen-

Berichten van verhindering
Regeling van de werkzaamheden

de vergadering protesteren tegen deze
gang van zaken. Ik heb dat al gedaan,
maar u weet ook dat juist vóór het re-
ces, in dit geval het Kerstreces, in de
verschillende Assemblées verschil-
lende vergaderingen zo vlug mogelijk
moeten worden gehouden. Dit is in-
herent aan het huidige systeem. U
kunt van mij toch niet méér vragen
dan dat ik blijf aandringen, zoals ik tot
hiertoe heb gedaan, om de weken die
voor ons zijn voorbehouden, voor ons
helemaal voor te houden, dit wil zeg-
gen dat er geen andere commissiever-
gaderingen zouden plaatsgrijpen. In
naam van de Vlaamse Raad zal ik hier-
voor nogmaals protesteren bij de
Voorzitter van de Kamer en de Voor-
zitter van de Senaat.

De heer J. Van Elewyck : Mijnheer de
Voorzitter, als uw vorige protesten
slechts het resultaat hebben bereikt
dat wij deze week kennen, dan moet ik
u zeggen dat die protesten niet zo
enorm veel indruk hebben gemaakt.
Of het nu gaat om een week dicht bij
het Kerstreces of om een andere week
maakt natuurlijk geen verschil uit. Ik
vraag u dus niet enkel een brief te
schrijven waarin wij onze protesten
uitdrukken, maar ik dring erop aan dat
maatregelen zouden worden geno-
men opdat de afspraken volledig wor-
den nageleefd, zoniet moeten geen
afspraken worden gemaakt.

De Voorzitter : De heer Beysen heeft
het woord.

De heer E. Beysen : Mijnheer de Voor-
zitter, voor eenmaal kan ik het gedeel-
telijk eens zijn met het ongenoegen
dat hier door collega Van Elewyck
wordt geuit.
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Senator R. Maes, lid van de VU-fractie

Ik sluit evenwel onmiddellijk aan bij
uw conclusie om namens de Vlaamse
Raad bij uw collega’s van de andere
Assemblées aan te dringen om in de
toekomst op een meer stringente ma-
nier rekening te houden met de rege-
ling van de werkzaamheden, in ge-
meenschappelijk overleg bepleit.

Ook in onze fractie werd deze opmer-
king zoëven nog gemaakt. Daarom
prijs ik mij gelukkig, mijnheer de
Voorzitter, dat u dit initiatief wilt ne-
men.

De Voorzitter : Het incident is geslo-
ten.

DRINGENDE VRAAG (R.v.O. art.
665)

Dringende vraag van de heer J. Ga-
briels tot de heer K. Poma,  Vice-Voor-
zitter  van de Vlaamse Executieve, Ge-
meenschapsminister van Cultuur, over

Vlaamse Raad
Handelingen Nr. 8
13 december 1984

De Voorzitter : Aan de orde is de drin-
gende vraag van de heer Gabriels tot
de heer Poma, Vice-Voorzitter van de
Vlaamse Executieve, Gemeenschaps-
minister van Cultuur, over de subsi-
diëring van erkende culturele centra.

De heer Gabriels heeft het woord.

De heer J. Gabriels (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, heren Minis-
ters, dames en heren, de Federatie
van Vlaamse Erkende Culturele Cen-
tra klaagt over het feit dat de toelage
voor deze federatie zou verminderd
worden met 500.000 frank. De inge-
schreven weddetoelage voor de cul-
tuurfunctionarissen is bovendien on-
toereikend. De eenenveertig erkende
culturele centra zullen daardoor niet
volledig betoelaagd kunnen worden
zoals bepaald in het decreet van 28 ja-
nuari 1981.

Bovendien lopen gemeenten als Be-
ringen, Bilzen, Genk, Meeuwen-
Gruitrode en Overpelt het gevaar
geen enkele subsidie te ontvangen.

Daarom had ik graag van de Minister
het volgende vernomen.

1. Acht de Minister de verlaging, casu
quo te weinig uitbetalen van cultuur-
functionarissen, casu quo niet uitbe-
talen van functionarissen, in pas er-
kende centra niet in tegenspraak met
het kunnen uitoefenen van steeds
meer vrije tijd ?

2. Welke maatregelen acht de Minis-
ter mogelijk om in dit verband de kre-
dieten voor erkende culturele centra
op niveau te houden ?

3. Welke maatregel denkt de Minister
te nemen om nieuwe centra inder-
daad een minimale bezetting te geven
van personeel onder meer door het
uitbetalen van voldoende toelagen ?

4. Hoe valt het te verklaren dat de
VZW Singel te Antwerpen in 1984 on-
geveer op 13 miljoen frank werd be-
groot en in 1985 op 39,l miljoen frank
werd begroot ?

De Voorzitter : Minister Poma heeft
het woord.

Regeling van de werkzaamheden
Subsidiëring erkende culturele centra

Minister K. Poma (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, dames en he-
ren, de toelagen aan de Federatie van
Vlaamse Erkende Culturele Centra,
Fevecc, werden verlaagd met 500.000
frank.

Dit brengt de werking van Fevecc niet
in gevaar.

Ik wil er immers op wijzen dat in 1982
de toelage 2,4 miljoen frank bedroeg.
In 1983 bracht ik de toelage op 3,5
miljoen frank en in 1984 eveneens op
3,5 miljoen frank.

Toen heb ik Fevecc erop gewezen dat
deze hogere toelage niet mocht ge-
bruikt worden voor structurele uitga-
ven zoals een uitbreiding van het per-
soneelskader.

Dit krediet moest aangewend worden
voor diverse publicaties, projecten en
onderzoeken.

Dit jaar heb ik hiervoor minder mid-
delen beschikbaar gesteld omdat een
aantal projecten nog niet tot een vol-
doende resultaat geleid hebben.

Met 3 miljoen frank aan toelagen kan
de normale werking van Fevecc geen
enkel probleem stellen.

Wat de andere vragen betreft :

1. Het ingeschreven krediet is vol-
doende om de in dienst zijnde staf-
functionarissen in de erkende culture-
le centra te betoelagen.

2. Enkel indien alle nieuwe functiona-
rissen vanaf 1 januari 1985 in dienst
zullen treden zal het krediet ontoerei-
kend zijn. De ervaring leert echter dat
dit niet zo is.

3. De erkende culturele centra zullen
verder recht hebben op de subsidië-
ring van het educatief personeel zoals
in het decreet bepaald.

4. Voor de Singel is een aanzienlijke
meeruitgave ingeschreven. Deze be-
dragen gaan echter niet naar het cul-
tureel centrum zelf.
Wel zullen via deze VZW de gemeen-
schappelijke kosten betaald worden
voor drie instellingen die onderge-
bracht zijn in hetzelfde gebouwen-
complex ; dit zijn het Koninklijk Mu-
ziekconservatorium, de BRT en de
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Singel als Cultureel Centrum.

Op dit artikel van de Singel worden
dus gezamenlijke kosten betaald voor
onderhoud, verwarming, schoon-
maak, enzovoort.

Het komt mij vreemd voor dat een
dergelijke technische regeling, die Fe-
vecc wel kent, gebruikt wordt als argu-
ment en waarmee zelfs gepoogd wordt
een verkeerde voorstelling van zaken
te geven.

De Voorzitter : Het incident is geslo-
ten.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van
de heer J. Somers C.S. betreffende de
sociale en menselijke gevolgen voor de
slachtoffers van de repressie- en epura-
tiewetgeving
- 295 (1984-1985) - Nr. 1

Indiening en voorstel tot spoedbehan-
deling

De Voorzitter : Ik heb zopas een voor-
stel van resolutie ontvangen van de
heer Somers betreffende de sociale en
menselijke gevolgen voor de slachtof-
fers van de repressie- en epuratiewet-
geving, dat luidt als volgt :

,,De Vlaamse Raad
- neemt met waardering kennis van
het verslag uitgebracht door de Werk-
groep belast met het opmaken van
een inventaris van de sociale en men-
selijke gevolgen voor de slachtoffers
van de oorlog, met name ook van de
Spaanse burgeroorlog en voor de ge-
troffenen van de repressie- en epura-
tiewetgeving ;

- nodigt de Regering, het Parlement,
de Vlaamse Executieve, alsook de
Franse Gemeenschap en de Duitse
Gemeenschap uit op grond van de ge-
gevens vervat in genoemd verslag te
onderzoeken welke maatregelen uit
oogpunt van billijkheid, menselijk-
heid en gerechtigheid er dienen ge-
troffen te worden om de naweeën van
de oorlog weg te nemen ;

Vlaamse Raad
Handelingen Nr. 8
13 december 1984

verzoekt de Vlaamse Executieve on-
verwijld een ontwerp van decreet in te
dienen waardoor de nadelige gevol-
gen op de pensioensituaties van ver-
oordelingen of tuchtmaatregelen in-
gevolge de repressiewetgeving kun-
nen opgevangen worden door het toe-
kennen van een normalisatietege-
moetkoming ;

vraagt de Regering

- betreffende de vermelding van ver-
oordelingen wegens daden van inci-
visme gepleegd vóór 1945 in getuig-
schriften van goed zedelijk gedrag, in-
lichtingsbulletins en uittreksels uit
het strafregister, door de Minister van
Justitie en de Minister van Binnen-
landse Zaken duidelijke onderrichtin-
gen te laten geven aan de parketten en
aan de gemeentebesturen zodat deze
veroordelingen niet langer worden
vermeld in genoemde documenten
voor de veroordeelden zelf of voor
hun nabestaanden ;

- betreffende het al dan niet verstrek-
ken van het bewijs van achtenswaar-
digheid en het attest NAVO-veilig-
heid, een einde te maken aan de
broodroof van jonge mensen wegens
de veroordeling van hun familiele-
den ;

- betreffende het verbod het land bin-
nen te komen aan personen die inge-
volge een veroordeling wegens daden
van incivisme de Belgische nationali-
teit verloren hebben, door de Minister
van Justitie de beperkingen op het
binnenkomen en verblijf in het land
te laten opheffen ;

- betreffende de vuurkaart ingesteld
voor oud-strijders 1914-1918 die ef-
fectieve dienst hebben gepresteerd bij
eenheden in eerste lijn, door de Mi-
nister van Landsverdediging deze in
de periode 1952-1956 wegens onwaar-
digheid ingevolge incivisme ingetrok-
ken kaart en de eraan verbonden voor-
delen te laten teruggeven ;

- betreffende het statuut van nationa-
le erkentelijkheid, dit niet langer te
onttrekken aan de oud-krijgsgevange-
nen die om den brode naar Duitsland
zijn gaan werken ;

- betreffende de aanvragen tot het be-
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komen van eretekens, door de Minis-
ter van Justitie bij de Procureurs te la-
ten aandringen opdat veroordelingen
voor repressiefeiten niet meer zouden
vermeld worden in hun adviezen ;

- een nieuwe procedure in te stellen
die de teruggave van eretekens toe-
laat, inzonderheid ten gunste van
oud-strijders en invaliden van de oor-
log 1914-1918 ;

- verzoekt het Parlement,

- betreffende het verval van nationa-
liteit bedoeld in de besluitwet van 6
mei 1944, een meer soepele proce-
dure tot stand te brengen voor het ver-
krijgen van de Belgische nationaliteit
door de niet-Belgische echtgenote en
de kinderen van de veroordeelden
door een wijziging van het Wetboek
op de nationaliteit in de zin van het
wetsontwerp Vranckx van 1971 ;

- betreffende de vervallenverklaring
van burgerlijke en politieke rechten,
de criteria te verruimen van de wet-
Vermeylen van 30 juni 1961 ;

- betreffende de veroordelingen tot
schadevergoeding en verbeurdverkla-
ringen, de normalisatiewet van 14 juli
1980 dusdanig te wijzigen dat er een
einde komt aan de invorderingen ten
laste van de veroordeelden of op zijn
minst ten laste van hun nakomelingen
en erfgenamen ;

- betreffende de administratieve epu-
ratie, in de zin van het voorstel van
wet van de heren Duerinck, Bode en
Verroken van 14 november 1972 de
algemene mogelijkheid te openen tot
herziening van de administratieve
tuchtstraffen ;

- betreffende de burgerlijke en mili-
taire pensioenen, vergoedingspen-
sioenen en frontstreep-renten, een
versoepeling aan te brengen aan de
wet-Vermeylen van 30 juni 1961 inza-
ke burgertrouw ;
- betreffende de vergoeding van oor-
logsschade en van schade veroorzaakt
door geallieerde troepen, de ongelijk-
heden in de behandeling te milderen
door een wijziging van de wetten van
11 januari 1947 en 1 oktober 1947 in
de zin van het wetsontwerp-Merlot
van 20 augustus 1962 ;
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- in de statuten van nationale erken-
telij kheid om reden van billijkheid en
gelijkberechtiging een versoepeling
door te voeren van de uitsluitings-
voorwaarden, vooral wat betreft de
statuten van de gemobiliseerden,
krijgsgevangenen en verplicht te-
werkgestelden.”

Vraagt nog iemand het woord ?

De heer Van Grembergen heeft het
woord.

De heer P. Van Grembergen : Mijnheer
de Voorzitter, wij achten een spoed-
behandeling van dit voorstel van reso-
lutie in openbare vergadering wense-
lijk. Wij aanvaarden dat de Raad zich
daarover omstreeks 16 uur zal uitspre-
ken.

De Voorzitter : Aangezien niemand
meer het woord vraagt, zullen wij
omstreeks 16 uur, bij zitten en op-
staan stemmen over het voorstel tot
spoedbehandeling. Intussen zal de
tekst van het voorstel van resolutie
worden rondgedeeld zodat de leden
daarvan kennis kunnen nemen.

ONTWERP VAN DECREET houdende
de middelenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar
1985
- 6 (1984-1985)  - Nrs. 1 en 2
- 7 (1984-1985) - Nr. 1 (Algemene
toelichting)

.Algemene  bespreking (Voortzetting)

De Voorzitter : Aan de orde is de voort-
zetting van de algemene bespreking
van het ontwerp van decreet houden-
de de middelenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het be-
grotingsjaar 1985.

De heer Maes heeft het woord.

De heer R. Maes (op de tribune) : Mijn-
heer de Voorzitter, ik weet niet of an-
dere collega’s in hetzelfde geval zijn
als ik - sommigen hebben het mij in
ieder geval al gezegd - maar ik moet
ootmoedig bekennen dat de regelin-
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gen inzake de financiën van onze
Vlaamse Gemeenschap mij hoe lan-
ger hoe meer ingewikkeld voorko-
men.

Dit verbetert er inderdaad niet op met
de jaren, wel integendeel.

Precies omdat het mij allemaal zo in-
gewikkeld voorkomt, heb ik een bij-
zondere inspanning gedaan om mijn
tussenkomst zo schematisch mogelijk
voor te stellen en in te delen en ik zou
het dan achtereenvolgens ook willen
hebben over volgende punten :

1. de slechte start ;
2. de niet gehouden beloften en de
niet uitgekomen voorspellingen ;
3. het structureel tekort dat daaruit
voortvloeit ;
4. de weinig rooskleurige hedendaag-
se situaties ;
5. en tenslotte, de remedie om deze si-
tuatie te verbeteren.

Ten eerste, de slechte start. Het is met
de regeling voor de financiën van de
Vlaamse Gemeenschap zowat verlo-
pen als het geval zou zijn met een
groep wandelaars die aan een wandel-
wedstrijd deelnamen. Men zegde hun
,,vertrek om 14 uur, afstand 10 kilome-
ter, aankomst om 16 uur. Dit is dus
best doenbaar aan de klassieke snel-
heid van 5 kilometer per uur met 50
minuten gaan en 10 minuten rust.
Men zegde ook : het weer is wat be-
trokken maar de voorspellingen zijn
goed en wij verwachten weldra zon.

Men knoeide echter met het geven
van het startsein en in plaats van 14
uur werd het 14.15 uur. Ook de weers-
voorspelling bleek niet juist te zijn
want in plaats van zon was er regen en
tegenwind.

Toen men vaststelde dat men de voor-
opgestelde aankomsttijd niet kon ha-
len, zegde men tegen de wandelaars :
,,Ge krijgt 1 uur meer maar ge moet
dan ook 5 km meer afstand afleggen”.
Het resultaat was natuurlijk dat men
nog meer op het tijdsschema achterop
geraakte.

Welnu, mijnheer de Voorzitter van de
Executieve, zo verliep het ook met de
regeling inzake de financiële toestand
van onze Gemeenschap. De dotaties
werden immers bij de aanvang glo-

Gevolgen repressie- en epuratiewetgeving
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baal onderschat, en dit nog zo geen
klein beetje. Ik kan zelfs moeilijk aan-
nemen dat men de enorme schulden-
last, later de lasten uit het verleden ge-
noemd, zomaar over het hoofd heeft
gezien. Het lijkt mij eerder een be-
wuste onderschatting te zijn geweest.

De dotaties werden niet alleen glo-
baal slecht berekend, maar bovendien
vallen zij door de onrechtvaardige
verdeelsleutels bijzonder nadelig uit
voor de Vlaamse Gemeenschap.

Ik heb dat hier op deze tribune, maar
ook in de Senaat, reeds ten minste een
keer of zeven herhaald zonder dat ie-
mand dat heeft durven tegen te spre-
ken.

Het is immers zonneklaar dat wij met
55 procent inzake de gemeenschaps-
materies en 52,75 procent inzake de
gewestmateries niet aan onze trekken
komen. Fractievoorzitter Van Grem-
bergen heeft dit deze ochtend al eens
gezegd. Het komt er bijvoorbeeld op
neer dat wij inzake de gewestelijke
kredieten 6.118 frank per inwoner
krijgen tegenover 8.088 frank per in-
woner voor het Waalse Gewest.

Maar wat doen wij eraan ? Wie oefent
voldoende druk uit op de centrale Re-
gering of neemt er initiatieven om
daar iets aan te veranderen ?

Alleen inzake het verdelingspercenta-
ge voor het Brusselse Gewest wordt,
op initiatief van de centrale Regering,
jaarlijks een verbetering aangebracht
omdat door de evolutie van de gehan-
teerde verdeelsleutel het aandeel van
het Brusselse Gewest, bij een juiste
toepassing van de in 1980 vastgestelde
regels, jaarlijks zou moeten vermin-
deren en dit gebeurt dus, zoals reeds
gezegd, op initiatief van de centrale
Regering, niet.

Tot daar mijn eerste punt : de slechte
start.

Nu mijn tweede punt : de niet-gehou-
den beloften en niet-uitgekomen
voorspellingen.

In 1980 werd in antwoord op kritiek
inzake de onderverdeling van de dota-
ties onder meer door de Eerste Minis-
ter voorspeld dat het belang van de
dotaties met de jaren zou afnemen en
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het aandeel van de ristorno’s in onze
financiële middelen aanzienlijk zou
stijgen. Intussen weet iedereen dat dit
niet verwezenlij kt werd. Bovendien
werden aanvankelijk de voor Vlaan-
deren meest nadelig uitvallende be-
lastingen gekozen voor de ristorno’s.

Voor zover nieuwe middelen inder-
daad werden toegewezen dienden ze
alleen om nieuw-toegevoegde lasten,
bijvoorbeeld de personeelskosten, te
dekken.

Weliswaar werd ook begin van dit jaar
een heel bijstandsplan uitgewerkt
waarbij allerlei dingen door elkaar
werden geklutst, onder meer de finan-
ciële tegemoetkomingen inzake de
zogeheten lasten uit het verleden die
in feite gekoppeld werden aan de bij-
stand voor Cockerill-Sambre.

Daarnaast dient echter te worden ge-
zegd dat de uitgewerkte plannen het
probleem van de lasten uit het verle-
den wellicht voor een groot deel, maar
zeker niet helemaal, hebben opgelost.

Tot daar mijn tweede punt over de
niet-gehouden beloften en niet-uitge-
komen voorspellingen.

En nu mijn derde punt : het structu-
reel tekort. Het kon dus ook niet an-
ders : er onstond een structureel te-
kort aangezien wij van bij het begin te
weinig kregen, en daar in de loop van
de voorbije jaren niets aan verbeterd
werd, wel integendeel.

Dit structureel tekort is reëel, ook al
werd het tot nog toe enigszins betwist
en bleek het niet zo direct uit de, ove-
rigens voortdurend door elkaar ge-
haalde, cijfers. Er was een duidelijk
tekort op de begroting 1981 ; er was
eveneens een tekort op de begroting
1982. Dit heeft ertoe geleid dat einde
1982 de Vlaamse thesaurie al grosso
modo met een debetpositie van zowat
15 miljard kwam te staan.

Dit wil zeggen dat de toegelaten de-
betmarge - ik rond weer eens af -
toen al met zowat 6,6 miljard frank
werd overschreden, bedrag dat wij
trouwens terugvinden in het ingewik-
keld schema van het in het begin van
dit jaar opgestelde bij standsplan.

Het begrotingsjaar 1983 leidde op-
nieuw tot een tekort waardoor de de-
betpositie van de thesaurie nog eens
met zowat 3,5 miljard frank toenam
en ook het jaar 1984 zal tot een nieuwe
toename van een paar miljarden fran-
ken leiden.

De financiële toestand van onze Ge-
meenschap is dus wellicht nog niet zo
catastrofaal als deze van de centrale
Staat, maar ziet er niettemin allesbe-
halve rooskleurig uit, dit des te meer
daar ook de huidige begroting norma-
liter opnieuw een tekort van zowat 6
miljard frank zou moeten vertonen.
Nu is het zo dat daarvan een onbet-
wistbaar door ons verschuldigd be-
drag van ongeveer 4,5 miljard frank
aan aflossingen in de huisvestingssec-
tor werd weggelaten. Ik heb in de
Commissie gezegd dat dit bedrag
weggemoffeld werd. Maar als u dit ge-
noegen kan doen, mijnheer de Voor-
zitter van de Executieve, wil ik het wel
op een andere manier zeggen en stel-
len dat het bedrag wetens en willens
werd weggelaten, maar daarom is het
natuurlijk nog niet anders.

Nu heeft u daarbij ingeroepen dat in
de sector van de huisvesting door ver-
schillende schuldenaars vrij belang-
rijke bedragen aan aflossingen en in-
tresten niet tijdig werden betaald aan
de huisvestingsmaatschappijen.

Indien ik goed ingelicht ben, zou het
om een totaal van meer dan 30 miljard
frank gaan, waarvan het Waalse Ge-
west iets meer dan de helft, dus rond
de 50 procent zou moeten betalen, het
Vlaamse Gewest rond de 20 procent,
de centrale Staat eveneens rond de 20
procent en het Gewest Brussel rond
de 10 procent.

Mijnheer de Voorzitter van de Execu-
tieve, u heeft dienaangaande bij de
bespreking in de Commissie bepaalde
percentages genoemd, maar ik heb
deze in het - overigens degelijk- ver-
slag van de heer Olivier niet terugge-
vonden.
Minister G. Geens : De percentages,
die u hebt geciteerd, zijn juist.

De heer R. Maes : U zou mij verplich-
ten ze straks in uw antwoord nog eens
aan te halen, want het lij kt mij niet on-
belangrijk dat wij allen weten wie het

tactisch spel inzake de financiën van
de Gemeenschappen het best speelt,
wie bewust een schuldenberg laat ont-
staan met de hoop dat daar dan vroeg
of laat toch op een of andere manier
een oplossing voor gezocht wordt, zo-
dat wij, dus goed op de hoogte zijnde
van de juiste toedracht, achteraf ook
goed kunnen uitrekenen wie uiteinde-
lijk het kind van de rekening wordt bij
dergelijke afrekeningen. Er zijn trou-
wens al voorgaanden die min of meer
gelijkend zijn, maar die eveneens op
een voor ons niet zo voordelige ma-
nier werden opgelost. Ik zei min of
meer gelijkend.

Wij hebben nog eens bewust de beta-
ling van een aantal miljarden franken
uit onze begroting weggelaten, voor
de zogeheten lasten uit het verleden.
Het verschil tussen die eerste operatie
van weglating en de huidige zit hem in
het feit dat de eerstgenoemde schul-
den normaliter, logisch en ook op wet-
telij ke basis door de centrale Regering
hadden moeten worden vereffend.
Dit is met de thans weggelaten 4,5
miljard frank wellicht ook logisch het
geval maar wettelijk niet.

Ik zei ook al dat de voorgaande rege-
ling voor ons uiteindelijk niet zo goed
afliep, want zij werd gekoppeld aan de
regeling van de staalproblemen die er
helemaal niets mee te zien had, met
de gekende nefaste gevolgen vandien.

Om tot de huidige tactische zet terug
te keren, moet ik zeggen dat ik de ge-
volgde procedure ook al niet helemaal
begrijp, want wij laten wel een deel
van het verschuldigd bedrag in de
huisvestingssector weg, maar wij
schrijven toch een ander deel van de
verschuldigde bedragen wel in onze
begroting, terwijl men aan Waalse zij-
de blijkbaar eens te meer een stap ver-
der gaat en helemaal geen afbetaling
in de begroting opneemt.

Wij zullen dus eens te meer erg op on-
ze tellen moeten passen opdat een
globale regeling door de centrale Re-
gering - waartoe deze volgens bepaal-
de geruchten wel zou geneigd zijn -
niet eens te meer in ons nadeel zou
uitvallen, en omdat wij - en dit is bij-
na traditie bij onderhandelingen
waarbij de Gemeenschappen tegeno-
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En zo kom ik tot mijn vierde punt en
dat is, de gevolgen van deze weinig
rooskleurige situatie van onze Ge-
meenschap.

Wel, deze zijn vrij duidelijk en ge-
kend, dacht ik. De investeringsbegro-
ting voor dit jaar werd slechts voor 85
procent vrijgegeven, het investerings-
programma voor 1985 teruggebracht
tot 70 % van het initiële programma
1984, enz.

Samengevat komt het hierop neer dat
onze Gemeenschap absoluut niet
over voldoende middelen beschikt
om een eigen politiek te voeren noch
op het gebied van tewerkstelling,
noch op enig ander gebied. En dit on-
danks het feit dat reeds gedurende de
voorbije jaren een erg zuinig beleid op
de meeste terreinen werd gevoerd.
Wat tenslotte de remedies betreft om
aan al deze negatieve zaken te verhel-
pen, moeten wij ook niet ver gaan zoe-
ken. Ook dat heeft onze fractievoorzit-
ter deze morgen in het lang en het
breed uiteengezet.

De globale middelen voor onze Ge-
meenschap moeten verhoogd worden
en het aangewezen middel daartoe is
de verhoging van de ristorno’s.

Het is dan ook bijzonder te betreuren
dat, wanneer een gelegenheid zich
voordoet zoals de gedeeltelijke over-
dracht van bevoegdheid inzake het
Fonds voor Prototypes en het
IWONL, men er zich opnieuw bij
neergelegd heeft dat de aan deze over-
dracht verbonden financiële midde-
len slechts voor de helft met ristorno’s
maar voor een andere helft opnieuw
door verhoging van de dotaties, dit wil
zeggen met toepassing van de voor
ons nadelige verdeelsleutel zal gebeu-
ren.

- Mevrouw G. Devos,  Eerste Onder-
voorzitter, treedt als Voorzitter op.
Deze verdeelsleutel zou vanzelfspre-
kend ook moeten gewijzigd worden
en het is een tactische fout van for-
maat geweest dat diegenen die aan
Vlaamse kant bij de uitwerking van
het bijstandsschema begin van dit jaar

betrokken waren, niet van de wellicht
unieke gelegenheid hebben gebruik
gemaakt om in ruil voor de oplossing
van de moeilijkheden in de staalsec-
tor, ook voor onze Gemeenschap op
andere terreinen bijvoorbeeld inzake
die fameuze verdeelsleutels, meer in
de wacht te slepen.

Ziedaar, mijnheer de Voorzitter, onze
visie op de ongunstige financiële si-
tuatie van onze Gemeenschap, de
oorzaken daarvan, haar gevolgen en
de remedies om er aan te verhelpen.

U zal begrijpen dat onze fractie, vast-
stellend wat er ter zake in de voorbije
jaren is gebeurd en nog aan het gebeu-
ren is, de huidige begroting niet zal
goedkeuren. (Applaus bij de W)

De Voorzitter : Minister Geens heeft
het woord.

Minister G. Geens (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, collega’s, de
heer Olivier heeft een uitstekend ver-
slag uitgebracht over de werkzaamhe-
den van de Commissie en ik dank hem
daarvoor. Ik dank ook de verschillen-
de sprekers die in dit debat zijn tus-
senbeide gekomen, vooral de heren
Verhaegen en Beysen die voor deze
middelenbegroting de steun van hun
fractie hebben toegezegd.

Ik zou nog even de verschillende fei-
ten op een rijtje willen zetten. Ten
eerste, de middelen van de Vlaamse
Gemeenschap zijn gestegen van 58
miljard frank in 1982 tot 80 miljard
frank in 1985. Dat is een aangroei met
3 procent. De betekenis van deze aan-
groei moet duidelijk worden bepaald.
Wat de Minister van Begroting van de
nationale Regering ook moge bewe-
ren, het is niet juist dat de middelen
van de Gemeenschappen en de Ge-
westen overeenkomstig de opdrach-
ten werden verhoogd, want de toena-
me is totaal opgebruikt, enerzijds
door de aanpassing van de uitgaven
van de ontwikkeling van de inflatie en
anderzijds door de overdracht van
nieuwe bevoegdheden naar de
Vlaamse Gemeenschap, onder meer
voor het personeel maar ook voor an-
dere domeinen. Dit heeft voor gevolg
dat de lasten voortspruitend uit deze
bevoegdheden aangroeien, terwijl zij
in de nationale begroting verminde-
ren. Ik wou dit toch duidelijk onder-

strepen.

Ten tweede. De verdeling in de mid-
delen tussen de opbrengsten uit dota-
ties en ristorno’s gebeurt niet zoals in
het vooruitzicht werd gesteld bij het
tot stand komen van de wet van 1980.
Toen werd een 50/50 verhouding na
vijf jaar vooropgesteld. Op dit ogen-
blik komt 84,3 percent van de midde-
len uit dotaties en 12,4  uit ristorno’s
en het gedeelte van de successierech-
ten bestemd voor begrotingsuitgaven.
Het verschil tussen 12,4  ten honderd
en de 8,8 procent spruit dus voort uit
het feit dat men een deel van de erfe-
nisrechten moet aanwenden voor de
terugbetaling van de lasten van het
verleden. De feitelijke ontwikkeling
wij kt dus aanzienlijk af van wat aan-
vankelijk werd vooropgesteld. Waar-
aan is dit te wijten ? De aangroei is
zuiver nominaal en volstaat nauwe-
lij ks om het hoofd te bieden aan de ge-
stegen uitgaven. Wij hebben dus geen
ruimere aanslag gekregen op budget-
tair vlak. In dit verband moet worden
opgemerkt dat wij dus mede de lasten
dragen van de noodzakelijke sanering
van de overheidsfinanciën. Aange-
zien de globale begrotingen van het
Rijk gestegen zijn met een percentage
dat lager ligt dan de ontwikkeling van
de inflatie, is de gewaarborgde aan-
groei die moet voortspruiten uit de
reële ontwikkeling van de begrotin-
gen, niet gerealiseerd. Tweede op-
merking daarbij is dat op die manier
niet alleen het minimumpercentage
niet kon worden toegepast, maar dat
er ook onvoldoende bevoegdheden
werden overgedragen in het kader van
een dynamische ontwikkeling van de
gewestvorming. Een derde opmer-
king heeft betrekking op de wet van 5
maart 1984. In tegenstelling tot wat
wordt beweerd is deze wet een reële
vooruitgang ten aanzien van de vroe-
gere bestaande situatie aangezien te-
genover overgenomen lasten van 43
miljard frank gespreid over acht jaar,
inkomsten van 66 miljard frank wer-
den overgedragen.

Maar - en dit moet duidelijk worden
onderstreept - daarmee is het pro-
bleem van de lasten, vooral die van de
huisvestingspolitiek, niet opgelost.

Dat probleem werd in de loop van de
jongste weken duidelijk gesteld en

Vlaamse Raad
Handelingen Nr. 8
13 december 1984 Middelenbegroting 1985 212



mité. 

langrij 

zoniet 

Overlegco- 

moge- 

be- 

komsten 
tussen- 

dewelke 

hic 

Geens

aanhangig gemaakt bij het Overlegco-
mité. Daarover zal op de eerstvolgen-
de vergadering van 8 januari moeten
worden beslist, zoniet wordt de sector
van de huisvesting in de grootst moge-
lijke financiële moeilijkheden ge-
bracht.

Er is in deze sector inderdaad een be-
langrij ke achterstand. Er is niet alleen
het feit van de Gewesten, maar even-
zeer het feit van de centrale overheid
die evenmin haar verbintenissen is
nagekomen. Bijgevolg staan wij hier
voor een globaal probleem dat moet
worden opgelost, tot en met het op
zich nemen door de centrale overheid
van de schulden met dewelke zij nog
opgezadeld zit ten opzichte van deze
maatschappij en.

Een vierde element - de heer Beysen
en de heer Verhaegen hebben dat dui-
delijk onderstreept - is dat wij geko-
zen hebben voor de moeilijke weg, in
die zin dat wij uitgaven hebben vast-
gesteld in functie van de middelen
waarover wij hit et nunc beschikken.
Dit is de enige mogelijke weg die wij
konden opgaan, tenzij wij zouden ver-
kiezen de tekorten op te stapelen, ze
door te schuiven naar de toekomst en
er onze opvolgers en de volgende ge-
neraties mee te belasten.

Welnu, een nieuwe instelling zoals de
Vlaamse Raad en de Vlaamse Execu-
tieve hebben niet het recht die weg op
te gaan. Men kan, indien men dat wel
zou doen, geen justificatie vinden in
het feit dat men in andere domeinen
van het beleid die moeilijke weg niet
heeft gevolgd.

Ik blijf er dus bij dat het de moedige
en moeilijke weg moet zijn. Dit heeft
vanzelfsprekend zijn weerslag op het
beleid dat wij kunnen voeren. Het
heeft voor gevolg dat wij in dit beleid
duidelijke prioriteiten moeten stel-
len. Deze prioriteiten zullen voldoen-
de worden toegelicht wanneer wij de
uitgavenbegroting bespreken. Nu
reeds wil ik echter onderstrepen dat
wij werkelijk alle inspanningen heb-
ben gedaan om de tewerkstelling, die
voortspruit uit de uitgaven en de be-
stedingen van de Vlaamse Executie-
ve, maximaal veilig te stellen.

In andere domeinen hebben wij van-
zelfsprekend aanzienlijk moeten in-
korten, onder meer op het vlak van de
publieke investeringen, de tussen-
komsten inzake de woningpolitiek en
de economische expansie.

Ik wil echter ook zeggen dat dergelijke
contingenties verplichten tot het zoe-
ken naar nieuwe formules of tot de
toepassing van het adagium ,,schaars-
te schept creativiteit”.

Ik geef daarvan twee voorbeelden.

Ten eerste, om de sociale huisvesting
niet definitief in het gedrang te bren-
gen hebben wij vanuit de Executieve
aan de Raad voorgesteld - en de Raad
is daarop ingegaan - beroep te doen
op de beleggingen van de institutione-
le beleggers om op die manier gelden
te mobiliseren voor de sociale huis-
vesting.

Ten tweede, voor het dossier dat giste-
ren nog in de Executieve werd behan-
deld en betrekking heeft op een zeer
belangrijke investering in Limburg
voor de Koninklijke Nederlandse Pa-
piermaatschappij, is er een investe-
ring van 10 miljard frank. In plaats van
de gewone subsidiëring langs de ex-
pansiewetgeving onder de vorm van
rentetoelagen of kapitaalpremies,
hebben wij een formule uitgedokterd
waardoor, bij toepassing van de be-
staande wetgevingen, zowel nationale
als in dit geval een Vlaamse wetge-
ving, die steun aan deze firma wordt
gegeven onder de vorm van een voor-
schot, met voor het bedrijf dezelfde
resultaten en voor de Vlaamse begro-
ting een resultaat dat aanzienlijk gun-
stiger uitvalt.

Het zijn dergelijke formules die wij in
de toekomst verder moeten ontwikke-
len want het komt erop aan na te gaan
wat het resultaat is dat op een bepaald
terrein wordt gerealiseerd.

Een laatste element waarover ik wat
uitvoeriger wilde handelen, is dat het
probleem van de financiering inder-
daad duidelijk is gesteld.
Ik ga even uit van de kritiek die door
de heer Van Grembergen werd uitge-
bracht in verband met het algemeen
beleid van de Vlaamse Regering. Dit
thema werd reeds behandeld door de

heer Van Elewyck bij het begin van
deze zittijd. Ik ga alleen bondig herha-
len wat ik toen heb gezegd. Ik heb drie
punten behandeld.
Ten eerste, de Vlaamse Executieve
heeft steeds binnen de perken van
haar bevoegdheid die in de wet zijn
omschreven, deze bevoegdheid maxi-
maal geïnterpreteerd en uitgeoefend.
Het gaat er niet om ons bevoegdhe-
den toe te eigenen die wettelijk niet
aan ons zijn toebedeeld. Ook de
Vlaamse Executieve en de Vlaamse
Raad moeten de wetgeving toepassen.
Van de andere kant moogt u ook niet
blind blijven voor bepaalde vorderin-
gen die werden gerealiseerd, zelfs in
een zeer recent verleden. Ik denk aan
de toepassing van de reconversiewet.
Dit is een materie die integraal aan de
Gewesten is toebedeeld, conform de
wet. Ons standpunt is dat dit effectief
een gewestelijke aangelegenheid is.
Men is er van bij de aanvang vanuitge-
gaan om die materie aan de nationale
wetgever toe te vertrouwen, maar de
nationale overheid is alleen bevoegd
voor het schetsen van een algemeen
kader, voor het bepalen van de midde-
len die aan reconversie worden be-
steed en voor de verdeling van deze
middelen over de Gewesten. Binnen
dit algemeen kader is de uitvoering
volledig toevertrouwd aan de Gewes-
ten en dit is een belangrijke vooruit-
gang, ook op budgettair vlak. Het im-
pliceert immers dat wij voor volgend
jaar voor deze materie belangrijke
budgettaire middelen hebben overge-
heveld gekregen van het Fonds voor
Industriële Vernieuwing van prorata
2,2 miljard frank uit de nationale be-
groting en dat ons aandeel in de 16 à
17 miljard frank die in het FIV zijn
aangebracht ons gegarandeerd is bij
toepassing van 54 procent van het glo-
bale bedrag.
Wij hebben in de Vlaamse Raad al
herhaaldelijk gediscussieerd over de
hefbomen van het industrieel beleid
zeggende dat deze moeten overko-
men naar de Vlaamse Regering. Wij
hebben op dat stuk belangrijke voor-
uitgang geboekt. Twee derde van het
Prototypefonds is overgekomen naar
de Gewesten, en één derde van de kre-
dieten voor het Instituut voor Weten-
schappelijk Onderzoek in Nijverheid
en Landbouw. Dit is een reële voor-
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uitgang die wij beschouwen als een
eerste stap. Ik heb hier al tot in den
treure herhaald dat wij liever dan ons
op een principiële basis te plaatsen en
nooit tot een overeenkomst te komen,
noch met de nationale Regering, noch
met de andere Gewesten of de Ge-
meenschap, wij een pragmatische
aanpak verkiezen, ervan uitgaande
dat wat verworven is, nooit kan wor-
den teruggenomen en bijgevolg een
basis is voor verdere vooruitgang.

Ik zou verder kunnen handelen over
het inhaalplan voor wetenschappelijk
onderzoek waarbij aanvankelijk werd
gezegd dat de Gewesten zich zouden
moeten tevreden stellen met de krui-
mels. Wanneer men de voorstellen
van de Minister van Wetenschapsbe-
leid, zoals zij thans ter tafel liggen, on-
derzoekt, dan blijkt dat men is afge-
stapt van de idee van de kruimels. Een
substantieel deel van de voorziene
sommen wordt thans overgeheveld.
Dit wil niet zeggen dat het allemaal
perfecte oplossingen zijn, maar het
zijn oplossingen die de zaken vooruit-
helpen. Ik ga ervan uit dat ook op dit
vlak een realistische politiek moet
worden gevoerd.

Tweede element. Men mag niet, ten-
zij men de waarheid geweld wil aan-
doen, ervan uitgaan dat de drie jaar
autonoom Vlaams beleid negatief zijn
uitgevallen en dat er niets is gebeurd.
Wanneer men de balans maakt dan
moet men vaststellen - als men eer-
lijk is kan men daar niet buiten - dat
belangrijke positieve ontwikkelingen
werden op gang gebracht en belangrij-
ke initiatieven werden genomen in de
verschillende domeinen waar de Exe-
cutieve verantwoordelijk is. Dit zal
duidelijk blijken uit de bespreking
van de uitgavenbegroting.

Ten derde, wat de uitvoering betreft
op het financiële vlak van de staats-
hervorming wil ik even herinneren
aan de uitvoering van de wet van 1980.
In die wet werden zeven belastingen
opgesomd die in eerste instantie vat-
baar zijn voor ristornering. Er was het
kijk- en luistergeld, de enige belasting
die voor additionele financiering naar
de Gemeenschappen in aanmerking
komt aangezien zij, ook wat de mate-

rie en de verdeling betreft, aan de Ge-
meenschappen kleeft. Deze belasting
is partieel een ristornering. De tweede
was de verkeersbelasting, die nog
onaangeroerd is. De derde belasting
betreft de belasting op spelen en wed-
denschappen, die volledig is geristor-
neerd. De belasting op de automati-
sche ontspanningstoestellen is even-
eens volledig geristorneerd. De on-
roerende voorheffing is volledig opge-
deeld naar de Gewesten, evenals de
openingsbelasting voor drankslijte-
rijen. Ten slotte, het registratierecht
op de overdracht van onroerende goe-
deren, deze ristornering is aan de
gang. Het is slechts na uitputting van
deze zeven prioritaire belastingen dat
men in de personenbelasting kan put-
ten.

Ter zake wil ik twee vaststellingen
doen : ten eerste, deze zeven prioritai-
re ristorneerbare belastingen hebben,
budgettair gezien, geen reële beteke-
nis. De totale opbrengst hiervan be-
draagt 70 miljard frank, terwijl de be-
grotingen van de Gemeenschappen
en de Gewesten globaal genomen bij-
na het dubbele bedragen. Ten tweede,
wat de ontwikkeling betreft, zijn het
belastingen die momenteel als uiterst
statisch moeten worden beschouwd,
met andere woorden belastingen
waarvan de opbrengst geen groei ver-
toont. Bijgevolg zijn zij niet van aard
om tegemoet te komen aan de ontwik-
kelingen en aan de inspanningen die
door de Vlaamse overheid op de uitga-
venbegroting worden geleverd. Wan-
neer wij dit stellen, moet eraan wor-
den toegevoegd dat wij ook niet parti-
ciperen in de groei van de overheids-
inkomsten zelf : bovendien worden
onze inspanningen naar de nationale
schatkist doorgesluisd. Inderdaad, het
is niet moeilijk te berekenen wanneer
men zegt dat de uitgaven, die lastens
onze begroting werden gedaan in een
periode van hoogstens twee jaar, voor
35 à 40 procent naar de nationale
schatkist terugvloeien. Hierover zijn
reeds voldoende voorbeelden gege-
ven, namelijk wanneer wij tussenko-
men in de economische expansie ver-
hoogt dit de basis waarop de vennoot-
schapsbelasting wordt gevestigd ;
wanneer wij initiatieven nemen in de
sector van de huisvesting komen de
daaruit voortspruitende belastingop-
brengsten eveneens aan de nationale

schatkist ten goede.
Vandaar dat een goed uitgangspunt is,
steundende ook op de ervaring die wij
tijdens de laatste drie jaren van auto-
noom beleid hebben opgedaan, dat
wij voor de financiële regeling de vol-
gende strategie vooropstellen. Ten
eerste, wij moeten de bevoegdheden
van de Gemeenschappen en van de
Gewesten herzien. Het is duidelijk
dat de opdeling van de bevoegdheden
zoals zij in 1980 tot stand kwam, niet
operationeel is. Het heeft geen zin een
bevoegdheid over te dragen en ter-
zelfdertijd bij wijze van uitzondering
daarvan een aantal zaken terug te ne-
men.
Ik pleit zeer duidelijk voor een over-
dracht van globale paketten naar de
Gewesten en de Gemeenschappen,
wat tot gevolg heeft enerzijds dat be-
twistingen over bevoegdheden tot een
minimum kunnen worden geredu-
ceerd, anderzijds, dat daarmee de
overeenkomstige financiële middelen
kunnen worden aangewend. Dit bete-
kent ook dat de volgorde van de ristor-
nering van de localiseerbare belastin-
gen moet worden omgekeerd en dat
wij bij deze uitbreiding van bevoegd-
heden op de allereerste plaats moeten
kunnen putten in de personenbelas-
ting die de duidelijkste weergave is
van de dynamiek van een bepaalde re-
gio of een bepaalde Gemeenschap.
Over de eigen dynamiek van de
Vlaamse Gemeenschap kan iedereen
voldoende voorbeelden geven. Het
komt er bijgevolg op aan dat, in func-
tie van deze ontwikkeling, in functie
ook van de reële fiscale draagkracht,
de middelen worden overgebracht,
vanzelfsprekend met het toepassen
van de eigen fiscale verantwoordelijk-
heid van de Gewesten zelf.
Dit alles wens ik te antwoorden op de
bemerkingen van de heer Van Grem-
bergen. Ik meen dat iedereen in de
Vlaamse Raad - en verschillende
fractievoorzitters hebben er trouwens
ook op gewezen - zich ervan bewust
is dat wij inderdaad moeten gaan naar
deze globale afbakening van bevoegd-
heden met daarmee samengaande de
transfer van de financiële middelen
volgens het mechanisme van de toe-
kenning van ristorneerbare belastin-
gen. Wij moeten ervan uitgaan dat de
dotaties definitief vastliggen, dat het
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mechanisme van verdeling eveneens
werd aanvaard, maar dat alle mogelij-
ke groei, voortspruitende uit deze toe-
bedeling van belastingen, eigen fìnan-
ciële verantwoordelijkheden voor de
Gemeenschappen en de Gewesten
daar stelt ?
Ik kan aan de Vlaamse Raad medede-
len dat bij voorbeeld op het stuk van
een belangrijke materie die naar de
Gemeenschappen wordt overgedra-
gen, meer bepaald het onderwijs, een
grote vooruitgang is geboekt. Een
goed jaar geleden hebben wij ter zake
onderhandelingen op gang gebracht
tussen de vier grote partijen ; wij heb-
ben een technische werkgroep opge-
richt, die enkele dagen geleden zijn
verslag heeft uitgebracht, zodat dit nu
met de partijleiders en met de afge-
vaardigden van de Vlaamse Executie-
ve kan worden besproken. Op die wij-
ze kunnen wij tot duidelijke stand-
punten komen, met het oog op een
communautarisering, het aan de Ge-
meenschappen toevertrouwen van de
ganse onderwijsmaterie.
Wanneer wij daarvan uitgaan kunnen
belangrijke scheeftrekkingen, die mo-
menteel bestaan, worden weggewerkt
en kan eveneens een uitgebreid be-
voegdheidspakket aan de Gemeen-
schappen worden overgedragen. Dit
zal impliceren dat inderdaad deze
aanspraak op de personenbelasting
ook materieel zal worden gereali-
seerd.
Het is bijgevolg niet alleen vanuit een
duidelijker bevoegdheidsomschrij-
ving, maar ook vanuit de reële impact,
van de versteviging van de middelen
van de Vlaamse Gemeenschap, dat ik
een oproep richt tot alle partijen, op-
dat wij ons ter zake zouden akkoord
stellen over de formule, de modalitei-
ten waarbij deze communautarisering
van het onderwijs kan worden doorge-
voerd.
Ik heb tevens vastgesteld dat niemand
in deze vergadering het principe van
de nationale solidariteit verwerpt.
Trouwens, de Raad had reeds vaak de
gelegenheid zich daarover uit te spre-
ken. Destijds hebben wij met een zeer
grote meerderheid ingestemd met de
nationale solidariteit op het stuk van
de sociale zekerheid, ondermeer om-
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dat dit een onomkeerbaar mechanis-
me is. Dit hangt af van objectieve fac-
toren, zoals de veroudering van de be-
volking, de ziektegraad en de verschil-
lende elementen die de sociale zeker-
heid bepalen.

Deze solidariteit werkt ook door langs
de algemene financiering van de
Schatkist en is eveneens vervat in de
dotaties en in de verdeling van deze
dotaties. Het moet duidelijk worden
gesteld - en hier verschil ik van me-
ning met de heer Van Grembergen,
die ons geen enkele formule ter zake
aan de hand heeft gedaan - dat daar-
mede de zaak precies is afgebakend,
bepaald en vastgelegd en niet kan
worden gewijzigd. De twee zijn echter
perfect met mekaar verzoenbaar, kun-
nen harmonisch worden verenigd
wanneer men op het stuk van de soli-
dariteit duidelijke afspraken heeft en
wanneer men voldoende ruimte
schept voor de ontwikkeling van de
bevoegdheden met eigen financiële
middelen.

Mijnheer de Voorzitter, collega’s, zie-
daar het algemene kader waarin deze
middelenbegroting moet worden ge-
situeerd. Daarvan uitgaande moeten
wij een strakke begrotingspolitiek
voeren. Wij mogen niet uitgaan van
de idee dat wij onze problemen alleen
binnen het eigen Vlaamse kader kun-
nen oplossen, omdat zich daar geen
problemen zouden stellen. Politiek is
altijd een optie, het maken van keu-
zen.

Welnu, wij hebben in deze begroting
bepaalde keuzen gemaakt : ten eerste,
dat wij het met de middelen die wij
hebben moeten rooien ; ten tweede,
dat wij geen beroep zullen doen op
bijkomende belastingen en ook niet
zullen overgaan tot de gemakkelijk-
heidsoplossing met name het aangaan
van leningen ; ten derde, dat wij inza-
ke bestedingen de prioriteiten zullen
leggen waar zij dienen te worden ge-
legd, meer bepaald in het kader van
het algemeen belang van de Vlaamse
Gemeenschap. Daarover moet de
Raad zich uitspreken.

De Voorzitter : De heer Schiltz, Ge-
meenschapsminister van Financiën
en Begroting, heeft het woord.

Minister H. Schiltz (op de tribune) :

Middelenbegroting 1985

Mevrouw de Voorzitter, dames en he-
ren collega’s, de organisatie van de
werkzaamheden brengt mee dat wij
thans hoofdzakelijk de middelenbe-
groting behandelen, gescheiden van
de uitgavenbegroting. Dit is een iet-
wat bijzonder procédé en ik kan aan-
nemen dat het voor de leden van deze
Raad niet zo gemakkelijk is het men-
tale onderscheid vol te houden tussen
enerzijds de aspecten die aan een af-
gescheiden middelenbegroting ver-
bonden zijn en, anderzijds, de aspec-
ten verbonden aan een uitgavenbe-
groting, waar de beleidsopties en -
prioriteiten tot uiting komen, met
daarbij de synthese van de beide die
moeten leiden tot een appreciatie van
onze financiële toestand. Hoe dan
ook, wij behandelen hier formeel ge-
sproken de middelenbegroting maar
diverse interventies hebben bewezen
dat men naar aanleiding hiervan ook
wel een aantal beleidsproblemen
wenste aan te snijden. Trouwens, de
uiteenzetting van de Voorzitter van de
Executieve is daarop ook ingegaan. Ik
wil een poging doen om als Minister
van Financiën hoofdzakelijk de zaak
langs de kant van de middelenbegro-
ting te bekijken. De prioriteiten van
het beleid zullen uitvoerig bij de be-
spreking van de uitgavenbegroting
aan bod komen.

Wij beschikken over 80 miljard frank
middelen tegenover 76 miljard frank
vorig jaar, hetzij een stijging van 4
miljard frank. Ik denk dat deze vast-
stelling voldoende is om te kunnen
concluderen dat wij helemaal geen
prioritaire behandeling, van welke
aard dan ook, genieten vermits een
stijging van 4 miljard frank inkomsten
op een volume van 80 miljard frank 5
procent bedraagt, dus minder dan de
inflatie. Dit is een zeer nuchtere rede-
nering, maar hoe meer men zich met
financiën bezighoudt, hoe meer men
vaststelt dat men uiteindelijk nog al-
tijd het beste terugkeert tot de oude
huishoudboekhouding en dat dit de
veiligste weig is om de overheidsfì-
nanciën in evenwicht te houden. Ik ga
dus niet ingaan op de technische
aspecten van deze middelenbegro-
ting. Ik denk dat de leden van deze
Raad dienaangaande overvloedig ma-
terieel vinden in de Algemene Toe-
lichting, in het uitstekend verslag van
collega Olivier en in de uiteenzettin-
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gen die in de Commissie werden ge-
houden. Wel zou ik de aandacht van
de Raad willen vragen voor de proble-
matiek van onze middelen en de be-
perkingen die wij ingevolge de evolu-
tie van onze middelen aan ons beleid
moeten opleggen.

Eerst en vooral wil ik het hebben over
de interventie van collega Beysen,
fractievoorzitter van de PW, doch wil
het niet doen in de zin van een klaag-
zang of een soort masochisme dat de
Vlamingen nogal eens ligt, maar ge-
woon op basis van de koele rationele
analyse en ik denk dat dit zeker in de
Vlaamse politiek reeds meer dan vol-
doende is om conclusies in de zin van
de actie te leiden.

Met de grootste stelligheid wil ik van
deze gelegenheid gebruik maken om
te betreuren dat dezelfde houding
niet wordt aangenomen op het vlak
van de centrale Regering. Diverse le-
den van de centrale Regering hebben
zich de laatste weken uitgeput om de
Vlaamse bevolking ervan te overtui-
gen dat zij de Gemeenschappen en
Gewesten een bevoorrechte behande-
ling heeft voorbehouden. Zij heeft
daarbij gebruik gemaakt van een re-
kenkunde die theoretisch juist is maar
één grote fout inhield, met name dat
zij het belangrijkste gedeelte ver-
zweeg, namelijk de componenten van
haar rekenkunde. Daarentegen wil ik
dan toch op een nuchtere, kordate wij-
ze reageren.

Er werd op gewezen dat de aangroei
van de financiële middelen die sinds
1982 door de centrale overheid ter be-
schikking werden gesteld van de Ge-
meenschappen en de Gewesten, na-
melijk een evolutie van 104 miljard
frank dotaties en ristorno’s in 1982
naar 143,5 miljard frank in 1985, een
stijgingsritme vertoonde van 38,5 pro-
cent tijdens die vier jaar. De conclusie
was dat de totale lopende Rijksuitga-
ven over deze periode - theoretisch
althans zonder rekening te houden
met de debudgetteringen - slechts
zouden gestegen zijn met 17 procent.
De leden van de centrale Regering
verklaren dus bij herhaling in de pers,
in het Parlement en voor de TV dat de
klacht van de Gemeenschappen en de

Gewesten ongegrond was en zij inte-
gendeel van een veel groter stijgings-
ritme van hun inkomsten genoten van
de centrale Regering zelf.

Welnu, dames en heren, het spijt mij,
niet masochistisch maar puur ratio-
neel, maar dit is een duidelijk mislei-
dende bewering. Immers, welke bur-
ger is erbij gebaat dat hem een onjuis-
te voorstelling van de zaken wordt ge-
geven. Ik zeg dit niet in een geest van
revanche of van agressiviteit tegeno-
ver de centrale Regering maar uit be-
kommernis voor het normaal functio-
neren van de democratie in een fede-
rale staat, wat bijzondere deontologi-
sche plichten oplegt aan eenieder die
daarbij betrokken is.

Het gaat niet op dat de centrale Rege-
ring bij de publieke opinie de indruk
wekt dat de geledingen van de Staat
lichtzinnig met hun gelden zouden
omspringen, en dat de Gemeenschap-
pen en de Gewesten bevoordeeld zou-
den worden, wanneer de realiteit is
dat deze geledingen van de Staat zich
veel grotere beperkingen moeten op-
leggen dan de centrale Staat om hun
financiën min of meer zindelijk in or-
de te houden.

De mensen moeten dit weten omdat
men anders tot fenomenen komt
waarbij men minder-validen tot in het
bureau van de Minister hijst om te ko-
men protesteren en dat men voor de
zetel van de Vlaamse Regering allerlei
op het eerste gezicht sympathiek aan-
doende betogingen organiseert door
mensen die, wanneer zij voortgaan op
de beweringen die de centrale Rege-
ring lanceert, niet kunnen begrijpen
waarom wij voor hen niet kunnen
doen wat wij zouden willen doen. Dat
is politiek onzindelijk, dat is onjuist
en moreel niet te verantwoorden. Dat
moet vanop deze tribune op een geau-
toriseerde wijze worden rechtgezet.
(Applaus bij de W)

Die rechtzetting is trouwens niet
moeilijk. Inderdaad, eenieder die de
documenten van de centrale Regering
en van de Vlaamse Regering naast el-
kaar legt kan zeer goed zien wat de
preciese toedracht is. Het is juist dat
in absolute cijfers de berekening van
de centrale Regering klopt. De centra-
le Regering zegt er echter niet bij dat

het grootste deel van de aangroei van
de transferten van de centrale Rege-
ring naar de Vlaamse Gemeenschap
een gedeeltelijke tegenwaarde zijn
voor de lasten die wij van de centrale
Regering overnemen.

Wanneer de administratie en de amb-
tenaren, die op de betaalrol van de
centrale Regering staan, aan de
Vlaamse Regering worden overge-
dragen en er worden daarvoor ristor-
no’s toegekend, dan is dat geen aan-
groei van de actiemiddelen van de
Vlaamse Gemeenschap, maar ge-
woon het verschuiven van een boek-
houdkundig cijfer van de ene kolom
naar de andere. In de mate dat deze
bedragen bij onze middelen worden
ingeschreven, worden de correspon-
derende uitgaven in de boekhouding
van de centrale Regering uitgeschre-
ven. De enige werkelijke aangroei,
buiten de tegenprijs voor de lasten die
wij van de centrale Regering hebben
overgenomen, is de indexatie van de
dotatie en de aangroei van het mini-
mumbedrag aan ristorno’s dat in 1982
was bepaald.
Dat laatste kunnen wij vergeten. Het
gaat om 300 miljoen frank. De ristor-
no’s die moeten dienen voor onze al-
gemene uitgaven en voor onze politie-
ke prioriteiten zijn sedert 1982 slechts
met 300 miljoen frank aangegroeid.
Al het overige dat er aan ristorno? is
bijgekomen is, zoals ik heb gezegd, de
prijs voor taken en bevoegdheden die
wij sedert 1982 hebben overgenomen.

De indexering van de dotaties wordt
correct uitgevoerd, maar hierbij kun-
nen wij twee zaken zeggen. De dota-
ties worden geïndexeerd volgens de
index van de consumptieprijzen. De-
ze stijgt trager dan de index van de in-
komsten van de overheid. De fiscale
inkomsten van de centrale overheid
stegen bij voorbeeld het voorbije jaar
met 7,5 procent. De index van de con-
sumptieprijzen steeg slechts met 6,5
procent. Dit wil zeggen dat de aan-
groei van de dotaties op basis van de
indexering voor de centrale overheid
geen disproportionele transferten
naar de Vlaamse Gemeenschap in-
houden, maar integendeel dispropor-
tioneel niet in meer maar in min te-
genover de aangroei van de inkom-
sten van de centrale staat.
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Bovendien is het nu stilaan door alle
fracties in deze Raad erkend en inge-
zien dat het in 1980 toegekende be-
drag van de dotaties om allerlei rede-
nen, zowel boekhoudkundige, techni-
sche, tactische en politieke, niet
beantwoordt aan de reële kostprijs
van de taken die werden overgedra-
gen en waarvan de dotaties de budget-
taire weergave moesten zijn. Dit bete-
kent dat de indexering van de dota-
ties, onderschat zijnde, mede een in-
dexering van de onderschatting in-
houdt en dat door zich dus te houden
aan de strikte indexering van deze on-
derschatte dotaties men, naarmate de
tijd vordert, daardoor de budgettaire
situatie van de Vlaamse Gemeen-
schap eerder verslechtert dan verbe-
tert. Men verslechtert ze minder dan
wanneer er geen indexering zou zijn,
maar slechts met de indexering bete-
kent dit dat wij het niet gedekte ge-
deelte van de uitgaven dat boven de
dotaties van 1980 bestond, meedra-
gen en natuurlijk aan een geïndex-
eerd ritme, vermits het meestal uitga-
ven zijn die rechtstreeks of onrechts-
treeks de invloed ondergaan van de
stijging van het indexcijfer.

Het enige dat men daarbij tussen
haakjes zou kunnen vermelden is het
speciale regime dat voortgesproten is
uit het zogenaamde staalakkoord. Ik
ga er niet over polemiseren maar wij
weten dat dit een tijdelijke tegemoet-
koming is, die ook binnen een vijftal
jaren uitgeput zal zijn.

Daartegenover staat dat wij ondub-
belzinnig en definitief lasten hebben
overgenomen die groter zijn dan de
bijstand die ons wordt verleend en dat
dit bovendien een zeer gedeeltelijke
teruggave is van kredieten waarop wij
nog recht hadden omwille van het niet
opgebruiken van begrotingskredieten
in de periode vóór 1980. Dat is dus de
reële toestand. Het spijt mij werkelijk
dat men vanwege de centrale over-
heid niet de moed heeft gehad te er-
kennen dat de juiste toedracht was en
dat men zich op een bijna demagogi-
sche wijze heeft trachten te verdedi-
gen tegen onvrede die bij de Gemeen-
schappen en de Gewesten tot uiting
kwam door tegenover de bevolking
een onjuist beeld van de situatie op te
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hangen. Daar is de democratie niet
mee gediend. Integendeel, de bevol-
king zal beter begrijpen dat de Vlaam-
se Regering tracht de tering naar de
nering te zetten, wanneer zij ook weet
dat wij helemaal geen bevoorrechte
behandeling genieten maar dat inte-
gendeel het systeem, waarin wij zit-
ten, er ons vooralsnog toe verplicht
soms maatregelen voor te stellen die
niet altijd even populair zijn.

Daarbij komt - en ik denk dat dit toch
ook wel eens moet gezegd worden -
dat het wenselijk ware dat het in de
wet voorziene overleg tussen de cen-
trale Regering en de Gemeenschap-
pen- en Gewestregeringen, over het
vaststellen van de omvang van het
percentage en de keuze van de ristor-
no’s, een werkelijke negotiatie zou
zijn. Dit is helaas thans evenmin het
geval. Collega Van Elewyck heeft er
de aandacht op gevestigd. De centrale
Regering beslist eenzijdig en eigen-
machtig hoeveel ristorno’s er voor het
volgende jaar zullen voorzien worden.

In feite kunnen de Gemeenschap!+ en
Gewestregeringen niet veel meer
doen dan hiervan akte nemen. Wan-
neer dan, ter erkenning van de letter
van de wet, dit in het Overlegcomité
ter sprake wordt gebracht, is dit een
dovemansgesprek dat bij voorbaat be-
slecht is. Dit is niet het overleg zoals
het in de wet voorzien was. Dit is niet
de onderhandelingsprocedure, dit is
in feite de procedure van het post fac-
turn-akte nemen : te nemen of te la-
ten. Ik denk dat op dat vlak, indien
men dan toch van federale loyauteit
wil spreken, er vanwege de centrale
overheid een gewetensonderzoek zou
moeten plaatshebben.

Dit alles heeft tot de door alle fracties
gedane vaststelling geleid dat de ver-
wachtingen van 1980 wat betreft de
middelenvoorziening niet zijn inge-
lost. Ik wil even nuanceren.

Ik denk dat gelijk welke regering, hoe
zij ook zou zijn samengesteld, niet in
staat zou zijn geweest de verwachtin-
gen van 1980 volledig te verwezenlij-
ken. Het optrekken van de ristorno’s
tot het peil van de dotaties, zodanig
dat men zou komen tot die federale
halveringstermijn waarvan de toen-
malige Eerste Minister sprak, zou ver-
onderstellen dat wij op dit ogenblik

voor bijna 60 miljard frank ristorno’s
zouden ontvangen. Iedereen beseft
dat dit in de huidige budgettaire en
economische toestand niet zo maar
mogelijk is. Iedere regering zou wel-
licht dat tempo enigszins hebben
moeten afremmen. Ik meen dat ieder-
een dit ook zou aanvaard hebben in-
dien alle geledingen van de Staat -
men vergeet soms dat wij geen onder-
geschikte instantie zijn aan de centra-
le Regering maar wel een nevenge-
schikte - op dezelfde manier inspan-
ningen zouden hebben gedaan om de
uitgaven in bedwang te houden.

Wanneer ik dan zie dat wij ons inves-
teringsprogramma sedert 1982 heb-
ben gehalveerd terwijl de centrale Re-
gering integendeel haar investings-
programma, zij het in beperkte mate,
nog vergroot, dan moet ik zeggen dat
de lasten en inspanningen niet gelijk
over de verschillende geledingen van
de Staat worden verdeeld, met het bij-
komend nadeel dat dit vanzelfspre-
kend voor gevolg heeft dat de verwe-
zenlijking van de idee van de return,
van de fiscale elasticiteit op de uitga-
ven die wij zelf doen, hoe langer hoe
meer naar de toekomst dreigt te wor-
den verschoven.

- De heer J. Pede, Voorzitter, treedt op-
nieuw als Voorzitter op.

In ieder geval, niemand kan ontken-
nen dat de begrotingsinspanningen
die de Gewesten zich getroosten om
binnen het kader van hun schaarse
middelen rond te komen en toch de
taken uit te voeren die de centrale Re-
gering heeft afgestaan aan de Ge-
meenschappen en de Gewesten. Het
gaat in feite om een budgettaire be-
sparingsoperatie voor het land maar
waarvoor de inspanningen in grote
mate eenzijdig op onze schouders
worden gelegd. Het is het zuinig be-
heer van de Gemeenschappen en de
Gewesten dat de centrale Regering
toelaat de overheveling van de midde-
len waarop wij strikt genomen recht
hebben, uit te stellen op grond van
haar budgettaire bekommernis. Het
mocht eens duidelijk worden gezegd
dat de federalisering in ons land, in
plaats van tot inflatie te leiden, in de
praktijk een element blijkt te zijn
waardoor de aangroei van de over-
heidsuitgaven - wanneer men ze glo-
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baal neemt - eerder wordt bevorderd
dan afgeremd. Wij zijn niet de ver-
kwisters geworden, wij zijn niet dege-
nen die aan deficit spending doen
door prefìnancieringen, debudgette-
ring van grote aard die de openbare fi-
nanciën ontwrichten. Wie de begro-
ting van het Waalse Gewest ontleedt,
zal vaststellen dat ook daar behoed-
zaam met de penningen wordt omge-
sprongen. Het is gebleken dat de fede-
ralisering een beleidsniveau heeft ge-

. schapen waardoor de budgettaire or-
thodoxie en het zuinig beheer van de
overheidsgelden meer kans krijgen
dan op het centrale niveau.

Bij dit alles komt het mij voor, wan-
neer wij onze middelen bekijken en
omdat wij wellicht meer en meer in
onze eigen Gemeenschap beginnen te
leven, dat een aspect uit het oog wordt
verloren, namelijk - ook hier wil ik
niet aan de klaagmuur staan en ook
hier meen ik dat duidelijkheid en de
waarheid bevrijdend kunnen werken
- dat de verhouding van de inspan-
ningen die de centrale overheid doet

voor onze Gemeenschap en voor de
andere Gemeenschap niet juist is.
Dames en heren, na drie jaar gewest-
vorming is het nog altijd zo dat het
transfert van de centrale overheid
voor het Waalse Gewest aan de Waal-
se Executieve werkingsmiddelen
geeft van 8.089 frank per inwoner en
dat het transfert naar het Vlaamse Ge-
west ons een bedrag oplevert van
6.119 frank per inwoner, hetzij haast
2.000 frank per inwoner minder voor
de uitoefening, strikt genomen, van
dezelfde bevoegdheden, dezelfde ta-
ken, voor het dragen van dezelfde ver-
antwoordelijkheden.
Ik nodig u uit om de rekening te ma-
ken. Welnu, wij beschikken over 12
miljard frank minder dan Wallonië
om dezelfde dienstverlening aan onze
bevolking in gewestelijke aangelegen-
heden te geven. Als er dan nog perso-
nen zijn in de centrale Regering die
menen ons de les te moeten spellen
zeggende dat er helemaal geen trans-
ferten van Vlaanderen naar Wallonië
zijn, dan wil ik hen aanraden van deze

eenvoudige basisberekening te doen.
Daarbij moet men er nog rekening
mee houden dat deze 12 miljard frank
méér-transfert comparatief naar Wal-
lonië dan naar Vlaanderen voor 60 %
door Vlaamse belastingbetalers wordt
opgebracht. Dat zijn de realiteiten die
uit onze middelenbegroting blijken.

Ik word misschien een beetje boosaar-
dig als ik zeg dat het probleem van de
Kempense Steenkoolmijnen en van
de herindustrialisering van Limburg
zich in de Vlaamse Executieve in heel
andere termen zou stellen als wij over
deze 12 miljard frank meer inkomsten
zouden kunnen beschikken.

Er zijn excellenties die graag spreken
over het gelijk leggen van de lat. Ik
zou graag hebben dat voor de Vlaam-
se en de Waalse Regering ook eens de
lat zou worden gelegd. (Levendig ap-
plaus bij de W en de SP)

Ik verwacht mij eraan dat sommigen
mij zullen vragen of dat geen contra-
dictie is met wat de heer Van Grem-
bergen heeft gezegd inzake solidari-
teit.

Geachte collega’s, ik heb altijd ge-
leerd dat solidariteit moest dienen om
ongelijkheden weg te werken, dit wil
zeggen door diegene die minder heeft
iets meer te geven. Maar dit mecha-
nisme van de solidariteit zoals het in
de dotatieregelingen bestaat, is om
meer te geven aan diegene die meer
heeft en minder aan diegene die min-
der heeft. Solidariteit is streven naar
gelijke kansen, gelijke condities voor
iedereen en de solidariteit van de do-
taties is een solidariteit die ertoe
strekt ongelijke kansen en ongelijke
situaties voor de burgers te scheppen,
al naar gelang zij zich in het een of in
het ander landsgedeelte bevinden.
Denkt u werkelijk dat de Vlaamse Re-
gering, indien zij 2.000 frank per in-
woner in Vlaanderen meer zou kun-
nen besteden, daarvan geen dankbaar
gebruik zou maken om de inpopulari-
teit te ontwijken die zij nu moet on-
dergaan omwille van haar zuinig be-
heer en die dan nog vaak ten onrechte
wordt georganiseerd. Als ik alleen
maar denk aan datgene wat wij voor
onze noodgebieden zouden kunnen
doen indien de lat in dit land werkelijk
werd gelijk gelegd, dan wordt het mij
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een tikje droef te moede dat men dan
nog de publieke opinie in Vlaanderen
wil wijsmaken dat er geen transferten
zijn en dat de meer dan normale soli-
dariteit niet georganiseerd wordt. Er
wordt in dit land een oversolidariteit
georganiseerd en ik ben de eerste om
te zeggen dat, indien de lat moet wor-
den gelijk gelegd ik daartoe wil bijdra-
gen. Maar, ik wil niet bijdagen om pri-
vilegies in stand te houden, waar dan
ook.

Door het niet aanpassen van de ristor-
nobedragen blijft deze fundamentele
vergissing van 1980 natuurlijk door-
wegen. Mochten de ristorno’s in grote
mate aangroeien, dan zou door de fis-
cale gegevens, deze ongelijkheid
waarschijnlijk niet helemaal wegge-
werkt worden, want twaalf miljard
frank fiscale inkomsten is een hoop
geld wanneer men die met ristorno’s
supplementair moet inhalen, maar
dan zou in ieder geval deze ongelijk-
heid verkleinen en aanvaardbaar wor-
den. Met andere woorden, de ontwik-
keling van de ristorno% is niet alleen
een kwestie van het zuiver volume
van de middelen. De ontwikkeling
van de ristorno’s is ook een principieel
en fundamenteel politiek vraagstuk.
In dat opzicht meen ik de Raad te
moeten wijzen op twee elementen die
mij in dat opzicht niet zo gunstig lij-
ken.
Aanvankelijk hebben onze Franstali-
ge collega’s over de ristorno’s niet zo-
veel discussie uitgelokt. Dit was be-
grijpelijk. Waarom ? Omdat de eerste
belastingen, die men voor ristorno’s
in aanmerking heeft genomen, belas-
tingen waren waarvan de proportione-
le opbrengst in Wallonië hoger lag,
omdat zij meer automatische ont-
spanningstoestellen hebben, omdat
zij meer gokken, meer spelen en wed-
dingschappen hebben, en die ristor-
no’s verre van de verdeelsleutels te
corrigeren in onze zin, integendeel
deze verdeelsleutels nog accentueer-
den, zij het dat het over kleine bedra-
gen ging.
Welnu, sinds de registratierechten en
de onroerende voorheffing bij de risi-
co’s werden betrokken is deze hou-
ding gaandeweg gewijzigd - en zeker
nu wij het stadium naderen waarin

wellicht de verkeersbelasting of de
personenbelasting voor ristornering
zou worden aangesproken, dat zijn
belastingen waarvan de opbrengst
zich tussen de 58 en de 63 procent in
Vlaanderen lokaliseert en omgekeerd
het overige in Wallonië en Brussel -
en begint men aan Franstalige zijde
het beginsel van de ristornering te
betwisten op een overigens zeer sub-
tiele en, ik moet zeggen, intellectueel
knap gevonden wijze, door te zeggen
dat, wanneer bijkomende bevoegdhe-
den worden overgeheveld, die niet in
de ristornering zijn begrepen en dat
daarover opnieuw moet worden gene-
gocieerd. Dan weten wij wat dat bete-
kent.

Ik meen te mogen zeggen, met mijn
toch niet geringe getuigeniservaring
van de jaren 1980, de besprekingen
hebbende bijgewoond, dat dit een on-
juiste interpretatie is, maar dat ze in-
tellectueel verdedigbaar is.

Het is zo dat, om de zaak niet te blok-
keren en om de overheveling van de
steun aan de Prototypes en van een
deel van de IWONL-kredieten te kun-
nen organiseren, de Vlaamse Rege-
ring onder een compromis is moeten
passeren en inderdaad voor de
IWONL-kredieten heeft moeten aan-
vaarden dat een deel daarvan bij wijze
van dotaties werd overgeheveld en
niet bij wijze van ristorno%. Ook hier
gaat het niet over enorme bedragen,
maar het is een eerste precedent dat
wij niet aanvaarden als precedent
maar dat er niettemin is en dat er ons
op wijst dat wij ons in de toekomst
mogen verwachten aan herhaalde po-
gingen om het begrip en het principe
van ristornering opnieuw aan te val-
len.

Ten tweede is er de wat eigenaardige
evolutie in de politiek van de centrale
Regering die erin bestaat aan de Ge-
westen, in de plaats van ristorno’s,
trekkingsrechten toe te kennen, trek-
kingsrechten die door de centrale
overheid worden bepaald wat de om-
vang betreft en waarvan ook de affec-
tatie door de centrale overheid limita-
tief wordt bepaald. Dit was reeds het
geval met het Fonds voor Industriële
Vernieuwing. In de Raad hebben wij
uitleg gegeven waarom wij deze for-
mule om pragmatische redenen heb-

ben aanvaard. Dit schijnt nu opnieuw
het geval te zijn - ik zeg wel ,,schijnt”
- omdat het nog niet definitief is be-
slist, maar alles wijst erop met het zo-
genaamde inhaalplan van Minister
Maystadt. Nu kan men natuurlijk zeg-
gen - en u kent me voldoende om te
weten dat ik niet afkerig ben van prag-
matische oplossingen - dat men in de
politiek soms zelfs de moed hebben
om al eens een stukje opportunisme
in zijn beleid in te schakelen en als het
erop aankomt werkingsmiddelen te
krijgen dat het dan misschien al om
het even is van waar, hoe en onder
welk etiket en benaming, als u ze
maar hebt.

Toch waarschuw ik voor het doortrek-
ken van deze politiek. Dat betekent
wezenlijk het degraderen van de Ge-
meenschappen en de Gewesten tot
ondergeschikte besturen die worden
gesubsidieerd en die bijgevolg het es-
sentiële element van hun politieke
soevereiniteit prijsgeven, namelijk
het zelf bepalen van de prioriteiten
voor de aanwending van de middelen.

Daarbij is dit weer een van de elemen-
ten die de groei van het pakket ristor-
no’s vanzelfsprekend eveneens naar
een verdere toekomst verschuiven. In
dit verband verwijs ik nogmaals naar
de uiteenzetting van collega Verhae-
gen. Naast het feit dat wij niet meer
middelen hebben is dit verschuiven
naar de toekomst ook een element
waarop de Voorzitter in zijn uiteen-
zetting heeft gewezen.

Voor de politiek is het noodzakelijk
dat ieder beleid kan worden beoor-
deeld op zijn efficiëntie en dat het be-
leid ook zelf die resultaten kan meten.
Dit betekent dat een regering, zoals
het schepencollege in de gemeente-
raad en de bestendige deputatie in de
provincieraad, in de evolutie van de
middelen eigenlijk moet ondervinden
of de politiek die werd gevoerd goed,
gezond en evenwichtig is en dat meer
bepaald de kapitaalsuitgaven dermate
worden gedaan dat zij een economi-
sche en sociale return brengen, wat
uiteindelijk ook in de begrotingsin-
komsten kan worden vertaald.

Als dat niet bestaat ontbreekt aan dat
bestuur een essentieel element, een
essentiële schakel.
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Ook de burger moet kunnen oordelen
of de fiscale inspanningen die een be-
stuur hem vraagt zichtbaar worden
omgezet in gemeenschapstaken en
bestedingen. Men moet zich daar bij
verkiezingen over kunnen uitspreken.
Dat is echte democratie, zo hoort het.

Zolang de elasticiteit van de belas-
tingsopbrengsten niet werkelijk aan-
zienlijk wordt gereflecteerd in onze
middelenbegroting, ontbreekt dit es-
sentieel controle-element, deze es-
sentiële schakel. Ik moet daar niet in
detail op ingaan. De Voorzitter heeft
het voldoende onderstreept.

Indien u zoudt berekenen wat wij per
jaar uitgeven aan investeringsuitga-
ven, miljarden, wetend dat het ge-
beurt op een manier waarop van iede-
re frank van onze kapitaalsuitgaven er
2 en soms 4 onder de vorm van fiscale
inkomsten en sociale bijdragen naar
het centrale bestuur gaan, zult u wel
beseffen hoe absurd de situatie is.

Wij zijn het enige openbaar bestuur
waarvan de uitgaven geen enkele
weerslag hebben op de aangroei van
de inkomsten.

Ook dat is een van de elementen én
van autonomie én van verantwoorde-
lijkheid, met andere woorden een van
de essentiële elementen voor het
functioneren van een democratie.

Strikt genomen, indien wij in een
soort demente periode zouden treden,
zou geen enkel politiek bestuur in ons
land zo onverantwoordelijk kunnen
werken als wij. Onze inkomsten ver-
dienen wij niet zelf. Zij worden ons
toegeschoven. Of wij die inkomsten
nu goed besteden of slecht, dat veran-
dert niets aan de inkomsten die wij
volgend jaar zullen hebben, want de
centrale Regering zal dan het mecha-
nisme toepassen zoals het nu bestaat
en ons het minimum geven van wat in
de wet is bepaald, met een indexper-
centage erbij. Dan kunnen wij die
middelen weer op een absurde, dwaze
manier besteden. Dat verandert weer
niets aan onze inkomsten van het jaar
daarop zolang er maar voor zorgen
niet meer uit te geven dat wij ontvan-
gen. Wij kunnen het wel uitgeven aan
fantastische, onnozele, onverant-

woorde projecten. De kranten zullen
daar misschien tegen vechten, maar
wij worden niet fiscaal gesanctioneerd
via onze inkomsten. Daar bestaat
geen enkel verband tussen oorzaak en
gevolg. Dat heeft niets te maken met
masochisme, klaagzangen of pessi-
misme. Het is enkel een rationele ana-
lyse van het huidig mechanisme.

In deze middelenbegroting komen
geen fiscale inkomsten voor. Dat zal u
niet verbazen. Wel werden reeds en-
kele onrechtstreekse fiscale inkom-
sten gecreëerd. De heffmgen voor de
waterzuivering bijvoorbeeld moeten
ons toelaten de bijdragen van de
Vlaamse Regering aan de Waterzuive-
ringsmaatschappij aanvankelijk te
verminderen en op de duur af te schaf-
fen. Dit kan worden beschouwd als
een onrechtstreekse fiscale inkomst,
maar strikt genomen heeft de Vlaam-
se Regering geen belastingen gehe-
ven. Het zou inderdaad paradoxaal
zijn daartoe over te gaan op een ogen-
blik dat alle partijen een verlaging van
de belastingen wensen. Of zij allen ge-
loven dat zij die belastingverlaging
ook zullen verwezenlijken is wat an-
ders. De Vlaamse Regering zou er niet
goed aan doen, tegen deze wensen in,
de belastingen in het Vlaamse Gewest
te verhogen.

Tenslotte wil ik ook even blijven stil-
staan bij de leningsmachtiging die in
het decreet is opgenomen. Uit erva-
ring weet ik dat bij de behandeling
van de begrotingen wel de tabellen
worden bekeken maar dat men niet al-
tijd de artikelen van het decreet bestu-
deert. In dit decreet wordt u uitgeno-
digd aan de Vlaamse Executieve de
mogelijkheid te verlenen om leningen
af te sluiten. Het is immers wenselijk
dat men op een luchtreis een val-
scherm bij de hand heeft voor het ge-
val dat atmosferische storingen zou-
den optreden. Dit artikel moet dan
ook in die zin worden begrepen. In ge-
val van nood moeten wij er voor zor-
gen dat onze thesaurie niet stilvalt.
Wij hopen echter dat wij van deze mo-
gelijkheid geen gebruik zullen moe-
ten maken.

Wij moeten er ons wel van bewust zijn
dat wij in feite wel reeds een bedrag
van 4 miljard 400 miljoen frank lenen.
Wij konden inderdaad het bedrag dat

wij dit jaar verschuldigd waren in de
sector van de sociale huisvesting niet
betalen. Een deel van die schuld werd
derhalve verschoven naar de toe-
komst door omzetting in een consoli-
datielening. Dit is niet vermeld op de
begroting omdat wij daarvoor een be-
roep hebben gedaan op de goede
diensten van de Nationale Maat-
schappij voor de Huisvesting. Dit is
een schoolvoorbeeld van debudgette-
ring. Het enige verschil is dat wij dat
niet wensen te verbergen en dat wij u
mededelen dat wij dat bedrag van 4
miljard 400 miljoen frank noodge-
dwongen hebben gedebudgetteerd.
Ik voeg er echter onmiddellijk aan toe
dat ik dit niet graag zie gebeuren. Ik
had liever gezien dat men deze uitga-
ve in de begroting had opgenomen en
dat men langs de inkomstenzijde als
tegenpost een te financieren saldo zou
hebben geboekt. De balans zou dan in
evenwicht zijn geweest en boekhoud-
kundig was het ook beter.

Iedereen zal echter aanvaarden dat
het geen zin heeft ijzer met de handen
te willen breken. Indien wij dit niet zo
hadden geregeld, hadden wij u in juli
of in september moeten samenroepen
om u mede te delen dat de Vlaamse
Regering niet kan verder werken, dat
zij haar schulden heeft betaald en nu
geen geld meer heeft. U zou ons dat
terecht hebben verweten niet de nodi-
ge maatregelen te hebben genomen.
Het u voorgelegde ontwerp van de-
creet houdende de middelenbegro-
ting, bevat een getrouwe raming van
de inkomsten van de Vlaamse Ge-
meenschap voor het begrotingsjaar
1985, gebaseerd op de politieke situa-
tie zoals deze thans is.

Het is in deze zin dat ik u uitnodig u
hierover uit te spreken. (Applaus bij
de VU, bij de CVP en bij de PVV)

De Voorzitter : Vraagt nog iemand het
woord ? (Neen)

Aangezien niemand meer het woord
vraagt, verklaar ik de algemene be-
spreking gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De Voorzitter : Aan de orde is de arti-
kelsgewijze bespreking van het ont-
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107qua- 

1.492,7 

Voorzitter

werp van decreet houdende de midde-
lenbegroting van de Vlaamse Ge-
meenschap voor het begrotingsjaar
1985.

Artikel 1

Voor het begrotingsjaar 1985 worden
de lopende ontvangsten van de
Vlaamse Gemeenschap inzake de
aangelegenheden bedoeld in artikel
59bis van de Grondwet geraamd op
36.936,4  miljoen frank overeenkom-
stig Titel 1 van de hierbijgaande tabel.

- Aangenomen.

Artikel 2

Voor het begrotingsjaar 1985 worden
de kapitaalontvangsten van de Vlaam-
se Gemeenschap inzake de aangele-
genheden bedoeld in artikel 59bis van
de Grondwet geraamd op 5.199,1  mil-
joen frank overeenkomstig Titel II
van de hierbijgaande tabel.

- Aangenomen.

Artikel 3

Voor het begrotingsjaar 1985 worden
de lopende ontvangsten van de
Vlaamse Gemeenschap inzake de
aangelegenheden bedoeld in artikel
107quater van de Grondwet geraamd
op 16.327,6  miljoen frank overeen-
komstig Titel 1 van de hierbijgevoeg-
de tabel.

- Aangenomen.

Artikel 4

Voor het begrotingsjaar 1985 worden
de kapitaalontvangsten van de Vlaam-
se Gemeenschap inzake de aangele-
genheden bedoeld in artikel 107qua-
ter van de Grondwet geraamd op
2 1.492,7  miljoen frank overeenkom-
stig Titel II van de hierbijgevoegde ta-
bel.

- Aangenomen.

Artikel 5

De Vlaamse Executieve wordt ertoe

gemachtigd het excedent van de uit-
gaven op de ontvangsten van de be-
groting van de Vlaamse Gemeen-
schap, voor de begrotingsjaren 1980
tot en met 1985, zowel inzake de aan-
gelegenheden bedoeld in artikel 59bis
als inzake de aangelegenheden be-
doeld in artikel 107quater van de
Grondwet, door leningen te dekken.

- Aangenomen.

Artikel 6

Overeenkomstig artikel 1, 5 2 van de
gewone wet van 9 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, wordt
aan de Vlaamse Executieve machti-
ging verleend om de middelen in-
zake de aangelegenheden bedoeld zo-
wel in artikel 59bis als in artikel
107quater van de Grondwet aan te
wenden tot het financieren van de uit-
gavenbegroting van de Vlaamse Ge-
meenschap.

- Aangenomen.

Artikel 7

Dit decreet treedt in werking op 1 ja-
nuari 1985.

- Aangenomen.

De Voorzitter : De artikelsgewijze be-
spreking is gesloten. Wij zullen straks
de hoofdelijke stemming over het ge-
hele ontwerp van decreet houden.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van
de heer G. Verhaegen betreffende de
sociale en menselijke gevolgen voor de
slachtoffers van de oorlog, met name
ook van de Spaanse burgeroorlog en
voor de getroffenen van de repressie-
en epuratiewetgeving
- 296 (1984-1985) - Nr. 1.

Indiening en voorstel tot het
van voorrang in Commissie

verlenen

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van
de heer J. Somers C.S. betreffende de
sociale en menselijke gevolgen voor de

slachtoffers van de repressie- en epura-
tiewetgeving
- 295 (1984-1985) - Nr. 1

Voorstel tot spoedbehandeling

De Voorzitter : Het volgend voorstel
van resolutie werd ingediend door de
heer Verhaegen, betreffende de socia-
le en menselijke gevolgen voor de
slachtoffers van de oorlog, met name
ook van de Spaanse burgeroorlog en
voor de getroffenen van de repressie-
en epurariewetgeving, dat luidt als
volgt :

,,De Vlaamse Raad,

- brengt hulde aan allen die in de pe-
riode 1914-1918 en 1936-1945 met in-
zet van hun leven, hun gezondheid,
hun materiële welvaart en hun wel-
zijn hebben gestreden voor de waar-
digheid van de menselijke persoon,
voor de onafhankelijkheid en de vrij-
heid van het vaderland en voor de vrij-
waring van de democratie ;

- neemt met waardering kennis van
het verslag uitgebracht door de Werk-
groep belast met het opmaken van
een inventaris van de sociale en men-
selijke gevolgen voor de slachtoffers
van de oorlog, met name ook van de
Spaanse burgeroorlog en voor de ge-
troffenen van de repressie- en epura-
tiewetgeving ;

- nodigt de Regering en de Vlaamse
Executieve uit om, ieder binnen haar
bevoegdheidssfeer, op grond van de
gegevens vervat in genoemd rapport
te onderzoeken welke maatregelen uit
oogpunt van billijkheid, menselijk-
heid en gerechtigheid kunnen worden
getroffen om nog blijvende menselijk
en sociaal nadelige gevolgen op te los-
sen of te milderen ;

- bevestigt de opdracht voor de Werk-
groep om de problematiek van de ge-
volgen van de oorlog voor de oorlog-
slachtoffers en de getroffenen van de
repressie- en epuratiewetgeving ver-
der te volgen en eventuele voorstellen
van decreet ter zake te behandelen.”

Is u het eens dat wij dit voorstel van
resolutie vewijzen naar de Commis-
sie, mijnheer Verhaegen ?

De heer G. Verhaegen : Ik vraag de
spoedbehandeling in de Commissie
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So- 

Verhaegen

voor het reglement.

De Voorzitter : Wij zullen ons daar
straks bij zitten en opstaan over uit-
spreken.

Zoals daarstraks aangekondigd heeft
de heer Somers over dezelfde aange-
legenheid een voorstel van resolutie
ingediend waarvoor de heer Van
Grembergen een voorstel tot spoed-
behandeling heeft gedaan.

Ik verleen het woord aan de heer So-
mers maar verzoek hem niet over de
grond van de zaak te handelen.

De heer J. Somers (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, de Volksunie
heeft een voorstel van resolutie inge-
diend betreffende de sociale en men-
selijke gevolgen van de slachtoffers
van de repressie- en de epuratiewetge-
ving. Zij vraagt een onmiddelijke be-
handeling ervan in de openbare verga-
dering omdat deze resolutie handelt
over feiten die veertig jaar geleden
zijn gebeurd. Wij hebben tien jaar ge-
leden gevraagd dat een staatscommis-
sie zou worden opgericht om een in-
ventaris op te stellen en te onderzoe-
ken wat zou kunnen gebeuren. Zij
vraagt ook de onmiddellijke behande-
ling omdat de bijzondere werkgroep
die zich heeft beziggehouden met het
opmaken van de inventaris van de so-
ciale gevolgen van de repressie en de
epuratie drie jaar gewerkt heeft aan
het verslag. Dat verslag werd eindelijk
goedgekeurd door al de partijen die
eraan hebben meegewerkt, namelijk
de Volksunie, de CVP, de PW en de
SP.

‘Wij menen dat deze materie ten gron-
de gekend is. Wij zien dan ook niet in
waarom men zou wachten uitspraak
te doen over dit voorstel van resolutie.
(Applaus bij de W)

De Voorzitter : Wij zullen straks bij zit-
ten en opstaan stemmen, ten eerste
over het voorstel tot spoedbehande-
ling van het voorstel van resolutie van
de heer Somers, daarna over het
voorstel over de voorrangsbehande-
ling in commissie, van het voorstel
van resolutie van de heer Verhaegen.

De heer Verhaegen heeft het woord.
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De heer G. Verhaegen : Mijnheer de
Voorzitter, ik heb dit voorstel van re-
solutie hier niet willen bespreken. De
bedoeling van deze resolutie was in
een drietal alinea’s het essentiële van
het verslag, waarvoor ieder van ons
een grote waardering heeft, te laten
bespreken in een ruimer kader en niet
alleen in de Vlaamse Raad.

Wij hebben enkele suggesties hierom-
trent gedaan en wensen dat deze wor-
den besproken in de Commissie voor
het reglement.

De Voorzitter : De heer Van Elewyck
heeft het woord.

De heer J. Van Elewyck : Mijnheer de
Voorzitter, aansluitend bij de uiteen-
zettingen van de heren Somers en
Verhaegen wil ik zeggen dat de SP-
fractie een voorstel van resolutie over
dezelfde materie voorbereidt.

Ik neem aan, daar er op de dagorde
van de Commissie voor het reglement
niet veel staat, dat een stemming over
spoedbehandeling helemaal niet no-
dig is, want deze voorstellen van reso-
lutie zullen in de Commissie voor het
reglement aan de orde kunnen ko-
men.

VOORSTEL VAN DECREET van de
heer L. Vanvelthoven C.S. inzake rege-
ling van de veiligheidsrapportering
- 254 (1983-1984) - Nr. 1

Vraag tot het verlenen van voorrang in
Commissie

De heer J. Van Elewyck : Mijnheer de
Voorzitter, in april van dit jaar hebben
collega Vanvelthoven en een paar an-
dere collega’s uit onze fractie een
voorstel van decreet ingediend hou-
dende regeling van de veiligheidsrap-
portering. Dit voorstel is helaas zeer
actueel geworden ingevolge de ramp
in Bhopal, en sedert wij weten dat er
ook in ons land soortgelijke stoffen
zijn opgeslagen. Wij vragen dan ook
de spoedbehandeling van dit voorstel
van decreet in de ter zake bevoegde
Commissie van onze Raad.
De Voorzitter : De heer Verhaegen

heeft het woord.
De heer G. Verhaegen : Mijnheer de
Voorzitter, aansluitend bij het voor-
stel van collega Van Elewyck, zou ik
willen laten opmerken dat er verschil-
lende voorstellen van decreet met be-
trekking tot deze materie zijn inge-
diend. Er is eveneens een ontwerp van
Minister Lenssens in verband met
vergunningen en dat ook op deze ma-
terie betrekking heeft, in voorberei-
ding. In de plaats van in afzonderlijke
slagorde in te gaan op deze verschil-
lende voorstellen van decreet en op
het ontwerp van Minister Lenssens
stel ik voor in de maand januari eerst-
komende in de Commissie voor het
leefmilieu van deze Raad hierover een
gezamenlijke bespreking te houden.

De Voorzitter : De heer Verhaegen
stelt dus voor de verschillende voor-
stellen en het ontwerp aan een geza-
menlij ke behandeling te onderwer-
pen in de maand januari.

De heer Van Elewyck heeft het
woord.
De heer J. Van Elewyck : Mijnheer de
Voorzitter, wij hebben er uiteraard
geen bezwaar tegen dat andere voor-
stellen over de regeling van de veilig-
heidsrapportering samen met ons
voorstel worden behandeld. Het re-
glement zegt zelfs dat een ontwerp au-
tomatisch voorrang heeft op een voor-
stel. Gelet op de tragische gebeurte-
nissen zijn wij er wel van overtuigd
dat voor deze materie een voorrangs-
behandeling onontbeerlijk is gewor-
den.

De Voorzitter : De heer Verhaegen
heeft het woord.

De heer G. Verhaegen : Mijnheer de
Voorzitter, ik heb alleen willen be-
klemtonen dat op dit ogenblik hier-
omtrent een nota is neergelegd, zoda-
nig dat deze problematiek kan samen-
gekoppeld worden en een globale dis-
cussie kan plaatshebben inhakend op
het ontwerp van de Executieve.

De Voorzitter : Dames en heren, ik
veronderstel dat de Raad het eenparig
eens is met het voorstel dat ontwerp
en die voorstellen van decreet samen,
bij prioriteit, in januari eerstkomend
in de Commissie te behandelen ? (In-
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Wij dienen ons straks daarover
niet meer uit te spreken.

dus

ONTWERP VAN DECREET waarbij
voorlopige kredieten worden geopend
die in mindering komen van de begro-
ting van de Vlaamse Gemeenschap voor
het begrotingsjaar 1985
- 12-A (1984-1985) - Nrs. 1 en 2

Hoofdelüke  stemming

De Voorzitter : Aan de orde is de hoof-
delijke stemming over het ontwerp
van decreet waarbij voorlopige kre-
dieten worden geopend die in minde-
ring komen van de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het be-
grotingsjaar 1985.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier de uitslag van de stemming
voor de aangelegenheden bedoeld in
Grondwetsartikel 59bis :

145 leden hebben aan de stemming
deelgenomen ;
145 leden hebben ja geantwoord.

Ziehier de uitslag van de stemming
voor de aangelegenheden bedoeld in
Grondwetsartikel 107quater :

141 leden hebben aan de stemming
deelgenomen ;
141 leden hebben ja geantwoord.

Ik kondig hiermede de uitslag van de
stemming aan.

JA hebben geantwoord :

Akkermans P.
Anciaux V.
Ansoms J.
Anthuenis G.
Baert F.
Baldewijns E.
Bascour J.
Beerden G.

Belmans J.
Beysen E.
Bockstal E.
Boeraeve-Derycke C.
Bogaerts A.
Bosmans J.
Bossuyt G.
Bourgeois A.
Breyne P.
Bril L.
B uchmann J.
Capoen M.
Cardoen G.
Caudron J.
Chabert J.
Claes A.
Coens D.
Cooreman E.
Coppieters A.
Cuvelier E.
Daems J.
d’Alcantara A.
De Baere A.
De Batselier N.
De Beul A.
De Bremaeker J.
de Bruyne H.
Debusseré F.
De Clercq C.
Declercq R.
De Cooman C.
De Groot E.
De Loor H.
De Loore-Raeymaekers J.
Demeester-De Meyer W.
De Mol J.
Deneir A.
Denys A.
Deprez P.
Derycke E.
Desaeyere W.
De Seranno J.
Desseyn J.
Desutter E.
Detiège L. (Mevr.)
Devos G. (Mevr.)
De Wulf R.
Dhoore L.
Diegenant A.
Dillen K.
Flamant E.
Franck B.
Gabriels J.
Galle M.
Geens G.
Geyselings F.
Grootjans F.
Hancké L.
Heughebaert M.
Horlait D.

Kelchtermans L.
Kelchtermans T.
Knuts H.
Lahaye H,
Laridon A.
Leclercq J.
Lefeber 0. (Mevr.)
Lenssens J.
Maes R.
Marchand C.
Marmenout G.
Meyntjens 0.
Moors C.
Neyts-Uyttebroeck A.M.
Olivier M.
Panneels-Van Baelen M.
Pans L.
Pede J.
Peeters P.
Peeters R.
Peeters W.
Peuskens V.
Piot F.
Poma K.
Reynders G.
Rutten M.
Schiltz H.
Sleeckx J.
Smet M. (Mevr.)
Smitt C. (Mevr.)
Somers J.
Sprockeels G.
Steverlynck A.
Steyaert R. (Mevr.)
Suykerbuyk H.
Swaelen F.
Taelman W.
Tant P.
Temmerman G.
Thys J.
Tobback L.
Tyberghien-Vandenbussche M.
Van Belle 1.
Van Biervliet L.
Van Daele M.
Vandekerckhove R.
Van den Bossche L.
Van den Brande L.
Van den Broeck 0.
Vandenhove M.
Van den Poel-Welkenhuysen M.
Vanderborght F.
Vanderheyden V.
Vandermarliere J.
Van Der Niepen P.
Vandersmissen E.
Van Elewyck J.
Van Grembergen P.
Van Herreweghe M.
Van houtte M.
Vankeirsbilck E.
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Panneels-Van Baelen M.
Pans L.
Pede J.
Peeters R.
Poma K.
Reynders G.
Rutten M.
Schiltz H.
Smet M. (Mevr.)
Smitt C. (Mevr.)
Sprockeels G.
Steverlynck A.
Steyaert R. (Mevr.)
Suykerbuyk H.
Swaelen F.
Taelman W.
Tant P.
Tyberghien-Vandenbussche M.
Van Belle 1.
Van Daele M.
Van den Brande L.
Van den Broeck 0.
Van den Poel-Welkenhuysen M.
Vandermarliere J.
Vandersmissen E.
Van Herreweghe M.
Van houtte M.
Vankeirsbilck E.
Van Nevel A.
Van Rompaey H.
Van Wambeke H.
Verberckmoes F.
Verhaegen G.
Vermeiren F.
Weckx H.
Willems G.
Windels R.

Van Nevel A.
Vannieuwenhuyze R.
Van Ooteghem 0.
Van Puymbroeck M. (Mevr.)
Van Rompaey H.
Van Steenkiste F.
Vanvelthoven L.
Van Wambeke H.
Verberckmoes F.
Verhaegen G.
Vermeiren F.
Vervaet D.
Weckx H.
Willems G.
Willockx F.
Windels R.

Dientengevolge neemt de Raad het
ontwerp van decreet aan ; het zal aan
de Vlaamse Executieve ter bekrachti-
ging worden overgezonden.

ONTWERP VAN DECREET houdende
de middelenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar
1985
- 6 (1984-1985) - Nrs. 1 en 2
- 7 (1984-1985) - Nr. 1 (Algemene
toelichting)

Hoofdelijke stemming

De Voorzitter : Aan de orde is de hoof-
delijke stemming over het ontwerp
van decreet houdende de middelen-
begroting van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het begrotingsjaar 1985.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier de uitslag van de stemming
voor de aangelegenheden bedoeld in
Grondwetsartikel 59bis :

142 leden hebben aan de stemming
deelgenomen ;
85 leden hebben ja geantwoord ;
55 leden hebben neen geantwoord ;
2 leden hebben zich onthouden.

Ziehier de uitslag van de stemming
bedoeld in Grondwet-artikel 107qua-

138 leden hebben aan de stemming
deelgenomen ;

82 leden hebben ja geantwoord ;
54 leden hebben neen geantwoord ;
2 leden hebben zich onthouden.

Ik kondig hiermede de uitslag van de
stemming aan.

JA hebben geantwoord :

Akkermans P.
Ansoms J.
Anthuenis G.
Beerden G.
Beysen E.
Bockstal E.
Boeraeve-Derycke C.
Bosmans J.
Bourgeois A.
Breyne P.
Bril L.
Buchmann J.
Cardoen G.
Chabert J.
Claes A.
Coens D.
Cooreman E.
Coppieters A.
Cuvelier E.
Daems J.
d’Alcantara A.
De Clercq C.
De Cooman C.
De Groot E.
De Loore-Raeymaekers J.
Demeester-De Meyer W.
Deneir A.
Denys A.
Deprez P.
De Seranno J.
Desutter E.
Devos G. (Mevr.)
Dhoore L.
Diegenant A.
Flamant E.
Franck B.
Geens G.
Grootjans F.
Heughebaert M.
Horlait D.
Kelchtermans L.
Kelchtermans T.
Lahaye H.
Lenssens J.
Marchand C.
Moors C.
Neyts-Uyttebroeck A.M.

NEEN hebben geantwoord :
Anciaux V.
Baert F.
Baldewijns E.
Belmans J.
Bogaerts A.
Bossuyt G.
Capoen M.
Caudron J.
De Baere A.
De Batselier N.
De Beul A.
De Bremaeker J.
de Bruyne H.
Debusseré F.
Declercq R.
De Loor H.
De Mol J.
Derycke E.
Desaeyere W.
Desseyn J.
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Detiège L. (Mevr.)
Dillen K.
Gabriels J.
Geyselings F.
Hancké L.
Knuts H.
Laridon A.
Leclercq J.
Lefeber 0. (Mevr.).
Maes R.
Marmenout G.
Meyntjens 0.
Peeters P.
Peeters W.
Peuskens V.
Sleeckx J.
Somers J.
Temmerman G.
Thys J.
Tobback L.
Van Biervliet L.
Vandekerckhove R.
Van den Bossche L.
Vandenhove M.
Vanderborght F.
Vanderheyden V.
Van Der Niepen P.
Van Elewyck J.
Van Grembergen P.
Van Ooteghem 0.
Van Puymbroeck M. (Mevr.)
Van Steenkiste F.
Vanvelthoven L.
Vervaet D.
Willockx F.

Zich ONTHOUDEN hebben :

De Wulf R.
Galle M.

Dientegevolge neemt de Raad het
ontwerp van decreet aan ; het zal aan
de Vlaamse Executieve ter bekrachti-
ging worden overgezonden.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van
de heer J. Somers betreffende de socia-
le en menselijke gevolgen voor de
slachtoffers van de repressie- en epura-
tiewetgeving
- 296 (1984-1985) - Nr. 1

Stemming over het voorstel tot spoed-
behandeling

Vlaamse Raad
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De Voorzitter : Aan de orde is de stem-
ming bij zitten en opstaan over de
vraag tot spoedbehandeling van het
voorstel van resolutie van de heer So-
mers.

De leden die het voorstel tot spoedbe-
handeling wensen aan te nemen, wor-
den verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is
niet aangenomen.

Het incident is gesloten.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van
de heer G. Verhaegen betreffende de
sociale en menselijke gevolgen voor de
slachtoffers van de oorlog, met name
ook van de Spaanse burgeroorlog en
van de getroffenen van de repressie- en
epuratiewetgeving
- 296 (1984-1985) - Nr. 1

Stemming en hoofdelijke stemming
over het voorstel tot het verlenen van
voorrang in Commissie

De Voorzitter : De heer Verhaegen
vraagt om voorrangsbehandeling in
de Commissie voor het reglement van
zijn voorstel van resolutie.

Ik leg die vraag ter stemming bij zitten
en opstaan.

- De uitslag van de stemming bij zitten
en opstaan is onduidelijk.

De Voorzitter : Aangezien de uitslag
van de stemming niet duidelijk is, stel
ik u voor over te gaan tot hoofdelijke
stemming. (Instemming)

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

133 leden hebben aan de stemming
deelgenomen ;
85 leden hebben ja geantwoord ;
44 leden hebben neen geantwoord ;
4 leden hebben zich onthouden.

Ik kondig hiermede de uitslag van de
stemming aan.

JA hebben geantwoord :

Middelenbegroting 1985
Gevolgen slachtoffers oorlog, Spaanse burgeroorlog,
repressie- en epuratiewetgeving

Akkermans P.
Anciaux V.
Ansoms J.
Anthuenis G.
Baert F.
Beerden G.
Belmans J.
B ockstal E.
Boeraeve-Derycke C.
Bourgeois A.
Breyne P.
Capoen M.
Cardoen G.
Caudron J.
Chabert J.
Coens D.
Cooreman E.
Coppieters A.
d’Alcantara A.
De Beul A.
de Bruyne H.
Debusseré F.
De Clercq C.
Declercq R.
De Cooman C.
De Loore-Raeymaekers J.
Demeester-De Meyer W.
De Mol J.
Deneir A.
Deprez P.
Desaeyere W.
Desseyn J.
Desutter E.
Devos G. (Mevr.)
Dhoore L.
Diegenant A.
Dierickx L.
Franck B.
Gabriels J.
Geens G.
Geyselings F.
Kelchtermans L.
Kelchtermans T.
Lenssens J.
Maes R.
Marchand C.
Meyntjens 0.
Moors C.
Oliever M.
Panneels-Van B aelen M .
Pede J.
Peeters P.
Peeters W.
Piot F.
Rutten M.
Schiltz H.
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Smet M. (Mevr.) +
Smitt C. (Mevr.)
Somers J.
Steverlynck A.
Steyaert R. (Mevr.) ’
Suykerbuyk H. ._
Swaelen F.
Tant P.
Tyberghien-Vandenbussche M
Van Biervliet L.
Vandekerckhove R.
Van den Brande L.
Vanderborght F.
Vandermarliere J.
Van Grembergen P.
Van Herreweghe M.
Vankeirsbilck E.
Van Nevel A.
Van Ooteghem 0.
Van Puymbroeck M. (Mevr.)
Van Rompaey H.
Van Steenkiste F.
Van Wambeke H.
Verhaegen G.
Vervaet D.
Weckx H.
Willems G.
Windels R.

NEEN hebben geantwoord :

Baldewijns E.
Bascour J.
Beysen E.
Bogaerts A.
Bosmans J.
Bossuyt G.
Claes A.
Cuvelier E.
Daems J.
De Baere A.
De Batselier N.
De Bremaeker J.

‘De Groot E.
De Loor H.
Denys A.
Derycke E.
Detiège L. (Mevr.)
Flamant E.
Grootjans F.
Hancké L.
Heughebaert M.
Knuts H.
Lahaye H.
Laridon A.
Leclercq J.
Lefeber 0. (Mevr.)
Marmenout G.
Peuskens V.
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Reynders G.
Seeuws W.
Sleeckx J.
Taelman W.
Tobback L.
Van Daele M.
Van den Bossche L.
Van den Broeck 0.
Vandenhove M.
Vanderheyden V.
Van Der Niepen P.
Vandersmissen E.
Van Elewyck J.
Van houtte M.
Vanvelthoven L.
Vermeiren F.

Zich ONTHOUDEN hebben :

Buchmann J.
De Wulf R.
Galle M.
Poma K.

Dientengevolge wordt de voorrangs-
behandeling in de Commissie aan-
vaard.

INTERPELLATIES (R.v.O. art. 67)

Interpellatie van de heer E. Beysen tot
de heer G. Geens, Voorzitter van de
Vlaamse Executieve, Gemeenschaps-
minister van Economie en Werkgele-
genheid, over een geïntegreerde actie
voor Limburg op Europees niveau

De Voorzitter : Aan de orde is de inter-
pellatie van de heer Beysen tot de
heer Geens, Voorzitter van de Vlaam-
se Executieve, Gemeenschapsminis-
ter van Economie en Werkgelegen-
heid, over een geïntegreerde actie
voor Limburg op Europees niveau.
De heer Beysen heeft het woord.

De heer E. Beysen (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
Voorzitter van de Vlaamse Executie-
ve, heren Ministers, geachte collega’s,
toen, verleden week, het PW-initia-
tief om een geïntegreerde actie voor
Limburg te Voeren werd bekendge-
maakt, schreef een Limburgs blad dat
het kennelijk de bedoeling van de
PW was om de ,,forcing” te voeren.

Als daarmee aangeduid wordt dat de
Vlaamse liberalen geen enkele moge-
lijkheid onbenut willen laten om
nieuwe perspectieven aan te reiken
voor Limburg, dan wordt het begrip
,,forcing” in de juiste betekenis ge-
bruikt.

Ik voel mij gelukkig dat ik deze inter-
pellatie kan ontwikkelen op een ogen-
blik dat wij gisteren eindelijk voor het
eerst sinds lang, mijnheer de Voorzit-
ter van de Vlaamse Executieve, goed
nieuws hebben mogen vernemen
voor deze zo zwaar getroffen Provin-
cie. Ik hoop dat dit niet alleen bij een
ééndagsvlieg zal blijven, maar dat het
inderdaad de aanzet zou zijn voor ver-
der goed nieuws voor de Provincie
Limburg.

Want wanneer we het vandaag nood-
zakelijk achten om nogmaals de na-
drukkelijke aandacht van de Vlaamse
Executieve op te eisen voor de Lim-
burgse problematiek en wanneer we
dat bewust doen door de Voorzitter
van de PW-fractie met deze opdracht
te gelasten, dan doen we zulks vanuit
twee verschillende invalshoeken :

- enerzijds wensen wij daarmee te
onderstrepen en naar buiten uit te
dragen dat de Limburgse problema-
tiek geen loutere Limburgse aangele-
genheid betreft, maar wel een dossier
waarin het gehele Vlaamse Gewest
verantwoordelijkheid moet opne-
men ;

- Anderzijds omdat we ondervonden
dat we, tot op heden, veel te weinig ge-
bruik hebben gemaakt van de moge-
lijkheden die voorhanden zijn via de
Europese instellingen.

Dat laatste mag vooralsnog niet als
een verwijt, wel eerder als een vast-
stelling klinken, gekoppeld aan de be-
denking dat er een manifest gebrek
aan informatie kan onderkend worden
in beide richtingen, over de verschil-
lende elementen en mogelijkheden
die in Europees verband kunnen ge-
boden worden om de socio-economi-
sche toestand van probleemregio’s
weer aan te zwengelen.
Volledigheidshalve moeten we daar-
aan toevoegen dat de toepassing van
onze staatshervorming, die nogal eens
gepaard gaat met kortsluitingen tus-

Gevolgen slachtoffers oorlog, Spaanse burgeroorlog,
repressie- en epuratieoorlog
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Beysen daardoor in zijn geheel wordt aange-

sen de natioale Regering en de Execu-
tieve, er tevens de oorzaak van is dat
inmiddels tal van mogelijkheden on-
benut worden gelaten.

pakt en niet alleen sector per sectÖr.

Mijnheer de Voorzitter, geachte colle-
ga’s, mag ik even bondig overlopen
over welke Europese instrumenten
wij beschikken en van welke Europe-
se instrumenten een gebruik kan wor-
den gemaakt.

en niet-terugvorderbare steun in het
raam van de financiële activiteiten
van de EGKS.

Het ligt niet in mijn bedoeling nog-
maals een socio-economische analyse
te maken van de Limburgse situatie.
De feiten zijn voldoende bekend.
Limburg wordt op een dubbele wijze
door de crisis getroffen : enerzijds on-
dergaat men, zoals elders, de gevolgen
van de algemene crisis ; anderzijds
wordt men er bijkomend getroffen
door een versnelde demografische
ontwikkeling en een te weinig gedi-
versifieerde economische structuur.

Sedert de afschaffing van de door ons
land nadelige quotaregeling en sedert
de aanvaarding door de Europese
Commissie dat ook deelregeringen
voorstellen en projecten kunnen in-
dienen, kan er voor de Vlaamse Exe-
cutieve niets meer in de weg staan om
projecten voor Limburg voor te berei-
den, die kaderen in een geïntegreerde
actie van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling.

Met dit beperkt en uiteraard om zijn
beperktheid, onvolledige overzicht,
werd voldoende aangetoond dat bin-
nen de Europese Commissie moge-
lijkheden voor Limburg voorhanden
zijn.

Graag verneem ik standpunt van de
Vlaamse Executieve aan de hand van
antwoorden op volgende vragen.

1. Wat heeft de Vlaamse Executieve
tot op heden ondernomen om de
EEG-middelen aan te boren ? En met
welk resultaat ?

De vraag die ons in het kader van deze
interpellatie moet bezighouden. is
niet zozeer wat er verkeerd loopt, dan
wel wat er moet gedaan worden en bo-
vendien wie wat moet doen en wie ons
daarbij kan helpen, rekening houden-
de met de vaststelling dat onze eigen
middelen verre van toereikend zijn
om adequaat het hoofd te bieden aan
de heersende toestand en vertrekken-
de van de wetenschap dat er Europese
instrumenten te onzer beschikking
staan.

Bovendien is er het Europees Sociaal
Fonds, dat voor 50 ten honderd bij-
draagt in de kosten van projecten die
kunnen gaan van beroepsopleiding en
beroepsoriëntatie tot initiatieven voor
het scheppen van arbeidsplaatsen.
Dat is dan het tweede instrument bin-
nen de geïntegreerde actie.

2. Welke concrete acties stelt de
Vlaamse Executieve in het vooruit-
zicht om de socio-economische pro-
blemen in Limburg aan te pakken ?

3. Is de Vlaamse Executieve bereid
een studie voor een geïntegreerde ac-
tie voor Limburg aan te vragen ?

Het is de Europese Commissie die be-
paalt welke gebieden prioritair wor-
den behandeld, zulks op basis van sta-
tistisch materiaal over de werkloos-
heid.

Mijnheer de Voorzitter, collega’s, om-
dat wij als Vlaamse liberalen een lan-
ge termijnvisie voor Limburg wensen
te ontwikkelen, omdat alleen een lan-
ge termijnvisie kan voorkomen dat
Limburg verzeild zou raken in chaoti-
sche toestanden, zoals men die van-
daag in sommige Waalse industrie-
bekkens beleeft, insisteren wij zo na-
drukkelij k voor een geïntegreerde ac-
tie voor Limburg.

Onze bezorgdheid voor de Limburgse
problematiek, geplaatst tegenover de
schaarsheid van onze eigen middelen,
biedt ons de kans om ons te leren be-
dienen van de Europese instrumen-
ten, bronnen die wij tot nog toe te wei-
nig hebben aangeboord, met het spij-
tig gevolg dat we nu reeds 1,5 miljard
frank kredieten ongebruikt hebben la-
ten liggen.

Wij zijn de overtuiging toegedaan dat
de tijd voorbij is om Limburg alleen
verbaal te verdedigen ; thans dient be-
sloten tot een gezamenlijke krachtin-
spanning, gericht op Limburg, waar-
bij alle Europese instrumenten wor-
den doorgelicht.

Wij pleiten dus resoluut opdat de
Vlaamse Executieve onverwijld de
nodige stappen zet om bij de Europe-
se Commissie een geïntegreerde actie
voor Limburg aan te vragen.

Naar onze mening biedt een geïnte-
greerde actie een echte kans voor
Limburg, omdat de problematiek

Geconfronteerd met de dramatische
Limburgse werkloosheidscijfers,
70.000 werklozen of 25 procent van de
beroepsbevolking, hoeft het hier geen
verder betoog dat het van het aller-
grootste belang is het dossier ,,Lim-
burg” aan de Europese Commissie
over te maken.

Ook het stelsel voor de financiering
van het midden- en het kleinbedrijf.
In het Landbouwstructuurfonds zit-
ten er mogelijkheden ; het Fonds dat
kredieten ter beschikking heeft voor
een geïntegreerd ontwikkelingspro-
gramma voor achtergestelde zones
kan aangewend worden voor infra-
structuurverbeteringen en de ontwik-
keling voor toerisme.

Ten slotte wens ik de aandacht te vra-
gen opdat er voldoende en efficiënte
informatie zou verstrekt worden be-
treffende de mogelijkheden om een
beroep te doen op leningen, garanties

Daarom ook vragen wij onmiddellijke
actie. Het is de enige manier om de
economische toekomst van deze Pro-
vincie te vrijwaren, een Provincie die
behoefte heeft aan een dynamische
politiek van industriële reconversie.

- Mevrouw G. Devos,  Ondervoorzitter,
treedt als Voorzitter op.

Wij zijn ervan overtuigd dat, ondanks
de beperking van middelen waarover
de Vlaamse Executieve beschikt, de
geïntegreerde actie een ter zake be-
langrijke aanzet kan zijn voor het in
deze interpellatie gestelde probleem.
(Applaus bij de PW

De Voorzitter : De heer Gabriels heeft
het woord.

De heer J. Gabriels (op de tribune) :
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Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de
Voorzitter van de Vlaamse Executie-
ve, mijnheer de Minister, waarde col-
lega’s, graag sluit ik mij bij vorige
spreker aan. Ik dacht dat wij in de
Vlaamse Raad reeds met diverse
woordvoerders de problematische si-
tuatie van Limburg en de vraag naar
een aanpak, ook vanwege de Vlaamse
Executieve, hebben geschetst, hoe
beperkt de mogelijkheden ook zijn
ten opzichte van deze meest getroffen
Provincie op sociaal-economisch vlak.

Wanneer de fractieleider van de PW
juist naar het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling verwees en
het overschot op die rekening aan-
haalde als een bewijs dat er te weinig
gebruik wordt gemaakt van de Euro-
pese middelen, kunnen wij dat met
hem alleen maar betreuren.

Op 3 oktober hebben wij samen met
onze Euro-parlementsleden een pers-
conferentie gehouden en hebben de-
ze situatie toen aan de kaak gesteld.
Uiteindelijk bleek uit het dossier, dat
reeds in april was opgesteld maar we-
gens de Europese verkiezingen pas na
de installatie van het nieuw Europese
Parlement is rondgedeeld, dat Lim-
burg in de periode 1977 tot 1981 vol-
gens een bepaalde berekening van de
welvaartindex, zowel het bruto-bin-
nenlands produkt als de graad van
werkloosheid, als achttiende armste
regio van Europa op de honderdeen-
endertig onderzochte regio’s werd ge-
klasseerd. Voor de werkloosheid al-
leen haalt deze Provincie reeds de vijf-
de plaats en indien wij het jaar 1983
afzonderlijk zouden onderzoeken,
dan is Limburg reeds opgeklommen
tot de eerste plaats. Wanneer men te-
gen die achtergrond vaststelt dat de
kredieten die voorradig zijn niet eens
worden gebruikt, dan is het logisch
dat dit als ondenkbaar overkomt.
Waaruit bestaat nu de werking van het
Europees Fonds voor Regionale Ont-
wikkeling ? In 1975 is onder druk van
het Europese Parlement het initiatief
genomen tot oprichting van dit Fonds.
De kredieten ervan zijn bestemd om
correcties aan te brengen in het sys-
teem van vrije markteconomie of con-
creet om de ongelijkheden tussen rij-
ke en arme regio’s weg te werken. De
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kredieten voor 1984 bedroegen 94
miljard frank en zijn dus onder de lid-
staten te verdelen naar rato van vast-
gestelde quota.

België mag tot op heden over 1,ll pro-
cent van dat Fonds beschikken. Be-
langrijk is wel dat de projecten die
worden ingediend slechts kunnen
worden erkend indien ook de nationa-
le Staat de projecten indient en mede
financiert. Voor een project in Vlaan-
deren is het dus niet de Vlaamse maar
wel de Belgische Regering die met de
Commissie onderhandelt. Ik wil dit
even onderstrepen, mijnheer Beysen.

Belangrijk is dat de steun van het Eu-
ropees Fonds in twee blokken wordt
opgesplitst : de quota-gebonden delen
en het niet quota-gebonden gedeelte.

Wat het quota-gebonden gedeelte be-
treft is het duidelijk dat, zoals collega
Beysen heeft aangehaald, op dit ogen-
blik 1,3  miljard frank aan kredieten
nog beschikbaar is voor regio’s die als
ontwikkelingszones zijn vastgelegd.
Uit de commentaar van het achtste
jaarverslag van de Commissie aan de
Raad inzake het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling, citeer ik het
volgende : ,,Sommige lidstaten heb-
ben reeds hun quota voor 1983 aan-
gesproken ; andere landen daarente-
gen hebben de voor hen beschikbare
kredieten niet volledig opgenomen.
Voorbeeld hiervan is België, waarvan
het saldo naar verhouding het grootst
is”.

Ook bleek uit een verslag van Euro-
parlementslid Vandemeulebroecke
dat de Belgische Regering bovendien
buiten het niet benutten van een aan-
tal beschikbare gelden uitblinkt in het
indienen van slechte projecten, pro-
jecten die dus niet worden in aanmer-
king genomen na onderzoek door de
Commissie.

Een tweede belangrijk gedeelte is het
niet-quotagebonden gedeelte. Het
moet mogelijk zijn dat, gezien de pre-
caire situatie waarin Limburg zich be-
vindt, de Vlaamse Executieve alle
mogelijke druk bij de Belgische Rege-
ring of rechtstreeks bij het Europees
Fonds aanwendt opdat ook van dit ge-
deelte een belangrijk deel naar Lim-
burg zou gaan. Dit moet uiteindelijk
mogelijk zijn, gelet op het feit dat in

Geïntegreerde actie voor Limburg

AGALEV-Volksvertegenwoordiger F.
Geyselings, mede-interpellant over het
afvalbeleid en de stortplaatsproblema-
tiek

het verleden Wallonië bij voorbeeld
door herhaalde druk, verschillende
keren hiervoor in aanmerking is geko-
men.

De heer Beysen heeft ook gewezen op
de EG-steun voor de mijnen. Ik zal
hier uiteraard niet uitweiden over de
problematiek van de Kempense
Steenkoolmijnen, maar het is toch
godgeklaagd te moeten vaststellen dat
er voor de Kempense mijnen geen in-
vesteringskredieten worden voorzien
op grond van een verkeerde interpre-
tatie. Er werd in het verleden reeds
aangehaald dat door het feit dat de
Europese Commissie zich baseert op
het ondergronds rendement en niet
op de kostprijs, wij ook op dat vlak
mede uit de boot dreigen te vallen.
Immers, indien men beide inzake het
ondergronds rendement zou vergelij-
ken - het uitgangspunt is het rende-
ment dat men in Duitsland haalt en
men neemt daarvoor 100 procent -
bereikt België volgens die norm
slechts 47 procent. Indien men dat
vertaalt naar de reële kostprijs, en
daar gaat het uiteindelijk om, dan be-
draagt het verschil in kostprijs, dus
wat de tussenkomst van de overheid
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betreft, slechts 3 dollar per ton. Ik zeg
niet dat dit niet weinig zou zijn maar
het verschil is daar veel minder groot
dan bij het ondergronds rendement
wat hier volgens bepaalde criteria
wordt berekend.

Ook daarvoor zouden wij de tussen-
komst van de Vlaamse Regering wil-
len hebben ten einde ervoor te zorgen
dat men niet opnieuw van dit verkeer-
de uitgangspunt zou vertrekken en
erover te waken dat men de kostprijs
als reële basis zou nemen om ook de
investeringssteun voor KS te kunnen
bekomen.

Wij hebben trouwens reeds vroeger,
naar aanleiding van het bekendma-
ken van de cijfers die in het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling
in april werden verspreid, in de
Vlaamse Raad een eensgezinde, door
de drie fracties ondertekende motie
ingediend teneinde de Vlaamse Raad
op te roepen maximaal gebruik te ma-
ken van deze kredieten die voor Lim-
burg beschikbaar zijn. Tevens vroe-
gen wij aan de Vlaamse Executieve
stappen te ondernemen om recht-
streeks de band te leggen tussen de
Vlaamse Gemeenschap en het Euro-
pees Parlement. Dit is mogelijk. Ge-
coördineerde acties in Wallonië, in de
streek rond Charleroi bijvoorbeeld,
bewijzen dat indien men rechtstreeks
naar het Europees Parlement stapt en
de tussenstap, de nationale Regering,
overslaat, deze dossiers evenzeer voor
subsidiëring in aanmerking kunnen
komen.

Ik vraag daarom aan de Executieve,
en meer bepaald aan de Voorzitter,
welke stappen zij zullen ondernemen
ten einde de beschikbare kredieten zo
maximaal mogelijk en uiteraard volle-
dig aan te wenden.
Een andere vraag die ik aan de Voor-
zitter van de Vlaamse Executieve zou
willen stellen is : welke stappen denkt
hij te ondernemen om niet enkel van
het quotagebonden gedeelte maar
ook van het niet-quotagebonden ge-
deelte een belangrijk deel naar Lim-
burg te doen versassen.
Ik meen dat de dramatische toestand
in de Provincie Limburg hier reeds
herhaalde malen en voldoende werd
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onderstreept zodat alle inspanningen
hier op hun plaats zijn. Wij hopen dan
ook dat de Vlaamse Regering zich niet
zal beperken tot een ondergeschikte
rol, maar rechtstreeks de band tussen
de Vlaamse Gemeenschap en het Eu-
ropees Parlement zou gaan leggen en
alleszins ook, zoals collega Beysen
hier reeds heeft aangehaald, veel
meer informatie zou doorsturen naar
de ondergeschikte besturen, naar de
bedrijven die in expansie zijn om hen
te wijzen op de mogelijkheden die
hier ongetwijfeld liggen en om ervoor
te zorgen dat het gedeelte dat ons toe-
komt niet nutteloos zou blijven staan.

Ik zou de Voorzitter van de Vlaamse
Executieve dank verschuldigd zijn in-
dien hij hierop een klaar en duidelijk
antwoord zou willen verschaffen. (Ap-
plaus bij de VU)

De Voorzitter : De heer Vanvelthoven
heeft het woord.

De heer L. Vanvelthoven (op de tribu-
ne) : Mevrouw de Voorzitter, mijn-
heer de Voorzitter van de Vlaamse
Executieve, heren Gemeenschapsmi-
nisters, waarde collega’s, ik wil mij
graag, namens de SP-fractie aanslui-
ten bij het pleidooi van de heer Bey-
sen, pleidooi dat erop gericht is dat de
Vlaamse Executieve een studie voor
een geïntegreerde actie zou aanvra-
gen voor Limburg en voor deze studie
de kosten te dragen. Ik wil er voor
pleiten een dergelijke geïntegreerde
actie op touw te zetten niet enkel voor
Limburg,dat inderdaad zeer zwaar ge-
teisterd is, maar voor alle sociaal en
economisch achtergebleven gebieden
in Vlaanderen, zoals de Westhoek, het
Ieperse, het Oudenaardse, Turnhout
en dies meer.

Mijnheer de Minister, ik ga de plei-
dooien die wij in het verleden voor de
Provincie Limburg hebben gehouden
niet herhalen. Ik zou enkel willen zeg-
gen dat het pleidooi dat hier vandaag,
vanuit een andere hoek, voor Lim-
burg wordt gehouden op zijn tijd
komt. Inderdaad, wanneer wij deze
week het verheugende nieuws heb-
ben mogen ontvangen in verband met
ALZ-Genk en vandaag in verband
met de Koninklijke Nederlandse Pa-
pierfabrieken van Lanaken, dan wordt
dit nieuws toch wel overschaduwd
door de aankondigingen die wij de da-
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gen ervoor hebben moeten verne-
men. Denken wij aan de Blue Bell-fa-
brieken. In dit verband wil ik vragen
of het mogelijk is meer nieuws te ver-
nemen over de mededeling die werd
verspreid, en die onder meer in het
Belang van Limburg is verschenen,
namelijk dat het Kabinet Schiltz zou
beschikken over aanwijzingen dat er
een andere firma bereid zou zijn om
ter zake een overnamepoging te doen.
Mijnheer de Minister, zijn er andere
minder gunstige tijdingen voor Lim-
burg ? Wij denken aan Ford-Genk en
aan Philips-Hasselt, waar bedienden
en werknemers zich ernstig ongerust
maken over nakende afdankingen.

Ik zou ten slotte willen vragen dat,
wanneer een dergelijke geïntegreerde
actie zou worden ondernomen, wat
wij namens de SP-fractie toejuichen,
dit in de toekomst niet zou gebruikt
worden als alibi om op nationaal en
vooral op Vlaams vlak in de toekomst
niet de nodige en voldoende aandacht
te besteden voor de Provincie Lim-
burg. (Applaus bij de SP)

De Voorzitter : De heer Moors heeft
het woord.

De heer C. Moors (op de tribune) : Me-
vrouw de Voorzitter, mijnheer de
Voorzitter van de Executieve, heren
Ministers, beste collega’s, de heer
Beysen heeft terecht een luik van de
geconcerteerde politiek in Limburg
beklemtoond, namelijk op het Euro-
pese vlak. Ik geloof inderdaad dat het
altijd de bedoeling is geweest om op
alle terreinen, of dat nu het lokale, het
provinciale, het nationale of het Euro-
pese vlak is, geconcerteerd op te tre-
den en men daarvoor alle middelen
ter beschikking moet stellen.

De laatste tijd zijn er vragen gerezen
of men op het Europese vlak de mid-
delen efficiënt heeft aangewend en ik
denk dat het goed is dat de heer Bey-
sen daarop heeft gewezen. Ik zou
vooral de klemtoon willen leggen op
het feit dat dit alles moet passen in
een globaal kader. Trouwens, plannen
zijn er. Ik geloof niet dat er nieuwe
plannen moeten komen, die werden
opgesteld en jaren besproken en wer-
den regelmatig aangepast. Het gaat
erover de middelen te vinden om deze
plannen waar te maken. In deze zin
denk ik dat het goed is ook het
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ik zou even willen terugkomen op het
terrein van de Vlaamse Executieve. In
het verleden hebben wij er steeds
voor gepleit opdat de Vlaamse Execu-
tieve zelf een belangrijke motor zou
zijn in het op gang brengen en houden
van het sociaal economisch proces in
Limburg. Ik zeg vooral op gang hou-
den omdat dit proces sinds de jaren
1960 reeds zeer sterk op gang is geko-
men. Door de jaarlijkse sterke aan-
groei van de actieve bevolking in Lim-
burg kunnen wij evenwel de noden
volledig lenigen. Het verheugt ons
dan ook dat door de actie die de
Vlaamse Executieve heeft gevoerd
onder de leiding van haar Voorzitter,
wij nu enkele goede resultaten heb-
ben bereikt.

Ik wil toch onderstrepen dat, wat Ford
betreft - ook al zal men daar mis-
schien tot afdankingen overgaan - de
inbreng van de Executieve van uiterst
groot belang is omdat zij de technolo-
gische uitrusting van de bedrijven op
punt houdt, zodat de concurrentie-
kracht wordt behouden en derhalve
ook fundamenteel de tewerkstelling
wordt gehandhaafd. Wanneer er toch
bepaalde afvloeiingen dienen te ge-
beuren, ook weer omwille van deze
technologische evolutie, dan moeten
wij ons daarbij neerleggen. Sommi-
gen beweren dat het aanmoedigen
van deze technologische aanpassin-
gen de oorzaak zou zijn van deze af-
vloeiingen. Ik wil er de nadruk op leg-
gen dat wanneer het niet zou gebeu-
ren dit Ford in zijn totaliteit zou kun-
nen bedreigen.

Inzake KNP kan ik ook zeggen dat het
van uiterst groot belang is dat deze fa-
briek in Lanaken haar produktiepo-
tentieel meer dan verdubbelt evenals
de tewerkstelling. Dit is zeer belang-
rijk temeer omdat de hoofdzetel van
dit bedrijf in de omgeving is gelegen
namelijk te Maastricht en men zich
dus dicht bij de beslissingsorganen
bevindt.

Er werden in verband met investerin-
gen allerhande cijfers gepubliceerd of
vermeld. Soms spreekt men van 11
miljard frank en soms van 9 miljard
frank. Ik meen dat de inspanning van-
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wege de Vlaamse Regering van bij-
zondere aard is geweest wat de onder-
handelingen betreft. Wij moesten in
concurrentie treden met andere vesti-
gingsplaatsen die zeer mild waren wat
het aanbod van voordelen betrof. De
kleine Vlaamse Executieve is er uit-
eindelijk in ‘geslaagd de vestigings-
plaats van Lanaken te verwerven. Wij
kunnen haar daarvoor alleen maar fe-
liciteren. Wel is het zo dat meer infor-
matie in verband met de investerin-
gen nuttig zou zijn. Ook de uitbrei-
ding en versteviging van het belangrij-
ke bedrijf ALZ in Limburg was goed
nieuws en een lichtpunt in al het pes-
simisme dat de jongste jaren opgang
maakte. De gezamenlijke inspannin-
gen hebben tot resultaten geleid. Het
is veelbelovend dat de werkloosheid
de jongste maanden niet meer stijgt
en dat het absolute getal van 52.800
naar 51.100 werd teruggebracht. Ook
dit mag hier worden onderstreept. He-
laas, het is nog altijd onvoldoende,
maar wanneer er een verbetering is,
moeten wij dit ook durven zeggen.
(Applaus bij de CVP en de PVV)
De Voorzitter : Minister Geens heeft
het woord.
Minister G. Geens (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, dames en he-
ren, het feit dat bij de interpellatie van
de heer Beysen onmiddellijk werd
aangesloten door vertegenwoordigers
van drie andere partijen, bewijst dat
de bezorgdheid om Limburg bij alle
leden van deze Raad leeft. Dit is trou-
wens ook het geval voor de Executie-
ve in haar geheel.

Ik had een tweetal maanden geleden
de gelegenheid in antwoord op een in-
terpellatie van de heer Vanvelthoven,
waarbij andere leden van de Raad zich
hebben aangesloten, een reeks maat-
regelen op te sommen die door de
Vlaamse Executieve tijdens de jong-
ste maanden werden getroffen. Dit
waren onder meer :

- het verlenen van maximale steun
aan investeringsprojecten in Lim-
burg ;
- de aanduiding van geheel de Pro-
vincie Limburg als reconversiezone ;
- de aanduiding van T-zones waarbij
70 ha van de 150 in Vlaanderen in
Limburg werden gepland ;
- bijzondere initiatieven werden ge-
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nomen inzake opslorpingsprogram-
ma’s, beroepsopleiding en algemene
vorming ;
- prioriteit voor Limburg inzake so-
ciale huisvesting ;
- oprichting van Alinvest II met parti-
cipatie van de Gewestelijke Investe-
ringsmaatschappij voor Vlaanderen ;
- steun aan de Gewestelijke Ontwik-
kelingsmaatschappij voor de uitbouw
van vier bedrijvencentra in de Provin-
cie Limburg.

Ondertussen werden wij geconfron-
teerd - daarvoor werd een concrete
vraag gesteld - met een beslissing van
de directie om de Blue Bell-vestigin-
gen in Limburg te sluiten. Het gaat
hier om een nationale sector, maar dat
doet aan de grond van de zaak niets af.
Het betrokken bedrijfheeft mij de dag
zelf van de beslissing hierover geïn-
formeerd. Ik heb toegezegd dat ik alle
mogelijke hulp zal verstrekken indien
in het kader van de overname van de
bestaande vestiging zich kandidaten
zouden aanbieden, wel te verstaan in-
dien het dan gaat om activiteiten die
zich buiten de nationale sectoren ont-
wikkelen. Ik ben echter niet op de
hoogte van voorstellen die eventueel
bij het Kabinet van Minister Schiltz
zouden zijn ingediend. Trouwens, dat
is niet de normale weg, want ik ben
verantwoordelijk voor dergelijke dos-
siers.

Wat nu meer in het bijzonder de in-
vesteringen betreft die door de verte-
genwoordigers van alle partijen ook
met vreugde worden begroet, zou ik
toch een paar bijkomende informaties
willen geven.

Het gaat hier inderdaad om een ui-
terst belangrijk project van tien mil-
jard frank investeringen in goederen
en werkkapitaal. Wij hebben daar dus
twee mogelijkheden van overheids-
hulp toegepast, enerzijds, het nemen
van een tijdelijke minderheidspartici-
patie in het nieuwe bedrijf dat wordt
opgericht in de vorm van een recon-
versievennootschap en, anderzijds, de
toepassing van de expansiehulp, wel-
iswaar onder nieuwe modaliteiten,
wat ons heeft toegelaten hulp te ver-
strekken in de vorm van een voor-
schot, zodanig dat dus ook mettertijd
de financiële lasten niet door de
Vlaamse Gemeenschap moeten wor-
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den gedragen, maar dat zij wel een
substantiële hulp uitmaken voor het
betrokken gewest zelf.

Ik moet u trouwens bijkomend zeg-
gen dat, na een gesprek dat ik gisteren
heb gehad met de bedrijfsleiding, er
formele verbintenissen zijn genomen
opdat de tewerkstelling binnen het
nieuwe bedrijf maximaal aan arbei-
ders en werknemers uit de streek zou
worden toevertrouwd, naar analogie
trouwens van wat in het ander belang-
rijk Limburgs bedrijf, Ford Genk, is
gebeurd ; dat het bedrijf zich mede zal
inspannen om rond deze groeipool
kleine en middelgrote ondernemin-
gen te helpen tot stand brengen die
dus in functie van de toelevering van
bepaalde diensten of van bepaalde
produkties kunnen worden opgestart.

Ik denk dat het ook niet zonder belang
is te onderstrepen dat, wat de uitvoe-
ring van de investering betreft, maxi-
maal zal worden beroep gedaan op
aannemers en onderaannemers van
de streek zelf. Op die manier meen ik
dat inderdaad maximaal gebruik is ge-
maakt van de mogelijkheden die door
dergelijke belangrijke nieuwe vesti-
ging zijn ontstaan.

Wat meer bepaald de vragen betreft
die door de heer Beysen werden ge-
steld, daarin bijgetreden door de heer
Gabriels, zou ik willen zeggen dat wij
inderdaad intensief beroep doen op
de mogelijke steunvoorzieningen
door de EEG zelf.

Zo komt het dat voor de drie jongste
jaren, 1981, 1982, 1983, er via de Eu-
ropese instellingen 2,s miljard frank
subsidies werden toegekend aan het
Vlaamse Gewest, waarvan 965 mil-
joen frank of 36 procent voor Limburg
was bestemd.

Deze steun was verdeeld over de be-
langrijkste steunfondsen, op de vol-
gend manier : uit het EFRO 393 mil-
joen frank, uit het Europees Sociaal
Fonds : 346 miljoen frank, uit de
EGKS-subsidies : 135 miljoen frank.
Hieruit blijkt dus dat daar inderdaad
belangrijke middelen voor worden ge-
mobiliseerd. Hetzelfde geldt voor het
jaar 1984. Wat dit jaar betreft, hebben
verschillende leden van de Vlaamse
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Regering, maar ook de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening en bepaalde
instellingen, zowel van privé als van
openbare aard, ten behoeve van pro-
jecten in Limburg een beroep gedaan
op verschillende Europese fondsen.
Ik noem er enkele op bij wijze van
voorbeeld : voor gemeentelijke infra-
structuurwerken, voor investeringen
inzake leefmilieu en waterbeleid,
voor bij komende programma’s inzake
vorming en opleiding, voor bepaalde
sociale acties, enzovoort. Dat heeft tot
gevolg dat de Commissie op dit ogen-
blik een reeks ingediende EFRO-dos-
siers onderzoekt voor een globaal be-
drag van 1,2 miljard frank investerin-
gen in infrastructuur in Limburg. Het
betreft hier duidelijk het bedrag van
de investeringen en niet het bedrag
van de tussenkomst, want daarover is
geen uitsluitsel gegeven, gelet op het
feit dat de dossiers nog niet zijn be-
handeld.

Het is dus nogal duidelijk dat vanuit
de Vlaamse Regering, voor projecten
in Limburg en voor het maximaal
aantal, beroep wordt gedaan op de
mogelijkheden die door de Europese
fondsen worden geboden. Er is wel
een moeilijkheid in verband met de
bedrijfsinvesteringen. Tussenkomst
van de Europese Gemeenschap via
het EFRO is daar uiteraard maar mo-
gelijk wanneer het gaat, ten eerste, om
een basissteunverlening door de na-
tionale autoriteiten zelf maar, ten
tweede, is er geen definitieve regeling
met de Europese Commissie betref-
fende de integratie van de conjunc-
tuurpremie in de verleende basis-
steun. Momenteel is er nog altijd een
dubbel regime, zijnde de basissteun
en daarbovenop conjunctuurhulp.
Destijds hebben wij het voorstel ge-
daan om deze conjunctuurhulp te glo-
baliseren in het geheel van de basis-
ondersteuning, dus in het geheel van
de betoelaging. Daartegen is verzet
gekomen van de Brusselse Executie-
ve. De aangelegenheid is aanhangig
gemaakt bij het Overlegcomité, maar
is nog steeds niet beslecht.

Een andere bijkomende voorwaarde
is dat de Europese Gemeenschap al-
leen subsidieert wanneer bij komende
tewerkstelling wordt gecreëerd. Jam-
mer genoeg zijn op dit ogenblik een
groot aantal investeringen niet verge-
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zeld van de creatie van bijkomende
werkgelegenheid. Aangezien het
evenwel gaat om diepte- en rationali-
satie-investeringen zijn wij al zeer ge-
lukkig dat de bestaande arbeidsplaat-
sen worden behouden of de vermin-
dering tot een minimum wordt be-
perkt. Dit wil natuurlijk niet zeggen
dat niet alle middelen worden aange-
wend om toegang te krijgen tot de Eu-
ropese fondsen. Ik kan zowel aan de
heer Beysen, aan de heer Gabriels als
aan andere interveniënten zeggen dat
deze besprekingen door ons recht-
streeks met de Europese Commissie
worden gevoerd, met dienverstande
dat onze permanente delegatie daar
van op de hoogte wordt gebracht om-
dat deze regelingen formeel als dusda-
nig gelden. Wij hebben dus op directe
wijze toegang.

Er is vanzelfsprekend een belangrijke
behoefte aan betere informatie daar-
omtrent. Gelet op de ingewikkeldheid
van de mechanismen en het gebrek
aan mankracht in onze eigen adminis-
tratie leidt dit dikwijls tot moeilijkhe-
den. Vandaar de noodzakelijkheid om
gesystematiseerd, globaal op te tre-
den.

Ik wil even stilstaan bij de noodzaak
en de mogelijkheden van een geïnte-
greerd actieplan voor Limburg met
steun van de Europese Commissie.

Op 19 oktober jongstleden had onder
voorzitterschap van de Gouverneur te
Hasselt de bespreking plaats tussen
diverse EEG-diensten, de provinciale
overheid en de GOM-Limburg. De
besprekingen hadden tot doel een
programma van 3 à 5 jaar voor een
geïntegreerde actie voor Limburg op
te stellen. In de loop van de maand no-
vember werden deze besprekingen
voortgezet en de GOM-Limburg heeft
aan de EEG een voorstel overgemaakt
van een voorbereidende studie nood-
zakelijk voor de goedkeuring van een
geïntegreerd plan. De kostprijs van
deze studie die 5 maand zal in beslag
nemen, wordt geraamd op 2 miljoen
frank waarvan de EEG 75 procent zou
financieren.

Ik voeg hier onmiddellijk aan toe dat
financiering van deze noodzakelijke
voorstudie geen belemmering mag
zijn voor het uitwerken van een geïn-
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Het eigenlijk geïntegreerd actieplan
zelf zal uitgewerkt worden door een
werkgroep bestaande uit de vertegen-
woordigers van de Vlaamse Gemeen-
schap, het Limburgs Provinciebe-
stuur, GOM-Limburg en het LUC.

Aan de Technische Studiecommissie
van de Steenkoolnijverheid die ik in
juni 1984 installeerde heb ik opdracht
gegeven om ook bijzondere aandacht
te besteden aan mogelijke diversifica-
tie-initiatieven die in een dergelijk
geïntegreerd actieprogramma zouden
kunnen opgenomen worden en één
der eerstvolgende bijeenkomsten van
deze Commissie is aan dit probleem
gewijd.

Ik had reeds de gelegenheid hier aan
de Vlaamse Raad verslag uit te bren-
gen over de werkzaamheden van die
Commissie. Het werk schiet er goed
op en er kunnen ongetwijfeld elemen-
ten in het geïntegreerd actieprogram-
ma worden opgenomen.

Naast bovengenoemde acties heeft de
GOM-Limburg bovendien nog een
reeks initiatieven genomen - al of
niet in samenwerking met de EEG -
die erop gericht zijn de industriële re-
conversie voor Limburg te bevorde-
ren.

De GOM-Limburg onderhandelt met
de EEG over twee concrete program-
ma’s, die door gespecialiseerde, inter-
nationaal gereputeerde studiebureaus
zouden worden uitgevoerd en die tot
doel hebben nieuwe industriële ini-
tiatieven te stimuleren. Eén program-
ma heeft tot doel in Limburg een aan-
gepast ,,Area Enterprise Program” op
gang te brengen om door opsporing
van nieuwe technologie&, oprichting
van nieuwe ondernemingen en de uit-
breiding van bestaande ondernemin-
gen actief aan te moedigen.

Een tweede programma heeft tot doel
ten behoeve van een beperkt aantal
geselecteerde Limburgse bedrijven
van gemiddelde grootte, die de nodige
waarborgen bieden, een expansiepro-
gramma op gang te brengen door het
opsporen van nieuwe markten of het
tot standbrengen van samenwerkings-

verbanden
nemingen.

met buitenlandse onder-

Buiten de gewone activiteiten ter be-
vordering van de economische ont-
wikkeling werd een overeenkomst ge-
sloten tussen Alinvest, .de VZW KS-
Diversitìëring en de GOM-Limburg
met het oog op een intensief, twee-
jaarlijks gemeenschappelijk program-
ma ter bevordering van de innovatie
in de bestaande bedrijven en ter on-
dersteuning van nieuwe initiatieven.
Ik ga niet in op de details, maar alles
wijst erop dat in verschillende verban-
den, meestal in samenwerking, wordt
gezocht naar nieuwe industriële pro-
j ecten.

Ik zou zeer lang kunnen uitweiden
over het prospectiebeleid dat momen-
teel door de GOM wordt gevoerd en
dat vooral gericht is op de Verenigde
Staten. Er is een samenwerkingsak-
koord met de Belgisch-Amerikaanse
Kamer van Koophandel in de Vere-
nigde Staten, er zijn individuele pro-
spectieprogramma’s, deelname aan
technologietransfertbeurzen enzover-
der.

Het is ten slotte vermeldenswaard dat
in het kader van twee internationale
actieprogramma’s, Euregio Maas-
Rijn enerzijds en Benelux-Middenge-
bied anderzijds, de Vlaamse Execu-
tieve de voorbereidende studiekosten
medefinanciert. Beide projecten wor-
den trouwens ook door de Europese
Gemeenschap gesteund.

De studie van het project Euregio is
beëindigd en een prioriteitenpro-
gramma werd voorgelegd aan diverse
instanties van de Europese Gemeen-
schap en ook aan nationale en regio-
nale instanties. Alle inspanningen
werden gebundeld maar het spreekt
vanzelf dat daarmede het probleem
nog niet is opgelost. Dank zij een toe-
nemend beroep op Europese fondsen
- ik heb u daarvan daarstraks een
overzicht gegeven - moet het moge-
lijk zijn een aantal projecten te stimu-
leren en op gang te brengen.

Ik werd vanzelfsprekend geïnfor-
meerd over de plannen die in bepaal-
de grote Limburgse ondernemingen
bestaan op het stuk van de tewerkstel-
ling. Ik wens daaromtrent ook duide-

lijkheid te scheppen. Het is niet de
taak van de Vlaamse Executieve om
daar te interfereren, hoewel wij daar
toch rechtstreeks bij betrokken zijn.
Bij de toekenning van de expansie-
hulp werden trouwens steeds duidelij-
ke afspraken gemaakt met de betrok-
ken ondernemingen. Deze moeten
ook worden nagekomen aangezien
zij contractueel vastgelegd zijn. Het is
wellicht nuttig de Vlaamse Raad in te
lichten nopens de nieuwe wending op
het stuk van de toepassing van de ex-
pansiewetgeving. Voortaan wordt aan
de ondernemingen een basissubsidie
gegeven die wordt verhoogd naarmate
de perspectieven op het stuk van de
tewerkstelling worden gerealiseerd.
In plaats van vooraf de volledige sub-
sidie toe te kennen, die in bepaalde
gevallen nadien moesten worden te-
ruggevorderd, worden de zaken om-
gekeerd en wordt pas bij de verwezen-
lijking van bijkomende tewerkstelling
de steun verhoogd.

Deze maatregel is enerzijds ingege-
ven door budgettaire redenen en wil
anderzijds meer de nadruk leggen op
het belang vn de tewerkstelling. In dit
opzicht is deze nieuwe maatregel on-
getwijfeld een vooruitgang op de be-
staande regeling.

Dit alles bewijst voldoende dat de
Vlaamse Executieve zeer veel aan-
dacht schenkt aan de Limburgse pro-
blematiek en ter zake al het mogelijke
doet. De jongste weken werden twee
grote investeringen door de overheid
mede tot stand gebracht, namelijk bij
Ford Genk, en in de Koninklijke Ne-
derlandse Papierfabrieken, voor een
bedrag van 20 miljard frank. In verge-
lijking met de investeringen die vorig
jaar in het kader van de expansiewet-
geving werden gedaan, is dit bedrag
dat in enkele weken alleen in Limburg
werd besteed, zeer aanzienlijk. Het is
een bewijs van onze wil om prioriteit
te geven aan dit gebied. De Vlaamse
Executieve wil actief meewerken aan
een globaal geïntegreerd actiepro-
gramma niet alleen van investeringen
maar ook van alle andere initiatieven
op sociaal-economisch gebied.

Wij kunnen in deze aangelegenheid
zeer autonoom optreden vooral wat
het beroep doen op Europese fondsen
betreft.
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Deze regeling verloopt voldoende
soepel. Wij hebben geen moeilijkhe-
den met de formele eis inzake nego-
ciatie tussen de staat en de Europese
Commissie. Dat werd trouwens reeds
voor een paar jaar afgesproken met de
Belgische toenmalige Commissaris,
de heer Davignon. Ik zie niet in dat
daarin in de toekomst een wijziging
moet komen. Deze soepele regeling
respecteert de formele eisen.

Dat is de beste manier van werken.
Trouwens, de resultaten die ik op dat
vlak heb voorgelegd, bewijzen dat
vooruitgang wordt geboekt. (Applaus
bij de CVP en de PW

De Voorzitter : Het incident is geslo-
ten.

REGELING VAN DE WERKZAAM-
HEDEN

De Voorzitter : Ik deel de vergadering
mee dat de interpellaties van de heer
Valkeniers, respectievelijk punten 6
en 7 van de agenda worden verdaagd.

INTERPELLATIES (R.v.O. art. 67)
(Voortzetting)

Interpellatie van de heer T. Kelchter-
mans tot de heer J. Lenssens, Gemeen-
schapsminister van Leefmilieu, Water-
beleid en Onderwijs, over de stortpro-
blematiek in Limburg

Interpellatie van de heer L. Vanveltho-
ven tot de heer J. Lenssens, Gemeen-
schapsminister van Leefmilieu, Water-
beleid en Onderwijs, over de verwijde-
ring van industrieel afval in het alge-
meen en de gevolgen van een eventuele
sluiting van de Hooge Maey in het bij-
zonder

Interpellatie van mevrouw L. Detiege
tot de . heer J. Lenssens, Gemeen-
schapsminister van Leefmilieu, Water-

beleid en Onderwijs, over de oprichting
van één centrale inrichting voor verwij-
dering en verwerking van giftig en ge-
vaarlijk industrieel afval in het Vlaam-
se Gewest en de sanering van de indus-
triële stortplaats Hooge Maey te Ant-
werpen

Interpellatie van de heer F. Geyselings
tot de heer J. Lenssens, Gemeen-
schapsminister van Leefmilieu, Water-
beleid en Onderwijs, over het afvalbe-
leid en de gebrekkige overheidscontro-
le op de stortplaatsen in het Vlaamse
land

De Voorzitter : Met uw toestemming
en vermits zij over hetzelfde onder-
werp handelen zijn aan de orde de sa-
mengevoegde interpellaties van de
heer Theo Kelchtermans tot de heer
Lenssens, Gemeenschapsminister
van Leefmilieu, Waterbeleid en On-
derwijs, over de stortproblematiek in
Limburg, van de heer Vanvelthoven
tot Minister Lenssens over de verwij-
dering van industrieel afval in het al-
gemeen en de gevolgen van een even-
tuele sluiting van de Hooge Maey in
het bijzonder, van mevrouw Detiège
tot Minister Lenssens over de oprich-
ting van één centrale inrichting voor
verwijdering en verwerking van giftig
en gevaarlijk industrieel afval in het
Vlaamse Gewest en de sanering van
de industriële stortplaats Hooge Maey
te Antwerpen en van de heer Geyse-
lings tot Minister Lenssens over het
afvalbeleid en de gebrekkige over-
heidscontrole op de stortplaatsen in
het Vlaamse land.

De heer Kelchtermans heeft het
woord.

De heer T. Kelchtermans (op de tribu-
ne) : Mevrouw de Voorzitter, volgend
op de vorige Limburgse problema-
tiek, eindigend op een positieve noot
van de Minister, een ander probleem
vanuit dezelfde Provincie dat zich op
een ander niveau situeert.

- De heer J. Pede, Voorzitter, treedt op-
nieuw als Voorzitter op.

Verschillende interpellaties zijn over
hetzelfde onderwerp ingediend. U is
een druk geïnterpelleerde Minister.
Niet minder dan vijf interpellanten
richten zich vandaag tot u met vragen
over de correcte toepassing van het

Geïntegreerde actie- voor Limburg
Regeling werkzaamheden

decreet van 2 juli 1981 waardoor de
OVAM een sleutelpositie toebedeeld
kreeg in de afvalverwijdering. Vooral
werd van deze instelling verwacht dat
zij op korte termijn zou komen tot een
gecoördineerd afvalstoffenbeleid in
het Vlaamse Gewest, via planning,
controle en onderzoek. De inhoud
van deze interpellatie handelt vooral
over de efficiëntie van de controle.
Vanzelfsprekend zijn planning en on-
derzoek even belangrijk.

In de Provincie Limburg is men hier-
mede trouwens reeds begin de jaren
zeventig volop gestart. Reeds in au-
gustus 1974 publiceerde de toenmali-
ge Limburgse Economische Raad een
lijvig rapport met als titel : ,,Vaste
huishoudelijke en industriële afval-
stoffen in Limburg. Verwijdering en
verwerking !” Deze studie beant-
woordde aan het door talrijke ge-
meenten geformuleerde probleem :
hoe het stijgende aanbod van huisvuil
en in mindere mate industrieel afval,
op een verantwoorde wijze kwijt gera-
ken ? Vrijwel iedere gemeente had
wel ergens een eigen stortplaats, maar
het beheer ervan liet meestal te wen-
sen over. Men voelde provinciaal toen
reeds aan dat hiervoor bovenlokale
oplossingen moesten worden gevon-
den. Inderdaad, een rationele en mi-
lieuhygiënische oplossing van het toe-
nemende aanbod afval kon enkel via
intergemeentelijke samenwerking
worden aangepakt.
De studie werd gefinancierd door
enerzijds de toenmalige Staatssecre-
taris voor Streekeconomie Dhoore,
anderzijds het Provinciebestuur van
Limburg. De Provincie Limburg was
alzo een der eersten om een beleids-
strategie op lange termijn vast te leg-
gen rond het geheel der afvalverwijde-
ring en -verwerking. Leefmilieupro-
blemen in de ruimste betekenis heb-
ben trouwens altijd in het provinciaal
beleid zeer ruim aandacht gekregen.
Het dossier afvalverwijdering illus-
treert dit op een bijzondere wijze. Het
zij nog eens met nadruk gezegd.

Trouwens, dit jaar nog opende de
Gouverneur de oktoberzitting van de
Provincieraad met een opgemerkte
rede over ,,De leefmilieu-situatie in
Limburg”.
Deze problemen kwamen in de
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Vlaamse Raad reeds meermaals ter
sprake en talrijke concrete initiatie-
ven werden door u reeds genomen in
dit verband. Al deze problemen heb-
ben een sterk onderling verband. Men
kan dit niet ontkennen. Daarom is een
ecologisch verantwoorde afvalverwij-
dering zo belangrijk vermits juist dit
afval vaak oorzaak is van andere ver-
vuiling.

Zo kom ik tot mijn eigenlijke interpel-
latie, met als eerste punt het huishou-
delijk afval. De Minister heeft in het
verleden de planmatige aanpak van
het afvalprobleem in de Provincie
Limburg meermaals als voorbeeld
aangehaald. Deze planning is ver ge-
vorderd met betrekking tot de verwij-
dering van huishoudelijke afvalstof-
fen. De Provincie werd in drie regio’s
ingedeeld. In regio 1, Zuid-Limburg
en een aantal gemeenten in Midden-
Limburg waaronder Hasselt en Genk,
wordt de techniek van de composte-
ring gebruikt. Deze compost wordt
gecommercialiseerd, met alle proble-
men van dien. Men probeert tegen
1985 een verbetering tot stand te
brengen door het moderniseren van
de intallaties.

Regio II bevat de gemeenten van
West-Limburg, een groot gedeelte
van Noord-Limburg en enkele uit
Midden-Limburg.

De gebruikte techniek is hier de ver-
branding met recuperatie van de ener-
gie, welke in het electriciteitsnet
wordt ingevoerd. De reststoffen gaan
eveneens naar het op korte afstand ge-
legen Remo-stort.

Regio III tenslotte heeft zijn activiteit
vooral in het Maasland. Een schei-
dingsinstallatie, in de loop van 1985 in
gebruik te nemen, zal een gedeelte af-
val bestemmen voor de SV Intercom-
post, een gedeelte voor de verbran-
dingsoven van de IVNWL en het ove-
rige zal worden gestort op de vergun-
de stortplaats ,,Swenters” te Dorne.

Tussen de drie intercommunales is er
een intense samenwerking, die trou-
wens ook voor de toekomst werd vast-
gelegd in een geschreven overeen-
komst. Uit dit alles blijkt dat de ge-
meenten solidair de toch wel hoge
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kosten dragen van deze bovenge-
meentelijke aanpak. Misschien is de
planmatigheid waarop in Limburg
wordt gewerkt wel een aanwijzing om
ook straks bij de andere problemen
dergelijke gecoördineerde aanpak te
bepleiten.

Het tweede punt betreft de recyclage
van afvalstoffen. Ook hierin is Lim-
burg ver gevorderd. Mede onder sti-
mulans van de Minister werd de recy-
clage trouwens de jongste tijd aan-
zienlijk uitgebreid. Begin 1984 waren
er in de diverse gemeenten meer dan
325 glascontainers geplaatst, goed
voor bijna 5 miljoen kilogram glas. Pa-
piercontainers verzamelden in 1983
bijna 1,5 miljoen kilogram papier, los
van de vrijwillige acties die nog steeds
voortgaan. Vele gemeenten hebben
daarenboven een eigen recyclage-
dienst voor afgewerkte olie, kwikbat-
terijen en dergelijke meer en zijn ook
kandidaat voor de containerparken,
zoals voorgesteld door de Minister.

Het derde punt van mijn interpellatie
betreft industrieel afval.

Het grote probleem waarvoor nog
geen afdoende oplossing werd gevon-
den is de verwijdering van het indus-
trieel afval. Limburg kende tot voor
kort een viertal vergunde stortplaat-
sen : Remo-stort te Houthalen-Helch-
teren, groeve Swenters te Opoeteren,
gemeente Genk, gemeente Sint-Trui-
den.
De gemeentelijke storten zowel van
Genk als Sint-Truiden worden vanaf 1
januari definitief gesloten. Vanaf die
dag wordt alle huishoudelijk afval via
de verbrandingsoven IVNWL op het
Intercompost-bedrijf in Hoeselt ver-
werkt. De reststoffen moeten naar het
Remo-stort worden gebracht.
Zo kom ik tot mijn tweede punt, na-
melijk de problematiek van het Re-
mo-stort. Is dit stort een tweede Hoo-
ge Maey ? Deze vraag stellen zich
noch de inwoners van Houthalen-
Helchteren, noch deze van Heusden-
Zolder. Zij zijn ervan overtuigd dat de
Remo-stortplaats nog bedenkelijker
is.
Waneer men vandaag het persartikel
leest naar aanleiding van de medede-
ling die de Directeur-generaal van
OVAM gedaan heeft dan constateren

wij dat hij de stelling die ik zojuist heb
naar voor gebracht, onderschrijft.

Oorspronkelijk een gewone zandwin-
ning, werd deze zandwinningsput een
gemeentelijke stortplaats voor eigen
gebruik. Een terrein van 14 ha werd
tijdens een twaalftal jaren van wer-
king volgestort. Op dit ogenblik zijn
een 17-tal  ha in uitbating terwijl nog
eens 23 ha in reserve liggen. Na ex-
ploitatie dienen deze gebieden, al-
thans volgens het gewestplan, natuur-
gebied als bestemming te bekomen.

Er is een klasse-1 en een klasse-11
stort. De IVNWL was houder van de
exploitatievergunning van het klasse-
II-stort. Deze uitbatingsvergunning
loopt ten einde. Vanaf 1 januari 1985
moet alle huishoudelijke afval naar de
verbrandingsoven worden gevoerd.

De concessiehouder van het klasse-I-
stort is een particulier. De Bestendig-
de Deputatie leverde de uitbatings-
vergunning af, bij besluit van 16 juni
1983 voor een termijn van 3 jaar en na
de adviezen te hebben ingewonnen
van alle diensten zoals werd bepaald.

Zo kom ik tot de belangrijkste advie-
zen. Wat de Openbare Afvalstoffen-
maatschappij betreft was er een gun-
stig advies mits en aantal voorwaar-
den werden vervuld.

Ook wat de GOM betreft was er een
gunstig advies met de volgende argu-
mentatie : de reeds vroegere vergun-
ning ; de behoefte aan meerdere in-
dustriële stortplaatsen ; de gunstige
ligging en de verklaring van de aan-
vragen dat in de toekomst slechts in-
dustrieel niet giftig afval zal worden
aanvaard na advies te hebben inge-
wonnen bij de OVAM. De GOM wijst
ook op een aantal voorwaarden die
moeten worden vervuld. Zij wijst ook
op enkele milieu-hygiënische aspec-
ten, verbonden aan de waterhuishou-
ding en maant aan tot voorzichtig-
heid. Letterlijk zeggen zij : ,,De twee
volgende factoren geven aanleiding
tot deze bekommernis :

1. een waterwinningsgebied bevindt
zich op 2 kilometer van het stortter-
rein ;

2. voor de nodige garanties, onder
meer met betrekking tot de controle
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op en de afvoer van afvloei- en perco-
latiewater uit het verzamelbekken,
wordt verwezen naar de adviezen van
de Waterzuiveringsmaatschappij en
het bestuur dat het betrokken water-
winningsgebied beheert, in casu de
gemeente Heusden-Zolder.”

Het advies van de Vlaamse Waterzui-
veringsmaatschappij wijst ook op de
nabijheid van dit waterwinningsge-
bied en zegt dat een aantal voorzorgen
moeten worden genomen die moeten
voorkomen dat het verontreinigde
percolatiewater in het grondwater zou
doordringen. Daarvoor wijzen ze op
een aantal maatregelen die moeten
genomen worden. De voorgesteld
maatregelen uit het advies van de
GOM en OVAM, zoals onder andere
het aanleggen van een ringsloot, wor-
den niet als voldoende beschouwd.
De Vlaamse Waterzuiveringsmaat-
schappij  gaf dan ook slechts een voor-
waardelij k gunstig advies.

De andere adviezen waren overwe-
gend gunstig. Opvallend is ook het
gunstig advies van het College van
Burgemeester en Schepenen van
Houthalen-Helchteren op 9 mei 1983.
Dat is wel verwonderlijk wanneer
men de bezwaren van nu hoort. Deze
Gemeente had deze bezwaren beter
in een aantal voorwaarden omgezet.

De Bestendige Deputatie besliste
dan, zoals gezegd, gezien het meren-
deel der gunstige adviezen, tot ver-
gunning van 3 jaar, dus tot 16 juni
1986. Achteraf bekeken is dit verle-
nen van een vergunning voor een kor-
te termijn een wijze beslissing van de
Bestendige Deputatie, wat wijst op de
voorzichtigheid van deze instelling bij
het toekennen van vergunningen.

Wat de beoordeling van deze beslis-
sing betreft heeft OVAM tot opdracht
de opgelegde voorwaarden te contro-
leren. Nochtans - en ik heb het met
mijn eigen ogen kunnen vaststellen -
is er manifest niet voldaan aan ver-
scheiden opgelegde voorwaarden.
Ook het persartikel van vandaag waar-
in Directeur-generaal Parent  melding
maakt van de problematiek van dit
stort, laat vermoeden dat er met de
verschillende exploitatievoorwaar-
den een loopje wordt genomen. Bij-
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voorbeeld de ringsloot die volledig
ontbreekt. In de hellende zijwand is
de plasticfolie op meerdere plaatsen
gewoon gescheurd. In de buffervijver,
nodig voor de opvang van het percola-
tiewater, ligt de plastic drijvend op het
water. Men kan dus vermoeden dat er
op verschillende plaatsen scheuren
zijn. Waar is de garantie van de on-
doordringbaarheid ?

Overtollig water wordt via rioolbuizen
geloosd en vormt er reeds een uitge-
strekte plas waarin ieder biologisch le-
ven onmogelijk is.

In de adviezen wijst de GOM op het
nabijgelegen waterwinningsgebied.
Vooral de Gemeente Heusden-Zol-
der die in eigen regie water pompt uit
de ondergrond van een gebied dat
slechts op korte afstand van het Re-
mo-stort gelegen is, is bijzonder onge-
rust.

Zij werden daarenboven niet gecon-
sulteerd vooraleer de vergunning
werd toegekend, terwijl de procedure
dit uitdrukkelijk bepaalt.

Deze ongerustheid wordt mede in de
hand gewerkt door de structuur en de
aard zelf van de ondergrond. Dat bre-
de kleilagen zorgen voor een absolute
scheiding van eventueel vervuild
grondwater en dit 400 meter diep on-
derliggende waterwinningsgebied, is
slechts een theoretische benadering.
Het gebied kent er vele mijnverzak-
kingen, met bijbehorende scheuren in
de bodemlagen. Het is er niet onge-
woon dat hele vijvers of plassen in en-
kele uren via ondergrondse scheuren
leeglopen.

Zo kom ik tot het probleem van het
mono-stort. Ik schetste u hoe dit aan-
vankelijk gemeentelijk stort in relatief
korte tijd omgevormd werd in een
stort voor niet-giftig industrieel afval.
Zeer recent geraakte bekend dat op
deze stortplaats ook afval werd ge-
dumpt, afkomstig uit chemische nij-
verheid en uit kolencentrales, met na-
me : Tharsis, pyriet en vliegassen.

Het is vooral de storting van Tharsis-
pyrietassen die als het ware een
streekpsychose heeft veroorzaakt. Im-
mers, bepaalde analyses wijzen uit dat
deze materie gemiddeld 0,04 % arseni-
cum bevat. Iedere tientonner die zijn

vracht stort zou dus ongeveer 4 kg ar-
senicum storten. En aan een jaarlijks
volume van circa 150.000 ton, zou dit
ongeveer 60 ton arsenicum in de
grond betekenen. Deze ,,wetenschap”
gecombineerd met het onderliggende
waterwinningsgebied en met de labie-
le bodemstructuur ingevolge de mijn-
verzakkingen, is de eenvoudige ver-
klaring voor de grote ongerustheid. Is
het juist dat deze stortplaats voor in-
dustrieel niet-giftig afval afval ont-
vangt die wel giftig is ? Kan dit ? Is dit
het voorwerp geweest van een bijko-
mende vergunning ?

Tot slot wil ik komen tot
gen en ook bedenkingen.

enkele vra-

Mijn vragen zijn de volgende.
1. Hoeveel stortplaatsen van klasse-1
telt de Provincie Limburg momen-
teel ?
Hoeveel zijn er statistisch gezien
noodzakelijk ;
Wie mag er storten en onder welke
voorwaarden ?
Is er voldoende waarborg voor even-
tuele saneringsoperaties in een later
stadium ?
Is het normaal dat dergelijke stort-
plaatsen klasse-1 in privé-handen
zijn ? Ik wijs op de grote repercussies
die de volksgezondheid heeft. Is dit
monopolievorming niet in de hand
werken, vermits er maar één stort-
plaats is en alles daar naartoe moet,
dan nog in handen van een particu-
lier ?

De Voorzitter : Mijnheer Kelchter-
mans, gelieve te besluiten.

De heer T. Kelchtermans : Jawel, mijn-
heer de Voorzitter.

2. Welke motivering lag aan de grond-
slag van de keuze van de inplantings-
plaats en van de toe te kennen klasse
van deze verschillende stortplaatsen ?

3. Welke zijn de opdrachten van de
verschillende intercommunales  inza-
ke beheer en controle ? Zelfde vraag
wat betreft OVAM.
Beschikken zij over voldoende gekwa-
lificeerd personeel ?
Wordt ook de VWZ bij de controle be-
trokken ?

4. Hoeveel sluikstortingen werden er
sedert het in werking treden van
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OVAM geregistreerd ?
Hoe werd hiertegen opgetreden ? Met
welk gevolg ?

Nog twee bedenkingen. Industriële
activiteit vragen en stimuleren en het
probleem van het industrieel afval
ontkennen of negeren is contradicto-
risch. De nijverheid in de eigen regio
aantrekken maar het afvalprobleem
verplaatsen naar een andere regio is
misschien wel handig maar zeker niet
aanvaardbaar. Ook dat werd door Di-
recteur-generaal Parent  gesteld. De
verwerking van het huishoudelijk af-
val is in Limburg via gecoördineerde
samenwerking binnen de drie regio’s
op een voortreffelijke wijze opgelost.
Ik pleit ervoor dat men op dezelfde
manier ook het probleem van het in-
dustrieel afval oplost en dat iedereen
daarin zijn verantwoordelijkheid
neemt.

Mijn conclusie, mijnheer de Minister,
is de volgende.

Deze interpellatie had tot doel u te
overtuigen van de planmatige aanpak
in het verleden van het geheel van de
afvalproblematiek in de Provincie
Limburg, vooral met betrekking tot de
huishoudelijke afvalstoffen.

Ook heeft deze interpellatie als doel
een objectieve evaluatie te bekomen
van de uitvoering van deze planning,
vooral met het oog op dezelfde effi-
ciënte bewerking van het industrieel
afval.

Ik wil deze interpellatie niet beëindi-
gen zonder ook het grote belang te on-
derlijnen van blijvende luisterbereid-
heid naar de milieuverenigingen.
Zonder hun compromisloze belang-
stelling voor onze omgeving zou de
aandacht van beleidsmensen inder-
daad wel eens kunnen verslappen en
noodzakelijke maatregelen worden
uitgesteld.

Een intense samenwerking met dit
breed net van veelal vrijwilligers moet
nog worden aangemoedigd.

Alleen een goede samenwerking tus-
sen deze signaalgevers, de verschil-
lende beleidsniveaus, alsook de in-
dustrie, kan op korte termijn resulta-
ten geven. Het is in ons aller belang.
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Van een Minister van Leefmilieu ver-
wacht iedereen dat hij de blijvende or-
ganisator en coördinator is van dit
noodzakelijk overleg.

Wij weten bij ervaring, mijnheer de
Minister, dat deze verwachting ge-
rechtvaardigd is. (Applaus)

De Voorzitter : De heer Vanvelthoven
heeft het woord.

De heer L. Vanvelthoven (op de tribu-
ne) : Mijnheer de Voorzitter, mijn-
heer de Minister, geachte collega’s, de
problematiek inzake de verwijdering
van industrieel afval stelt zich in
Vlaanderen meer dan ooit.

Ik had reeds op 27 september 1984 de
gelegenheid de aandacht te vestigen
op een aantal industriële storten en
gevaarlijke sites in Vlaanderen. De
Minister noemde deze vaststellingen
toen ,,het om partij-politieke redenen
gebruikmaken van een aantal gege-
vens” en hij beloofde bij die gelegen-
heid de bevolking in te lichten over de
gedane vaststellingen en over de te
nemen maatregelen, zodra er vol-
doende gegevens bekend zouden zijn.

De Minister had dezelfde belofte
reeds in oktober 1983 afgelegd, wan-
neer hij zich bij de voorstelling van
het boek ,,Gevaarlijke Stoffen”, af-
vroeg of er in Vlaanderen gifstorten
aanwezig zijn. Meer dan één jaar later
wacht de bevolking nog steeds op een
antwoord.

Er is dus blijkbaar een gebrek aan in-
formatie aan de bevolking. Meer nog :
stellen we niet vast dat bij het creëren
van blackpoints door overtredingen
van exploitatievergunningen nooit of
zeer zelden door de overheid informa-
tie wordt verstrekt en dat het ontdek-
ken van overtredingen steeds het
werk is van milieuverenigingen of ac-
tiegroepen, waarna de overheid in be-
weging komt ?

Vernoem ik in dit geval, wat Remo
Houthalen betreft, de rol van de ge-
meentelijke adviesraad voor leefmi-
lieu van Houthalen-Helchteren en de
milieuraad van Heusden-Zolder, die
de onregelmatigheden op het Remo-
stort aantoonden : lozingen buiten de
terreinen, lozingen in de Helderbeek.

Ik kan verwijzen naar het dossier, op-

gesteld door het Schotens Actiecomi-
té Leefmilieu, waarin, naar verluidt
geconcludeerd wordt dat in het Ant-
werpse een nieuwe ,,stortmaffia” ope-
rationeel wordt.

Mijn eerste conclusie is dus de vol-
gende :

Waar de overheid blijkbaar de ogen
sluit, zijn de milieugroeperingen ge-
lukkig dubbel waakzaam. Daarenbo-
ven kan rustig worden gesteld dat er
iets schort aan de door de overheid
verstrekte informatie. Meestal zwijgt
de overheid, minimaliseert ze de fei-
ten, bestudeert ze het probleem en
schuift ze de problemen voor zich uit.

Het verhaal van de Hooge Maey en
van het Remo-stort zijn hiervan de
meest recente voorbeelden.

De Hooge Maey is een industriële
stortplaats. Het ligt op ongeveer 2 km
van de dorpskom van Stabroek. Het
waterwinningsgebied van Putte-Ka-
pellen ligt op 5,6 km, dat van Bras-
schaat op 9,2 km. Hier vinden de wa-
terwinningen van de PIDPA plaats.

De afval is zeer divers en de nomina-
tieve lijst omvat ongeveer het hele af-
valstoffenregister. De afval heeft een
zeer diverse consistentie, van slib tot
steekvast, en omvat een zeer belang-
rijk deel slib. Sinds het sluiten van de
stortplaatsen in de Rupelstreek vangt
de Hooge Maey veel van de daar vroe-
ger gestorte afvalstoffen op. De hoe-
veelheden worden geraamd op :

ongeveer 125.000 ton per jaar indus-
trieel- en dokvuil  ;
ongeveer 31.000 ton per jaar niet ver-
malen grof vuil ;
ongeveer 40.000 ton per jaar slib.

Volgens het gewestplan ligt de Hooge
Maey in industriegebied. De Hooge
Maey is uitsluitend bestemd voor be-
drijven die huis- en niet-giftig indus-
trieel afval storten. Niettemin kan uit
de analyses die met betrekking tot het
grondwater werden uitgevoerd, wor-
den geconcludeerd dat hier giftige
stoffen worden gestort. De diepste bo-
ringen die gebeurden, tot 40 meter,
wezen uit dat op deze diepte een ern-
stige verontreiniging aanwezig is.

Er werd vastgesteld dat de kleilaag on-
der de Hooge Maey bij het realiseren
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van een zandwinningsput werd door-
stoken zodat er geen bescherming
meer is ten aanzien van de onder-
grond, bestaande uit de watervoeren-
de zanden van Diestiaan en Antwer-
piaan waaruit zowel in België als in
Nederland drinkwater gewonnen
wordt.

Een belangrijk deel van het omge-
vend grondwater wordt gedraineerd
naar het Schijn, de zandwinningsput
en de aanpalende oppervlaktewaters.

Het zelfde kan worden gezegd van de
polluenten, doch deze zullen zich ver-
moedelij k eerder verspreiden volgens
een dispersief patroon rond de ,,Hoo-
ge Maey”.

Volgende vaststellingen zijn een feit :

- percolatuitsijpeling is er op ver-
schillende plaatsen in centrale spoor-
wegbermen ;
- oppervlaktewaterverontreiniging is
visueel reeds duidelijk waarneem-
baar ;
- voor enkele jaren is er een afschui-
ving geweest van het stort in zandwin-
ningsput ;
- duidelijk waarneembaar langs de
zandwinningsput zijn dode bomen en
gewassen en opwaaiend vuil ;
- naast erosie en warmteontwikke-
ling zijn er op meerdere plaatsen
brandsporen en bemerkt men zwerf-
vuil en dode vogels ;
- een gedeelte van de afvalstoffen
hoort er niet thuis wegens zijn samen-
stelling : een ernstige verontreiniging
van het grondwater tot 40 m blijkt
reeds uit wetenschappelijke analyses.

Een bovengrondse sanering, die onge-
veer 500 miljoen à 1 miljard frank zal
kosten en een ondergrondse sanering,
die van 1 tot 5 miljard frank zal kosten,
zijn, hoognodig en derhalve dringend
aangewezen.

Mijnheer de Voorzitter, ik ga niet lan-
ger uitweiden over de stortpraktijken
die vandaag worden aangeklaagd.
Collega Detiège zal daar dieper op in-
gaan. De exploitatie van de storten is
vaak niet in overeenstemming met de
opgelegde uitbatingsvoorwaarden.

Op de Hooge Maey, bijvoorbeeld,
wordt een loopje genomen met de be-
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palingen van het afvalstoffendecreet
en zijn uitvoeringsbesluiten, met de
reeds vermelde gevolgen.

Concreet heb ik terzake volgende vra-
gen.

- Wat is de stand van zaken van het
onderzoek nopens de bodemvervui-
ling op de Hooge Maey ? Welke pol-
luenten zijn aanwezig ? In welke ma-
te ? Wat is de snelheid waarmee ze
zich verplaatsen ?

- Welke maatregelen worden voorbe-
reid inzake sanering ? Wanneer zullen
ze genomen worden ? Tegen welke
kostprijs ? Hoe groot zijn de risicofac-
toren ?

- Welke vergunningsvoorwaarden
bestaan er vandaag voor de Hooge
Maey ? Welke daarvan worden niet
nageleefd ? Welke alternatieven zijn
er als de Hooge Maey gesloten zou
worden ?

Een tweede stortplaats, die geduren-
de de laatste weken in het nieuws
kwam, is het Remo-stort te Houtha-
len. Remo heeft thans een vergunning
voor een stort klasse-1 - industriële
afvalstoffen en voor een stort klasse-11
- huishoudelijke afval tot 31 decem-
ber 1984.

Begin 1984 doet Remo een aanvraag
tot het bekomen van een vergunning
voor het exploiteren van een mono-
stortplaats van vliegassen en tharsis-
pyrietassen op perceel Sectie A num-
mer 149/E.

De Bestendige Deputatie van de Pro-
vincie Limburg weigerde op 19 april
1984 deze vergunningsaanvraag voor
de exploitatie van een monostort-
plaats voor vliegassen, 40.000 ton per
jaar, afkomstig van de kolencentrale
van Waterschei, en een voor tharsi-
spyrietassen, 150.000 ton per jaar af-
komstig van Tessenderlo Chemie
Ham. Deze pyrietassen zijn een afval-
produkt van pyrieterts bij de zwavel-
zuurproduktie.

Het gemeentebestuur van Houtha-
len-Helchteren had reeds op datum
van 20 maart 1984 een ongunstig ad-
vies hierover uitgebracht evenals de
Gemeentelijke Adviesraad voor Leef-
milieu (verder afgekort tot GAL) om
reden dat :

- de aanvraag niet over voldoende ge-
gevens beschikt ;
- de GAL wegens onnauwkeurighe-
den van het dossier, onmogelijk een
advies kan verstrekken.

Lisec, weigert een advies uit te bren-
gen op 19 maart 1984 omdat het niet
beschikt over voldoende gegevens.

De GOM verstrekt op 23 maart 1984
om dezelfde redenen geen advies. De
GOM is van oordeel niet op een ver-
antwoorde wijze advies te kunnen uit-
brengen over dit dossier, gezien de
aanvraag onvoldoende gegevens be-
vat over de werkwijze, en meer be-
paald over de manier van afdichting,
om te kunnen oordelen dat de exploi-
tatie op een voor het milieu veilige
wijze zou verlopen, rekening hou-
dende met het feit dat de stortplaats
wordt gesitueerd op een plaats die
momenteel een waterplas is met
grondwater en het waterwinningsge-
bied ,,de Lindeman” zich op circa 2
km van deze plaats bevindt.

De Vlaamse Waterzuiveringsmaat-
schappij  vermeldt in haar verslag op
datum van 14 maart 1984 dat :

- gezien het ontbreken, in de directe
omgeving, van een openbare riolering
of een oppervlaktewater, geen lo-
zingsvergunning kan afgeleverd wor-
den ;

- ten einde een gunstig advies te kun-
nen verlenen, dient de exploitant de
nodige maatregelen te treffen om het
vervuilde percolatiewater minimaal
te houden en maximaal te verzamelen
ofwel te recirculeren op het stort.

Om onder andere al deze hogerver-
melde redenen werd aan de PVBA
Remo de gevraagde vergunning ge-
weigerd, zowel door de Bestendige
Deputatie als door het Gemeentebe-
stuur. Op 26 september 1984 wordt
door leden van NAL, Natuurbescher-
mingsactie Limburg, en leden van de
GAL aan het College van Burgemees-
ter en Schepenen ter kennis gebracht
dat er voortdurend vrachtwagens naar
Remo rijden met de omstreden py-
rietassen.

Inderdaad, sedert weken wordt, op
grote schaal, gemiddeld 100 ton per
dag, deze pyrietassen gestort.
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Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs J. Lenssens (CVlFf)
en mevrouw A4. Smet (CVF)

Nochtans niet op het geweigerde mo-
nostort doch op het industriële stort !
Deze stortingen gebeuren nog dage-
lij ks ondanks het weigeringsbesluit
van de Bestendigde Deputatie van
Limburg voor de oprichting van een
monostort, thans in een deelvlak van
het industrieel stort en dit op bevel
van OVAM. De toelating tot storten
werd bij brief aan Remo op 12 septem-
ber 1984 gegeven.

Op te merken valt hierbij dat de werk-
wijze van OVAM toch vreemd over-
komt : de plotse toelating van OVAM
aan Remo om pyrietassen te mogen
storten in een deelvlak van het ver-
gunde industrieel stort gebeurde zon-
der dat de Burgemeester, de Schepe-
nen of de gemeentelijke administra-
ties op de hoogte werden gesteld.

Ondertussen worden volgende vast-
stellingen gedaan :

1. de exploitatievoorwaarden worden
door Remo niet nageleefd ;

2. het gevaar voor grondwaterveront-
reiniging van de gemeente Heusden-

Vlaamse Raad
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Zolder is niet denkbeeldig, aangezien
het drinkwaterwinningsgebied van
Heusden-Zolder zich bevindt op 2 km
van Remo. Dit stort Remo bevindt
zich in een mijnverzakkingsgebied.
Hierdoor wordt de ondoordringbaar-
heid van de bodem totaal gehypothe-
keerd ;

3. er wordt vastgesteld dat de Vlaam-
se Waterzuiveringsmaatschappij de
analyseresultaten van genomen mon-
sternamen, op 16 oktober, die ongun-
stig waren, niet meedeelt aan het ge-
meentebestuur, dat via de Procureur
des Konings de resultaten van deze
monsternamen vraagt.

Het Gemeentebestuur van Houtha-
len wenst het Remo-stort te laten slui-
ten voor één dag, bij wijze van protest.
De Gouverneur, zich steunend op ar-
tikel 5 van het decreet van 2 juli 1981,
heeft deze beslissing opgeschort.

Naar aanleiding van dit verhaal, drin-
gen zich eveneens vragen op.

- Waarom werd de gemeentelijke
overheid zo weinig geïnformeerd over
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de toch belangrijke beslissing, dat py-
rietassen zouden mogen worden ge-
stort op het Remo-stort ?

- Over welke mogelijkheden beschikt
een Burgemeester om handelend op
te treden, wanneer exploitatievoor-
waarden niet worden geëerbiedigd ?

- Welke maatregelen werden ge-
nomen ten aanzien van de exploitant,
die duidelijk de exploitatievoorwaar-
den overtreedt ?

- Vindt de Minister dat de beruchte
pyrietassen, 150.000 ton minstens per
jaar, in Houthalen op hun plaats zijn ?

Mijnheer de Minister, laat dit rustig
klinken, maar het is een ware oorlogs-
verklaring vanwege mijn fractie. Wij
zullen de zaak van de pyrietassen niet
loslaten. Zij horen op het Remo-stort
niet thuis en kunnen er niet worden
geduld. Graag zouden wij van u ver-
nemen dat u de onmiddellijke beslis-
sing neemt om de pyrietassen niet
verder meer toe te laten in Houthalen.

Mijnheer de Minister, wanneer ik de
twee stortproblematieken, namelijk
de Hooge Maey en het Remo-stort
combineer, zou ik graag vernemen,
mocht een sluiting van de Hooge
Maey zich opdringen, over welke al-
ternatieven Vlaanderen beschikt om
industrieel afval op te vangen. Is het
juist dat al deze alternatieven slechts
voor enkele maanden zullen vol-
staan ?

Gisteren heeft OVAM op een pers-
conferentie de mededeling gedaan dat
Vlaanderen, wat betreft het storten
van industrieel afval, er minder goed
voorstaat. Indien de Hooge Maey
wordt gesloten, zouden er slechts voor
nagenoeg een termijn van 6 maanden
stortmogelij kheden zijn op klasse-I-
storten. Ook in dit verband, mijnheer
de Minister, wil ik graag uw mening
over de gegevens, die OVAM heeft
medegedeeld.

Mijnheer de Minister, ik wil eindigen
met te stellen dat er ons inziens een
ernstig gebrek is aan een doortastend
beleid inzake de stortproblematiek.
Iedereen begint op dit ogenblik te be-
seffen dat de schade die reeds is aan-
gebracht aan het leefmilieu in een
aantal blackpoints enorm ernstig is
en dat er miljarden zullen moeten
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en dat er miljarden
worden uitgetrokken
plaatsen te saneren.

zullen moeten
om deze stort-

Dagelijks wordt, uit winstbejag, door
gewetënloze exploitanten, of uit on-
verschillige nalatigheid van de over-
heid, deze schade voortdurend groter.
Daartegenover staat een gebrek aan
doortastend optreden.

Van sanering is er geen sprake. Er is
enerzijds geen geld voorzien en an-
derzijds ontbreekt de politieke wil om
op te treden en de vervuilers te doen
betalen. Dit in tegenstellig tot Neder-
land : de Nederlandse Staat heeft in-
derdaad de onderneming Shell gedag-
vaard wegens ernstige bodemvervui-
ling in het Nederlandse Gouderak.

Er is geen sprake van enige preventief
beleid. De afvalhoop groeit in Vlaan-
deren ; er worden geen initiatieven
genomen noch inzake milieuheffin-
gen, noch inzake het verbod om be-
paalde produkten niet verder meer te
laten produceren. Wij zullen daarop
terugkomen tijdens de besprekingen
van de begroting. De vooruitzichten
ter zake zijn echter weinig hoopge-
vend.
Ten slotte hebben wij de indruk dat er
getalmd wordt met het creëren van de
noodzakelijke instrumenten om een
afvalbeleid te voeren.

Het is onaanvaardbaar dat de Minis-
ter, na drie jaar beleid en beschikkend
over een uitstekend decreet - decreet
van 2 juli 1982 - en een orgaan - de
OVAM - dat bewezen heeft zeer ver-
dienstelijk werk te kunnen leveren in
de strijd tegen de illegale stortplaat-
sen, het probleem van de sanering van
de probleemsites en van het indus-
trieel en probleem-afval niet kordater
aanpakt.

In dit verband vernam ik graag :
- welke klasse-1 storten - waaraan wij
een dringende behoefte hebben -
zullen gerealiseerd worden ?
- waar ?
- wanneer ze operationeel zullen
zijn ?

Immers, mijnheer de Minister, zon-
der deze instrumenten is het onmoge-
lijk de maffia-praktijken in de afval-
sector onder controle te krijgen en is

Vlaamse Raad
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eveneens een sanering van de be-
staande verontreinigde sites onmoge-
lijk.
De recente gebeurtenissen rond de
Hooge Maey te Antwerpen en Remo
te Houthalen illustreren ten overvloe-
de dat, zonder de aanwezigheid van
een valabel milieuhygiënisch en eco-
nomisch alternatief, niet alleen de sa-
nering van de verontreiniging uit het
verleden onmogelijk is, maar ook
evenzeer de beteugeling van de ver-
vuiling vandaag de dag. (Applaus)
De Voorzitter : Aan de orde is de inter-
pellatie van mevrouw Detiège tot de
Minister van Leefmilieu, Waterbeleid
en Onderwijs, over de oprichting van
één centrale inrichting voor de verwij-
dering en verwerking van giftig en ge-
vaarlijk industrieel afval in het Vlaam-
se Gewest en de sanering van de in-
dustriële stortplaats Hooge Maey te
Antwerpen.
Mevrouw Detiège heeft het woord.

Mevrouw L. Detiege (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, waarde colle-
ga’s, op 12 januari 1984 werd u door de
heren Peeters, Vanderborght en me-
zelf geïnterpelleerd over de toen re-
cente beslissing tot sluiting van de
storten in de Rupelstreek.
Er werd toen ondermeer gewezen op
het totstandkomen van het decreet
van juli 1981 dat het beheer van de af-
valstoffen regelt en het uitvoeringsbe-
sluit van de OVAM. Het lag inderdaad
in de bedoeling orde te scheppen in
het totaal ontbreken van een afvalbe-
leid. U hebt een aantal beslissingen
genomen die toen gunstig werden
onthaald. Inderdaad, op één na, met
name het monostort voor vliegas te
Schelle, werden alle weigeringsbe-
sluiten van de Bestendige Deputatie
van de Provincie Antwerpen, be-
krachtigd, hetgeen de Rupelstreek
van een zware hypotheek verloste,
Rupelstreek die belangrijke troeven
heeft voor reconversie, maar een hy-
potheek had door aanzienlijke hoe-
veelheden afvalstoffen die er gedepo-
neerd werden.

In januari 1984 zegde ik eveneens dat
het intrekken van alle stortvergunnin-
gen, op één na, een stap kan beteke-
nen in de richting van een herwaarde-
ring van deze zo zwaar getroffen

streek, ware het niet dat er een polyva-
lent stort zou gepland worden en ware
het niet dat u toen ook aankondigde
dat er, in akkoord met het Antwerpse,
gedurende een welomschreven perio-
de - men sprak toen van zes maanden
- zou gestort worden op de Hooge
Maey.
Ik geloof dat dit niet onverantwoord
was, op voorwaarde dat er een plan-
matige saneringsaanpak werd uitge-
werkt, al dan niet gekoppeld aan een
verwerkinsinstallatie voor probleem-
afval, die door u in het Antwerpse
wordt gepland.
Ik vroeg u of er in het kader van de in-
stallatie voor probleemafval een gehe-
le of gedeeltelijke sanering van de
Hooge Maey was voorzien. Dit is
meer dan noodzakelijk. Antwerpen
had zijn breekmoleninstallatie waar
huisvuil verkleind werd en gestort in
Terhagen. Die mogelijkheid viel on-
der meer weg door de sluiting van de
storten in de Rupelstreek. Grof vuil,
industrieel vuil, wordt in grote mate
in de Antwerpse regio geproduceerd.
Niet giftig chemisch afval kon gestort
worden, maar men sprak reeds in die
periode van een saturatie van het stort
de Hooge Maey. De afvalaanvoer naar
de Rupelstreek werd als volgt geresu-
meerd : gips van Prayon-Rupel :
450.000 ton per jaar, vliegas van Inte-
rescaut : 70.000 ton, Asbestcement
van Eternit : 50.000 ton, huisvuil van
zeven gemeenten : 92.000 ton, grof
vuil : 49.000 ton, ambachtelijk en in-
dustrieel afval 185.000 ton, puin
35.000 ton en afval van huisvuilver-
branding : 15.000 ton per jaar.

Mijnheer de Minister, graag had ik ge-
weten waar die afvalstroom op dit
ogenblik naartoe gaat en waar hij is te-
rug te vinden. Sinds einde 1972 is men
in het Antwerpse met de problemen
van de industriële afvalverwerking be-
zig. In 1972 werd de Economische
Raad van de Provincie Antwerpen, in
opdracht van het Staatssecretariaat
voor Streekeconomie, belast met een
enquête over de vast industriële afval-
stoffen. Het resultaat van die studie
verscheen in 1974. Aansluitend hier-
bij gaf de Minister van Volksgezond-
heid in 1975 aan de Economische
Raad van de Provincie Antwerpen de
opdracht een volledig dossier op te
stellen voor de oprichting van een af-
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valmaatschappij voor de Provincie
Antwerpen. Dit dossier werd in 1976
overgemaakt aan de Minister. In af-
wachting van de realisatie van deze af-
valmaatschappij werd voor de indus-
triële probleemafval naar een snelle
realiseerbare oplossing gezocht. Het
Provia-dossier werd zonder gevolg ge-
klasseerd in 1976. Sindsdien werkte
men in het Antwerpse aan een dossier
gezien er van hogerhand geen oplos-
singen werden voorgesteld. De kop-
pen werden bij mekaar gestoken door
de GOM, SCK en Stad Antwerpen.
Eén van de grote problemen was toen
het ontbreken van de wettelijke bepa-
lingen inzake het controleren van de
afvalstroom maar niettegenstaande
dat kwam men tot de uitwerking van
een project dat de bedoeling had om
uiteindelijk een dossier voor te leggen
dat vergelijkbaar is met wat nu door
Indaver zal worden gedaan. Men
voorzag de uiteindelijke voltooiing
van een opslagplaats, een buffer en fy-
sochemische behandeling en verbran-
dingsinstallatie met het oog op het
verbranden van chemische afval. De
volledige investering werd geraamd
op 1 miljard frank.
Nog tijdens de bevoegdheid van Mi-
nister Galle werd het principieel ak-
koord tot het verwezenlijken van die
oprichting gegeven. Onmiddellijk na
uw aantreden als Minister zegde u
gunstig te staan tegenover het ont-
werp, zodat OVAM de opdracht keeg
zich met dit ontwerp bezig te houden.
Vandaag staan we zover dat OVAM
uitpakt met een project Indaver, waar-
van op dit ogenblik aandeelhouder
zouden worden, OVAM, de GIM,
SCK en de industrie. Er werd inder-
daad een vennootschap gekozen
waaraan de stad zelf niet kan deelne-
men.

Een van de grote problemen blijft
echter de plaatsing. Waar gaat men de
installatie lokaliseren ? Er werd een
onderzoek ingesteld en tot nu toe
werd door de mensen van OVAM on-
der meer in de districtraad van Ant-
werpen gezegd dat de beslissing rond
de jaarwisseling of begin volgend jaar
zou vallen.

Nochtans moeten er op dit ogenblik
nog altijd een aantal zaken gebeuren.
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Het veiligheidsrapport MER moet on-
der meer nog worden opgesteld en er
ontbreken nog een aantal elementen
in verband met transport, produktie
en dies meer.
Ook is nergens duidelijk welke midde-
len op de begrotingen voorzien zijn
om eindelijk met dit project te starten.
Intussen is er dan het grote zware pro-
bleem van de sanering van de Hooge
Maey dat volgens mij geen zuiver ste-
delijk maar een Vlaams probleem is.
Er zijn op dit ogenblik bijna geen
stortplaatsen meer voor industrieel af-
val. Het is dan ook zo dat om budget-
taire redenen een aantal zaken uitblij-
ven. Waarom wordt hier niet, zoals op
andere plaatsen mogelijk blijkt te zijn,
een overname gepland van de stort-
plaats door OVAM of door Indaver ?
Waarom kan men op die manier geen
oplossing vinden voor dit grote en
zware probleem ?
Op de stortplaats zelf, en dat is onder
meer gebleken bij de sluiting - maar
ook vroeger, in januari 1982, werd dat
reeds gezegd naar aanleiding van een
aantal interpellaties in het Antwerpse
bij de bespreking van de begroting -
zou onder meer een hekken worden
geplaatst, een automatische weeg-
brug worden geïnstalleerd en een aan-
tal andere eenvoudige saneringen
worden doorgevoerd.
In de begroting 1983 zijn al deze pun-
ten geschrapt behalve het hekken dat
onvolledig werd verwezenlij kt. Uit de
exploitatievoorwaarden die door het
ministerieel besluit van 17 juli 1984
werden opgelegd, blij kt dat een aantal
punten onmiddellijk of op korte ter-
mijn kunnen worden uitgevoerd maar
andere dingen een grondige sanering
vragen, onder meer de aanpassing en
de aansluiting op het waterzuiverings-
station Antwerpen-Noord.

Mijnheer de Minister, ik zou graag
van u vernemen of u werkelijk gelooft
dat binnen een periode van drie
maanden deze aansluiting mogelijk
is. Dit zuiveringsstation dat daar reeds
jaren ligt zonder te worden gebruikt
en dat blijkbaar geen bestemming
heeft vermits het verkeerd gepland en
opgevat werd zou toch een ideale op-
lossing zijn voor deze problemen. Is
dit mogelijk binnen deze beperkte pe-
riode ? Zo ja, des te beter, maar ik

vrees dat drie maanden hier in feite te
weinig zijn.

Ik betwijfel ook of die sanering wel
kan doorgaan terwijl men tegelijker-
tijd de stortplaats zal blijven exploite-
ren. De vraag die in feite wordt gesteld
is of men de situatie uit het verleden
kan saneren en tegelijkertijd de stort-
plaats blijven exploiteren. Is het niet
mogelijk, al was het maar tijdelijk, een
wisseloplossing te vinden ? Naar het
schijnt zouden op de gronden van
Bayer de mogelijkheden daarvoor be-
staan en eventueel op het Remo-stort,
maar ik meen dat collega Vanveltho-
ven daarvoor niet erg te vinden is.
Het wateronderzoek is nog niet beëin-
digd en is nog niet volledig. Het is ech-
ter duidelijk, wil men technisch tot
een oplossing komen, dat het terrein
moet worden omgezoomd tot op een
diepte van 50 meter om waterdoorsij-
peling te verlichten, dus in feite een
omwalling. Dat kost honderden mil-
joenen. Dit geld is niet zomaar op de
stadsbegroting te vinden.

Ook in verband met de exploitatiever-
gunning zou ik willen weten wat er on-
dertussen gaat gebeuren met dezen
die op dit ogenblik niet meer terecht
kunnen op de Hooge Maey. Inder-
daad, er is dus naar aanleiding van de
exploitatievergunning een verbod ge-
geven om alle niet gesolifìcieerde, ge-
stabiliseerde pasteuse deegachtige
brijvormige of vloeibare afvalstoffen,
inclusief betoniet  te storten. Er is
eveneens een verbod voor alle tank-
wagens, waarbij de procedure voor
staalneming van toepassing blijft.
De bedrijfswereld in het Antwerpse
blijkt daar heel ongelukkig door. Er
zijn een hele hoop bedrijven die hun
afval niet meer kwijt geraken. Het is
onmogelijk om op de Hooge Maey
een installatie te plaatsen, vermits
men deze tegelijkertijd voorziet in het
project Indaver. Het zou dus dubbel
gebruik zijn. Dat, mijnheer de Minis-
ter, is één van de zaken waarom ik u
vraag of het niet mogelijk is de projec-
ten Indaver en de Hooge Maey als één
geheel te zien ?
In de begroting van Ovam hebt u een
aantal dingen voorzien. Er is voorzien
dat het stort Tobback-Heylen zou
kunnen overgekocht worden en dus
geëxploiteerd door Ovam. Die midde-
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len zijn ingeschreven en ook voor Bil-
zen en voor Evergem zouden er mid-
delen voorzien zijn. U zou op uw
standpunt blijven om één industriële
stortplaats per provincie uit te rusten.
Doch nergens op de begroting vinden
wij een bedrag dat hoger ligt dan 35
miljoen frank om in de sanering van
de bestaande storten te voorzien.
Mijnheer de Minister, wij geloven dat
ernstige inspanningen moeten gebeu-
ren en dat meer geld moet worden
voorzien voor het leefmilieu. Wij ge-
loven ook dat de uiteindelijke oplos-
sing slechts deze kan zijn waar men te-
gelijkertijd het project Indaver be-
spoedigt en zo vlug mogelijk verdere
controles uitvoert, maar waar men te-
gelij kertijd een subsidiëring gaande
tot 100 procent zou toekennen aan de
Stad Antwerpen. Vandaar ook zou ik
willen vragen wat er geworden is van
uw plannen voor milieuheffing. gaat
dit verder gaan of blijft men op dit
ogenblik staan bij de positie die wij
vandaag kennen ?

De Voorzitter : De heer Geyselings
heeft het woord.
De heer F. Geyselings (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
Minister, waarde collega’s, het valt
niet zelden voor dat de exploitatie van
een vergunde stortplaats in vraag
wordt gesteld. Ik denk bijvoorbeeld
aan de recente onthullingen in ver-
band met de stortplaatsen in exploita-
tie op de Hooge Maey te Antwerpen
en te Houthalen-Helchteren alsook
aan de inmiddels ,,afgewerkte” stortsi-
tes, waaronder deze van Kruishou-
tem.

De bevindingen op al deze plaatsen
zijn verre van bemoedigend wat uiter-
aard ernstige vragen oproept inzake
het gevoerd afvalbeleid en de contro-
les van de betrokken overheden. Ver-
schillende ,,afvalbaronnen” leven dui-
delij k de opgelegde stortvoorwaarden
niet na. Daarbij komt nog dat het te-
werkgesteld personeel dat belast is
met het toezicht ter plekke, vaak de
ogen sluit en dat de verantwoordelijke
overheid herhaaldelijk een loopje
neemt met de bestaande wetgeving en
voorschriften. Pas als er schandalige
praktijken aangeklaagd worden en de
pers daaraan ruchtbaarheid geeft, ko-
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men bij de betrokken overheden reac-
ties los. Een bondige chronologische
samenvatting van de feiten van het re-
cent stortschandaal te Antwerpen zal
mijn woorden bevestigen.

Op 7 november 1984 houdt de leefmi-
lieuvereniging B enegora, een pers-
conferentie en klaagt de ernstige toe-
stand aan van de Antwerpse stort-
plaats de Hooge Maey. In enkele kran-
ten wordt, naar aanleiding van deze
persconferentie, de reactie van de Mi-
nister gepubliceerd.

Op 20 november 1984 interpelleer-
de het Antwerps Agalev-gemeente-
raadslid, Herman Van Dijck, de ver-
antwoordelijke Schepen van Leefmi-
lieu over de schandalige praktij  ken en
tegen de nalatigheden die plaatsvin-
den op en rond de Hooge Maey. Alle
nieuwsmedia gaven aan deze verras-
sende onthullingen een belangrijke
ruchtbaarheid.

In het Nieuwsblad van 21 november
1984 geeft een OVAM-ambtenaar toe
dat de bodem van de stortplaats Hoo-
ge Maey verontreinigd is.

In het Belang van Limburg van 23 no-
vember 1984 lees ik dat Antwerpse
Agalev-gemeenteraadsleden de firma
Leopol Oil op heterdaad betrapte tij-
dens h e t , i ll egaal lozen van afgedraai-
de olie aan de rand van de grote vijver
die op het terrein ligt van de Hooge
Maey.

Op 29 november 1984 organiseert
Agalev-Antwerpen op haar beurt een
persconferentie over de stortpraktij-
ken op en rond de Hooge Maey en zet
alles nog eens op een rijtje.

Op 6 december 1984 bloklettert het
Nieuwsblad dat het personeel op de
Hooge Maey volledig is vervangen
door en nieuwe ploeg. Daarenboven
werden door het College van Burge-
meester en Schepenen de volgende
maatregelen vooropgesteld :

1. het controleren en verbeteren van
de afsluiting rond de stortplaats ;
2. een strikte toepassing van de regle-
mentering ;
3. het indienen bij het parket van een
verzoek tot het instellen van een ge-
rechtelijk onderzoek ;
4. het belasten van de stadssecretaris
met een inwendig onderzoek naar de

gang van zaken op de Hooge Maey ;
5. het overmaken van het Agalev-dos-
sier aan het parket ;
6. het samenstellen van een contro-
leploeg, dewelke in staat zal zijn op de
stortplaats de scheikundige controle
te verrichten ;
7. het neerleggen van een klacht tegen
Leopol Oil wegens illegale olielozing ;
8. het plaatsen van een slagboom bij
de ingang van de stortplaats ;
9. het opstellen van nieuwe tarieven ;
10. het toepassen van een boete van
100.000 frank voor ongeoorloofd stor-
ten.

Het Nieuwsblad van zaterdag 8 de-
cember laatstleden publiceert de re-
sultaten die het gevolg zijn van een
gesprek tussen Minister Lenssens en
een delegatie van het Antwerps Colle-
ge van Burgemeester en Schepenen.

De Minister eist dat :

1. de vergunningsvoorwaarden op de
Hooge Maey integraal worden nage-
leefd ;
2. onmiddellijk een effectief verbod
tot het storten van niet-toelaatbare af-
val wordt uitgevaardigd ;
3. onmiddellijk gestaakt wordt met
het storten van huisvuil en industriële
afval in de zandwinningsput op de
stortplaats ;
4. binnen de week in afwachting van
een definitieve weegbrug een mobiele
in werking wordt gesteld ;
5. binnen de 14 dagen de afrastering
hersteld is ;
6. binnen de 3 maanden drie peilput-
ten tot op de boomse kleilaag (45 m)
worden aangebracht.

De Minister stelt dat bij niet-naleving
van de integraliteit van de vergun-
ningsvoorwaarden de procedure om
het stort van de Hooge Maey te slui-
ten zal ingezet worden.

Mijnheer de Voorzitter, waarde colle-
ga’s, wij hebben zulke gespierde taal
van de Minister al meer gehoord die
hij blijkbaar nodig acht op cruciale
momenten. De mensen van Tessen-
derlo weten inmiddels al welke waar-
de ze aan zulke uitspraken moeten
hechten. Hoe dan ook, mijnheer de
Minister, uit al de inderhaast getrof-
fen maatregelen blij kt overduidelijk
dat vóór de tussenkomst van ons Ant-
werps Agalev-gemeenteraadslid een
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resem van tekortkomingen en over-
tredingen plaatsvonden. De vraag die
nu bij iedereen rijst is hoe het te ver-
klaren is dat de Groenen dit allemaal
wisten en dat ambtenaren van de Stad
Antwerpen en OVAM, met incluis de
Schepen van Leefmilieu als voor-
naamste betrokkenen, deze schanda-
len niet hebben opgemerkt en ze niet
hebben verholpen.

Hoe lang sleept dit schandaal reeds
aan ? Sinds 1967, dus gedurende 17
jaar werden ontzagelijke hoeveelhe-
den vies gevaarlijk afval op de Hooge
Maey gestort en geloosd. Reeds vier
volle stedelijke legislaturen hebben
op dit stort geschiedenis geschreven.

Waarde collega’s, ook elders in Vlaan-
deren wordt geschiedenis geschreven,
namelijk te Kruishoutem, naast de
E3, waar zich een vuilnisbelt bevindt
waarop circa 5 jaar ononderbroken
dag en nacht, werd gestort over een
oppervlakte van circa 7 ha met wisse-
lende lagen tot 5 meter boven het
maaiveld, wat in strijd is met de ex-
ploitatievergunning. Dit reuzestort
werd in 1982 geheel met zand bedekt,
en iedereen dacht toen ,,opgeruimd
staat netjes !“. Maar hiermee zijn te
Kruishoutem de problemen de wereld
niet uit, integendeel, het wordt aldaar
nu bittere ernst.

Niettegenstaande herhaalde klachten
van buurtbewoners wegens het niet
afdekken van gestort afval, de alomte-
genwoordige ondraaglijke stank, het
niet naleven van de exploitatiever-
gunning, bleef men ongestoord stor-
ten. De overheid liet begaan, er waren
blijkbaar geen problemen.

Na klachten van omwonenden wordt
thans van officiële zijde blijkbaar met
tegenzin toegegeven dat het putwater
van een omwonende onbetwistbaar
door het stortafval besmet is, voor de
andere buurtbewoners is dit nog on-
zeker. Nochtans werden buurtbewo-
ners maanden lang geplaagd door on-
verklaarbare diarree. Een landbouwer
in de omgeving van dit stort, wiens
woonhuis en landerijen palen aan een
beek, waarin vloeibaar fabrieksafval
wordt geloosd, vond sinds maart van
dit jaar 18 stuks vee dood in zijn stal-
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lingen of op de weide. Tevens werden
twee noodslachtingen uitgevoerd. In-
derdaad, er heerst grote wanhoop,
angst en woede nabij het stort te
Kruishoutem. Ik hoop deze schande-
lijke toestand weldra in een aparte in-
terpellatie te kunnen toelichten. Dit
potje mag geenszins gedekt blijven.

Een derde potje vuil is alleszins het
Remo-stort te Houthalen-Helchteren.
Op dit stort worden sinds oktober
1984 belangrijke hoeveelheden py-
rietasse gestort, afkomstig van Tes-
senderlo Chemie Ham (TCH).

Mijnheer de Voorzitter, waarde colle-
ga’s, niettegenstaande de weigering
van de Bestendige Deputatie van
Limburg, de negatieve adviezen van
het Gemeentebestuur van Houthalen
en van de gemeentelijke adviesraad
Leefmilieu, niettegenstaande het Re-
mo-stort op de rand ligt van het Kem-
pisch plateau met gevaar voor doorsij-
peling naar beekdalen, en niettegen-
staande het reëel gevaar voor mijnver-
zakkingen en het nabijgelegen water-
winningsgebied, laat  OVAM-Lim-
burg toch pyrietasse op het Remo-
stort deponeren, terwijl andere en
doelmatigere oplossingen voor de
hand liggen.

Inderdaad, in een persnota van 27 fe-
bruari 1975 wordt door de overheid
gepleit voor de omschakeling van py-
riet naar zwavel als grondstof voor de
zwavelproduktie te Kwaadmechelen.
Opvallend daarbij is dat Tessenderlo
Chemie inmiddels het voorgesteld
procédé toepast maar niet Tessender-
10 Chemie Ham (TCH).

Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
Minister, collega’s, uit al wat vooraf-
gaat is maar één besluit te trekken, na-
melijk het afvalstoffenbeleid loopt op
krukken en met de controle is het al
even somber gesteld. Seveso, Lekker-
kerk, B hopal liggen inderdaad ver van
ons maar de Hooge Maey ligt vlakbij.
Maar voor de Hooge Maey is nu alles
in de klink. Immers, vanaf nu mag er
nog alleen gestort worden volgens het
boekje, anders..., ja dan wordt de Hoo-
ge Maey gesloten, zegt Minister Lens-
sens.
Tot besluit nog de volgende vragen.
1. Met het afvaldecreet van 2 juli 1981
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werden de Vlaamse Executieve een
aantal instrumenten toegespeeld die
het moesten mogelijk maken een ge-
coördineerd en doelmatig afvalstof-
fenbeleid tot stand te brengen op haar
grondgebied. De bij voormeld decreet
opgerichte Openbare Afvalstoffen-
maatschappij, OVAM, kreeg de func-
tie toegewezen onder meer controle-
rend op te treden.

Kan de OVAM deze opdracht vol-
doende aan ? In bevestigend geval,
wens ik een duidelijke verrechtvaardi-
ging van de tekortkomingen inzake
het stortbeleid van de Hooge Maey te
Antwerpen. In ontkennend geval,
wens ik te weten welke concrete maat-
regelen er zullen getroffen worden om
aan deze beperkte mogelijkheden een
einde te maken.

2. Artikel 7 van het afvalstoffende-
creet van 1981 stelt dat zij die afval-
stoffen voortbrengen, daarvan mel-
ding moeten geven aan de OVAM.
Dit is echter niet het geval voor huis-
houdelijk afval. Hebben alle bedrij-
ven die thans in het Vlaamse land hun
afval storten of laten storten, aan deze
voorwaarden voldaan ? In ontken-
nend geval, waarom wordt hieraan
geen einde gemaakt ?

3. De Hooge Maey te Antwerpen
kwam dankzij de Agalev-fractie Ant-
werpen in het nieuws. Hoe is het te
verklaren dat op overheidsgrond,
waarop overheidspersoneel werk-
zaam is en met overheidstoezicht op
zulke grote schaal illegale stortactivi-
teiten mogelijk zijn ?

4. Hoeveel PV’s werden ten laste van
de exploitant van het stort van de
Hooge Maey te Antwerpen en de be-
drijven die afval aanvoerden, opge-
steld door OVAM, de Antwerpse Poli-
tie, de Rijkswacht en op klacht van
wie, eventueel ?

5. Bij decreet van 23 maart 1983, arti-
kel 6bis, is het verboden afvalstoffen
afkomstig van buiten het Belgisch
grondgebied in het Vlaamse land te
storten. Volgens mijn informatiebron
wordt op de Hooge Maey buitenlands
afval gestort. Werd dit door de over-
heid vastgesteld en zo ja, wat heeft ze
gedaan om deze illegaliteit te beletten
en te sanctioneren ?
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6. De afvalspecie die voorkomt op de
circa 7 hectaren grote stortplaats te
Kruishoutem ligt tussen de twee tot
vijf meter boven het maaiveld, terwijl
de exploitatievergunning een hoogte
tot aan het maaiveld toeliet.

Kan mij verklaard worden waarom de
plaatselijke overheid alsmede OVAM
de afvalstroom niet heeft tegengehou-
den en al die tijd de eigenaar van dit
stort heeft laten begaan ? Welke maat-
regelen zullen worden genomen te-
gen de stortexploitant, die zich duide-
lijk niet aan de exploitatievergunning
heeft gehouden ?

7. Het Remo-stort te Houthalen-
Helchteren is reeds enkele dagen in
het nieuws. In welke mate oefent
OVAM hier controle uit ? Van wan-
neer dateren de jongste twee contro-
les aldaar en wat waren de bevindin-
gen ? Bestaat er gevaar voor besmet-
ting van de waterwinningsput te
Heusden die circa 2 kilometer van het
Remo-stort gelegen is ?

8. Hoeveel processen-verbaal hebben
de bevoegde ambtenaren van de ver-
schillende instellingen verbonden
aan het Kabinet van Leefmilieu, tij-
dens het jaar 1984 voor het ganse
Vlaamse land opgesteld als gevolg van
het niet-naleven van de exploitatie-
vergunning ? Hoeveel gevallen wer-
den er voor dezelfde periode zonder
meer in der minne geregeld ?

Mijnheer de Voorzitter, ik wens mij
thans aan te sluiten bij het betoog van
collega Kelchtermans.

De jongste alarmerende persberich-
ten over wat zich nu alweer afspeelt in
Limburg - hierbij denk ik aan het ru-
moer rond het Remo-stort te Houtha-
len-Helchteren en de olielozingen te
Genk, alsook te Antwerpen - leert
ons eens te meer dat niettegenstaande
een perfecte afvalreglementering en
de zogezegde strenge overheidscon-
trole, de maffiapraktijken op en rond
stortsites blijven bestaan, ja zelfs on-
duldbare vormen aannemen.

De niets ontziende afvalwereld maakt
met haar schandalige verwijderings-
methoden u en uw beleid serieus be-
lachelijk, mijnheer de Minister, en
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geef maar grootmoedig toe dat de arm
van deze afvalbende nog steeds langer
is dan deze van de wetgeving, waaro-
ver u beschikt. De wet wordt wel
streng toegepast voor een persoon die
in het struikgewas een kruiwagen kipt
en toevallig zijn adres in deze resten
achterlaat, maar wanneer bedrijfslei-
ders en zelfs overheidsinstanties ja-
renlang illegaal afval storten, waarin
duizendvoudig hun visitekaartje zit,
of de exploitatievoorwaarden met
voeten treden, dan spreekt u meestal
niet van strenge maatregelen en sanc-
tionering maar slechts van sanering,
zonder meer. De eventueel opgestel-
de pro justitia’s zijn in vele gevallen
slechts een doekje voor het bloeden.
Zeg mij, mijnheer de Minister, zeg
mij in alle eerlijkheid hoeveel bedrij-
ven thans conform met de huidige re-
glementering ? Hoeveel bedrijven
denkt u te moeten sluiten bij strikte
toepassing van de huidige wetgeving ?

Met zulk laks beleid is het te verwach-
ten dat de afvalwereld zich veilig voelt
en ongeoorloofde praktij  ken in het le-
ven roept die de haren ten berge doet
rijzen. Wat nu in Limburg bekend is
geworden, is volgens bepaalde bron-
nen nog maar het topje van de ijsberg.

Wat zult u, mijnheer de Minister,
thans ondernemen tegen de firma
Leopol Oil en/of andere ophalers van
afvalolie die op verschillende plaatsen
in het Vlaamse land op illegale wijze
afvalolie lozen ? Ik kan nog steeds niet
begrijpen en geloven dat er wezens op
deze aarde rondlopen, die zich mens
noemen, die zonder het minste
schuldgevoel en schroom honderd-
duizenden liters giftig afval lozen
vlakbij oppervlaktewateren, waarvan
miljoenen verbruikers dagelijks drin-
ken.

In een jaarverslag van de Antwerpse
Waterwerken, AWW, lees ik dat pet-
roleumprodukten een permanente
bedreiging vormen voor de ruwwater-
bron en dat niet zelden daardoor de
tijdelijke stopzetting van een of ande-
re waterwinning noodzakelijk is. Ge-
zien in het licht van de huidige ont-
hullingen besluit ik dat vandaag de
dag nog veel afval illegaal geloosd en
gestort wordt. Weinigen beseffen vol-
doende dat zuiver water van vitaal be-
lang is voor alles wat leeft. Moet ik het

nog eens herhalen, mijnheer de Mi-
nister, dat wie met het water knoeit,
het leven vernietigt ?
Als besluit van mijn uiteenzetting
wens ik nog de volgende vragen te
stellen.
1. Heeft de firma Leopol Oil voldaan
aan de meldingsplicht ? Zo ja, sinds
wanneer ?
2. Is deze firma als ophaler van afvalo-
lie erkend en zal de Minister, gezien
de overtredingen van de firma Leopol
Oil, de vergunning van deze ophaler
van afvalolie intrekken ? Eventueel,
waarom niet ?

3. Welke verklaring kan de Minister
mij geven voor de gebrekkige over-
heidscontroles die zulke schandelijke
praktijken in de hand werken ?

4. Zal de Minister zijn verantwoorde-
lijkheid nemen en een diepgaand on-
derzoek laten instellen naar de stort-
praktijken van Leopol Oil en even-
tueel andere ophalers van afvaloliën ?

5. Tot slot wens ik van de Minister uit-
leg over de houding van Limburgse
OVAM-ambtenaren die volgens Het
Belang van Limburg gans dit afval-
olieschandaal lakoniek bekijken en
van oordeel zijn dat dankzij waterzui-
veringsstations dit rotzooi wel mooi in
de doofpot zal terechtkomen.
Is dit echt de geest die bij uw onderge-
schikten heerst ? Zijn dit de mensen
die de volksgezondheid en ons leefmi-
lieu moeten beschermen ? Ik stel mij
de vraag of het niet de hoogste tijd
wordt grote kuis te houden in eigen
huis, wat alleszins ons natuurpatrimo-
nium en ons leefmilieu zal ten goede
komen ?

De Voorzitter : De heer Gabriels heeft
het woord.

De heer J. Grabriels (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
Minister, geachte collega’s, aanlei-
ding tot deze interpellatie zijn de tal-
rijke berichten die de laatste maanden
bekend zijn geraakt over een aantal al
dan niet werkende stortplaatsen in
Vlaanderen, het Remo-stort te Hout-
halen-Helchteren, het geplande stort
OVAM te Bilzen, het superstort in de
Rumstse deelgemeente Terhagen, de
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Hooge Maey te Antwerpen.

Het zijn slechts enkele symptomen
van een breder stortoffensief dat blijk-
baar onder impuls van de industriële
lobby, en in een aantal gevallen van
bepaalde gemeentebesturen, in de
hand wordt gewerkt.

Het valt niet te ontkennen, mijnheer
de Minister, dat sinds het decreet van
2 juli 1981 betreffende het beheer van
de afvalstoffen heel wat is gebeurd.
De Vlaamse Executieve heeft sinds
het bestaan van dit decreet meer dan
20 uitvoeringsbesluiten laten ver-
schijnen.

Ongeveer twee en een half jaar gele-
den waren er in Vlaanderen 325 stort-
plaatsen zonder vergunning en 150
die een vergunning hadden in het ou-
de regime. Hiervan is tot op heden 80
procent afgedekt of gesaneerd.

Op het gebied van afvalverwerking
heeft ons land een grote achterstand
in te lopen. Uiteraard kan men niet
verwachten dat de OVAM in een
handomdraai al de problemen kan op-
lossen, die er zijn ontstaan gedurende
de laatste vijftien jaar, en waarbij de
overheid een uiterst lakse houding
heeft aangenomen.

Bovendien zijn er toch een aantal ele-
menten die er op wijzen dat de Be-
stendige Deputatie in alle Provincies
een eerder matig en zwak beleid voe-
ren wat betreft het naleven van ex-
ploitatievergunningen, die afgeleverd
worden inzake storten.

Waar het om gaat is ten alle tijde het
beheersen van de afvalstromen, het
onder controle krijgen en houden, en
het niet uit de hand laten lopen van dit
onderdeel van het leefmilieu.

Daartoe kan men een onderscheid
maken in het soort afval, die wij kun-
nen opdelen in huishoudelijk afval en
industrieel- of bedrijfsafval. Met na-
me dit laatste heeft te weinig aandacht
gekregen van de overheid.

Het afvalstoffen-beleid is teveel ge-
richt geweest op de categorie huis-
houdelij ke afvalstoffen.

Ik geef toe dat ook daar een enorme

achterstand was in te lopen. Daar is de
Minister voor een groot deel in ge-
slaagd. Wat betreft de industriële af-
valstoffen is er een achterstand die
ons ongetwijfeld in de loop van de ko-
mende jaren nog met zeer zware pro-
blemen zal confronteren.

Vaak is bij deze problematiek de eco-
nomische laagconjunctuur ingeroe-
pen om het principe ,,de vervuiler be-
taalt” niet tot uitvoering te brengen.

Bij al dien mag er op gewezen worden
dat het steeds achterwege blijven van
een volwaardig en integraal departe-
ment van leefmilieu, een eis die al ja-
ren geformuleerd wordt maar tot op
heden nog geen werkelijkheid is ge-
worden, een integraal beleid op het
gebied van afvalstoffen alleen maar
verhinderd en vertraagd heeft.

Feit is dat men tot beheersing van de
afvalstromen moet komen.

Mogelijk is, wat huishoudelijk afval
betreft, Limburg een goed voorbeeld
hoe op drie verschillende wijzen het
huishoudelijk afval verwijderd wordt :
compostering, verbranding en selec-
tie. In onderlinge samenhang moet
hier op terrein een groot aantal moge-
lij kheden aanwezig zijn.
Anders is het gesteld met het pro-
bleem van het industriële afval. Het is
huizenhoog.
De overheid weet dat hier een aantal
belangrijke problemen spelen, die ze
momenteel niet de baas kan. Van de
andere kant blijft de vraag of men op
dit vlak voldoende inzicht heeft voor
heel Vlaanderen.
Het is toch evident dat de problemen
die zich voordoen op het stort Remo
te Houthalen-Helchteren waar pyriet-
as gedumpt wordt plus grote hoeveel-
heden andere industriële afvalstoffen,
niet gekend zijn, het is verder evident
dat de grote hoeveelheden industrieel
afval, die in de Hooge Maey te Ant-
werpen gestort worden, ook niet ge-
kend zijn, laat staan dat men weet wat
er de gevolgen van zijn voor het mi-
lieu.

Meer nog, hoeveel illegale storten
zouden op dit moment in Vlaanderen
nog bestaan, waarvan de overheid op
geen enkele wijze enig vermoeden

heeft over de aard en de inhoud ?

Remo en Hooge Maey, mijnheer de
Minister, zijn symptomen van een
fundamenteel en complex probleem.
Het valt in dit verband toch niet te
ontkennen dat men nu plots tot de
ontdekking komt dat er met het stor-
ten van pyrietas  plots problemen kun-
nen ontstaan. Alsof voor het eerst py-
rietas zou gestort zijn.
Het valt toch niet te ontkennen dat er
al jaren vliegas gestockeerd wordt, dat
er zelfs al jaren vliegas in de kleiput-
ten van de Rupelstreek is terecht ge-
komen.

Het valt toch niet te ontkennen dat er
in Noord-Limburg, maar ook op ande-
re plaatsen, al jaren een zware veront-
reiniging plaats heeft gevonden en
nog vindt door zware metalen in het
grondwater.

De industriële afvalstoffen - en hoe-
veel miljoenen tonnen zijn het niet
per jaar - dreigen ons letterlijk en ti-
guurlijk over het hoofd te groeien.

Als Nederland signaleert dat er per
jaar minimaal 100.000 ton chemisch
afval verdwijnt naar onbekende be-
stemmingen, kan men de vraag stel-
len of het in Vlaanderen niet zoveel
slechter is.

De nadruk in het afvalstoffenbeleid
dient te liggen op bedrijfsafvalstoffen.

De gevolgen van sommige soorten be-
drijfsafvalstoffen zijn ingrijpender
voor het milieu, maar de mogelijkhe-
den en dit is belangrijker, zijn ook gro-
ter om tot een vermindering van de
hoeveelheid te storten of te verbran-
den afvalstoffen te komen. Dit kan
aan de bron, door verbetering in de
gebruikte technieken en processen,
door toepassing van die afvalstoffen.
Terloops mag er op gewezen worden
dat een aantal van deze toepassingen
in feite in Benelux- of EEG-verband
zouden moeten gebeuren. Het blijft
immers merkwaardig dat de industrie
qua produktie enzoverder wel over de
grenzen heen kan werken, maar wat
de behandeling van de afvalstoffen
betreft, stellen wij vast dat grensover-
schrijdende samenwerking onbe-
staande is.
Het beleid op dit vlak moet tweevou-
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dig zijn :

Ten eerste moet het ontstaan en de
wijze van ontstaan van afvalstoffen
per doelgroep aangepakt worden.

Ten tweede moeten de afvalstoffen
die na de geïntegreerde aanpak nog
aan de bron blijven bestaan, doelma-
tig worden verwijderd.

Volledige beheersing van alle afval-
stromen is nauwelijks mogelijk en kan
ook niet nagestreefd worden.

Op grond van criteria, als de gevolgen
voor het milieu van bepaalde afval-
stoffen, de bestaande verwijderings-
methoden en de rol die het marktme-
chanisme kan vervullen op het herge-
bruik en de toepassing van afvalstof-

- fen, moeten prioriteiten gesteld wor-
den voor de overheidsbemoeienissen
met de beheersing van afvalstromen.

Na de sluiting van een groot aantal
storten, een fase die de Minister op
een belangrijke wijze tot stand ge-
bracht heeft, is men nu in de fase ge-
komen van het oprichten van een be-
perkt aantal doorgaans grote stort-
plaatsen op milieuhygiënisch verant-
woorde wijze, waar men op gecontro-
lerde wijze kan storten.

Elementaire uitgangspunten daarbij
zijn : er mag geen direct contact zijn
tussen afvalstoffen en bodem ; veront-
reinigd water uit afvalstoffen mag zich
niet in de bodem verspreiden ; de si-
tuatie, waarin de afvalstoffen op of in
de bodem zijn gebracht, moet be-
heersbaar zijn en blijven ; de stortsi-
tuatie moet regelmatig gecontroleerd
worden, evenals de doeltreffendheid
van de getroffen maatregelen ; moge-
lijk kan daarbij overwogen worden om
een stortverbod in te stellen voor die
stoffen, die geschikt zijn voor herge-
bruik en toepassing, maar in te grote
mate worden gestort. Suggesties in dit
verband kunnen gaan in de richting
van bouw en sloopafval, kolenvliegas
en autobanden.

Het probleem van storten hangt ook
samen met het stimuleren van het
hergebruik van een aantal stoffen.
Daarbij staat voorop dat de marktsec-
tor uiteindelijk bepaalt of hergebruik
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dan wel toepassing plaats vindt. Tot
op heden zijn er te weinig stimuleren-
de, voorwaardenscheppende en on-
dersteunende maatregelen geformu-
leerd ter vergroting van het aandeel te
hergebruiken of toe te passen afval-
stoffen.

Wat belet de Minister in het kader van
onderzoeksgelden projecten op te zet-
ten, die met name het hergebruik van
bedrijfsafvalstoffen tot voornaamste
doel hebben ?

Een typisch voorbeeld in dit verband
is de vliegas, die in grotere mate als af-
valstof in ons milieu terecht komt.
Toepassingen zijn er op dit vlak meer
dan genoeg : cementindustrie, wegen-
bouwvulstof, de produktie van kunst-
grind, betonvulstof en stenen.

En laat ons niet vergeten dat in dit ver-
band mogelijkheden voor tewerkstel-
ling liggen in de sfeer van afvalverwij-
dering en de recuperatiesector. Afval-
verwijdering kan op deze wijze een
stuwende bedrijfstak worden met
gunstige perspectieven voor de werk-
gelegenheid.

Mijnheer de Minister, deze uitwei-
ding heeft vooral de bedoeling aan te
geven dat er oplossingen zijn voor de
problemen. Meer dan vroeger moet
de overheid op dit vlak stimulerend
optreden.

Tot slot wens ik nog enkele aspecten
te belichten, die te maken hebben
met het probleem van inspraak en
medezeggenschap.

Momenteel plant uw kabinet in sa-
menwerking met OVAM een super-
stort in iedere Provincie van Vlaande-
ren. De plaatsen zijn bekend : Zonne-
beke in West-Vlaanderen, Pepingen
in Brabant, de Rupelstreek in Antwer-
pen, Evergem in Oost-Vlaanderen en
Bilzen in Limburg.
Momenteel bundelt men een aantal
activiteiten over heel Vlaanderen.
De Minister heeft op woensdag, 5 de-
cember, trouwens een afvaardiging
ontvangen van deze vijf gemeenten.
Milieubeschermers en gemeentebe-
sturen organiseren zich als een soort
anti-monsterstortfront.
Denkt u niet dat ter zake open moet

worden gediscussieerd ? Inspraak is
ten zeerste geboden. Een politiek van
voldongen feiten roept vraagtekens
op en doet vermoedens rijzen die men
te allen tijde moet vermijden.

Vandaar een aantal vooraf bezorgde
vragen. Indien u ze niet allemaal kan
beantwoorden, hoop ik dat u dit later
kunt doen.

1. Hoe is het te verklaren dat er een
volledig gebrek aan openheid is zowel
bij uw medewerkers als bij de OVAM
en andere diensten, die betrokken zijn
bij de planning van deze storten ?

2. Hoe valt het te verklaren dat er geen
enkel openbaar onderzoek vooraf ver-
richt wordt naar de inplantingen van
deze superstorten ?

3. Ligt het in de bedoeling om naast
deze superstorten ook mono-storten
tot stand te brengen, die alleen maar
bepaalde afvalstoffen zullen opvan-
gen ?

4. Hoe kan men een goede controleur
en tegelijkertijd aanvrager zijn van
een superstortplaats ? Welke garan-
ties zijn er hier ingebouwd voor con-
trole ?

5. Welke voorbereidende studies,
door wie uitgevoerd, zijn er momen-
teel voor Vlaanderen in verband met
de inplanting van deze superstort-
plaatsen ? Welke opdrachten heeft de
Minister tot op heden gegeven in ver-
band met de inplanting van deze stor-
ten, op welke plaatsen ?

6. Is het niet fundamenteel en zonder
meer vanaf het begin noodzakelijk om
een uitgebreide milieu-effectrappor-
tering tot stand te brengen alvorens
tot inplanting van welk stort dan ook
op welke plaats dan ook over te gaan ?

7. Waarom wordt voor Limburg de in-
planting van Bilzen voorop gesteld ?
Welke andere plaatsen zijn gekozen
geweest en niet goed bevonden, op
basis van welke criteria in Limburg
voor inplanting van een superstort ?

8. Hoe is landschappelijk een stort van
dergelijke omvang te verantwoorden
en op te vangen ?

9. Waarom kiest men niet die gemeen-
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te die het meest verantwoordelijk is
voor afval, als stortplaats ?

10. Hoe valt te verklaren dat de ge-
meente Bilzen één van haar belang-
rijkste industrieterreinen moet opof-
feren omwille van de inplanting van
een stort ?

ll. Welke aanvragen lopen momen-
teel in Limburg en in de andere Pro-
vincies in verband met het oprichten
van storten, hetzij voor huishoudelij-
ke afval, hetzij voor industriële afval,
al dan niet in mono-vorm ?

12. Mag ik van de Minister per Provin-
cie een exact overzicht van het aantal
gesloten storten sinds het inwerking-
treden van het decreet ? Waar zijn ze
gelegen, in hoeverre zijn ze gesa-
neerd ? In hoeverre zijn er storten bij
met industrieel afval, die niet nader
gecontroleerd zijn op hun gevaar voor
de volksgezondheid en voor het leef-
milieu in het algemeen ?

13. Welke gevaren zijn er in het stort
Remo te Houthalen-Helchteren voor
het bezoedelen van het grondwater ?
Is pyrietas inderdaad gevaarlijk voor
het grondwater ? Welke studies zijn er
ter zake uitgevoerd ?

14. Welke aanvragen lopen er mo-
menteel vanwege electriciteitsprodu-
centen voor het uitbaten van een stort
voor het storten van vliegas ? Zo ja, op
welke plaatsen ? Welke milieu-effect-
rapportering rapporten zijn in dit ver-
band opgesteld geweest ?

15. Is het juist dat EBES-Langer10  te
Genk een uitgebreide milieu-effec-
trapportering-studie heeft laten ma-
ken en dat de resultaten hiervan alles
behalve gunstig zijn voor de inplan-
ting van een mono-stort ?

16. Mag ik van de Minister vernemen :

a. Welke beleidsintenties er op korte
termijn, halflange- en lange termijn
zullen tot stand gebracht worden in
verband met het verwerken van in-
dustriële afvalstoffen ?
b. Welke beleidsintenties ten opzich-
te van welke afvalstoffen bestaan er
inzake hergebruik ?
c. Welke beleidsintenties bestaan er
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inzake het ontwikkelen van alterna-
tieve aanwending van afvalstoffen als
puin, vliegas, autobanden, enzo-
voort ?

17. Acht de Minister de Bestendige
Deputatie in onze en andere provin-
cies voldoende bij machte om de con-
trole van de exploitatievoorschriften
uit te voeren ?

Welke maatregelen zijn er tot op he-
den genomen geweest door de Be-
stendige Deputatie om voldoende
controle uit te oefenen op de exploita-
tievoorschriften inzake storten ?

18. Mag ik van de Minister een over-
zicht van die storten, die geen enkel
gevaar.betekenen  voor het leefmilieu
in de zin van bezoedeling van het
grondwater ?

En welke storten zijn er tot op heden
gesloten, omdat er stortingen gebeur-
den van afvalstoffen die er niet toege-
laten waren ?

19. Tot slot mag ik van de Minister
vernemen of het voorstel van decreet
door mij ingediend op 19 juli 1984
houdende wijziging van het decreet
van 2 juli 1981 betreffende het beheer
van afvalstoffen gewijzigd bij decreet
van 23 maart 1983, door hem onder-
schreven wordt ?

Mijnheer de Minister, u werd be-
stookt met een heleboel vragen, niet
alleen door mij maar ook door ver-
schillende collega’s. Ik heb gepoogd
objectief een aantal vragen te stellen.
Indien het u niet mogelijk is op al die
vragen onmiddellijk te antwoorden,
hoop ik dat u mij toch uw antwoord
schriftelijk zou bezorgen. In het be-
lang van deze problematiek en in het
belang van de bescherming van het
leefmilieu, zou ik dit ten zeerste op
prijs stellen. (Applaus bij de W)

De Voorzitter : De heer Bosmans heeft
het woord.

De heer J. Bosmans (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, het is onte-
gensprekelijk zo, en dit is reeds vol-
doende beklemtoond door de inter-
pellanten, dat de stort- en afvalproble-
matiek steeds nijpender aan het wor-
den is. Wij moeten, met betrekking
tot de bescherming van ons milieu,
veeleisend zijn. Ons leefmilieu is in-

derdaad veel te waardevol en het ver-
diend onze volle aandacht. Ander-
zijds moeten wij ook oog hebben voor
de problemen waarmee heel wat be-
drijven en industrieën uit het Ant-
werpse havengebied inzake afvalver-
wijdering te kampen hebben. Het is
immers duidelijk dat de Antwerpse
haven met de daar omheen ingeplante
industrieën onmogelijk zonder een
stortplaats voor industriële afval kan
functioneren.

De Minister verdient onze waardering
voor de aandacht die hij schenkt aan
de vrijwaring van ons leefmilieu ener-
zijds en voor de aandacht die hij heeft
voor de afvalproblematiek vanuit het
standpunt van de bedrijven ander-
zijds.

Het is volkomen verantwoord dat er
strenger toezicht zal uitgeoefend wor-
den op de bestaande stortplaatsen.
Daarmee is evenwel het probleem
niet opgelost.

Alleen het verschijnsel van het stor-
ten van giftig en gevaarlijk industrieel
afval wordt bestreden, niet de oor-
zaak. Die oorzaak is te vinden in het
feit dat er geen centrale inrichting
voor het verwijderen en verwerken
van giftig en gevaarlijk industrieel af-
val in het Vlaamse Gewest, beschik-
baar is.

De bedrijven en industrieën weten
momenteel immers niet meer waar zij
naartoe moeten met hun giftig afval
en zij hebben in de meeste gevallen
slechts twee alternatieven, ofwel hun
produktie stoppen ofwel aan sluik-
storten doen.

Daarom is het onze taak zo vlug mo-
gelijk een haalbaar alternatief te vin-
den dat zowel ecologisch als econo-
misch voldoening kan schenken. Pas
dan kan men spreken van een geloof-
waardig leefmilieubeleid, en zal men
geen excuses meer kunnen inroepen
van welke aard dan ook om sluikstor-
tingen goed te praten. Hiervan moet
dringend werk gemaakt worden, mijn-
heer de Minister, want het is duidelijk
dat elke dag de vervuiling van ons mi-
lieu ernstiger wordt en hieraan moet
onmiddellijk een einde worden ge-
steld. (Applaus bij de PVV)

De Voorzitter : De heer Meyntjens

Stortproblematiek giftig industrieel afval in Vlaanderen 246



Volks- 

stort- 

Volksu- 

sluik- 
filter- 

Hoo- 

niet-nale- 

beko- 

Voorzitter

heeft het woord.

De heer 0. Meyntjens (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, als Antwerps
parlementslid houd ik eraan op deze
tribune het standpunt van de Volks-
uniefractie nader toe te lichten betref-
fende de problematiek van de Hooge
Maey.

Sinds de sluiting van de verschillende
stortplaatsen in de Rupelstreek werd
de Hooge Maey niet alleen het belan-
grijkste maar tevens het enige stort-
terrein voor de Antwerpse regio.

De sluikstortingen en de klachten
over het falend toezicht op de Hooge
Maey, hier vandaag aan de orde, zijn
zeker niet nieuw. Zij zijn hoogstens
de druppel die het vat doen overlo-
pen.

Reeds in 1981 werd er door de Volksu-
niefractie in de Antwerpse gemeente-
raad gewezen op het probleem van de
sluikstortingen en het falend toezicht
op de Hooge Maey. In een proces-ver-
baal van 5 mei 1981 maakt de Ant-
werpse politie melding van een sluik-
storting van niet voorbehandeld filter-
zand of bleekaarde. De bevoegde
overheden dienden hierdoor toch vol-
doende gealarmeerd te zijn om aan te
nemen dat sluikstortingen op de Hoo-
ge Maey legio begonnen te worden.
Maar, niemand reageerde. Het Colle-
ge van burgemeester en schepenen
liet alles op zijn beloop. Ook OVAM,
dat sinds het besluit van de Vlaamse
Executieve van 21 april 1982 daad-
werkelijk kan optreden tegen ontoe-
laatbare verontreiniging of niet-nale-
ving van het vergunningsbesluit door
de sluiting van stortplaatsen, hield
van deze zaak de handen af. Het be-
sluit van 21 april 1982 bepaalt noch-
tans uitdrukkelijk dat de toezichthou-
dende ambtenaren van OVAM mo-
gen overgaan tot sluiting van stort-
plaatsen wanneer de Gouverneur van
de Provincie of de Burgemeester van
de gemeente in gebreke blijven.

Wanneer u, geachte Minister, van-
daag dreigt met de sluiting van de
Hooge Maey en hiermede het Ant-
werps stadsbestuur onder druk zet
met als doel een strikte naleving van
de uitbatingsvoorwaarden te beko-
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men, hanteert u naar onze mening,
een noodrem om de gebreken in het
beleid inzake afvalstoffen te verdoe-
zelen.

Men moet zich hierbij de vraag stellen
of de bevolking en het leefmilieu baat
hebben bij een dergelijke politiek. De
vervuiling van het leefmilieu is een
proces waaraan niet kan worden ver-
holpen met een haastig uitgewerkte
noodoplossing. De sluiting van ,,de
Hooge Maey” kan alleen een sterke
toename van sluikstortingen tot ge-
volg hebben. Een alternatief voor ,,de
Hooge Maey” is immers niet voorhan-
den. De storten van de Rupelstreek
werden door u, mijnheer de Minister,
gesloten. En de vraag rijst dan ook of
deze beslissing tot sluiting niet te
overhaast werd genomen.

Buiten Antwerpen dienen er zich
slechts twee alternatieven aan : het
Remo-stort te Houthalen-Helchteren
en het stort langsheen de E3 te Kruis-
houtem. Een overbelasting van deze
stortplaatsen zal zonder de minste
twijfel tot milieuproblemen aanlei-
ding geven zoals vandaag op ,,de Hoo-
ge Maey”. Een volledige sluiting van
,,de Hooge Maey” kan alleen maar, als
er een volwaardig alternatief bestaat.

Overigens moeten wij vaststellen dat
u, mijnheer de Minister, met deze
dreiging tot sluiting oproeit tegen uw
eigen beslissingen. Mag ik er op wij-
zen dat u in juli van dit jaar nog een
vergunning verleende aan de stad
Antwerpen voor de exploitatie van
“de Hooge Maey”, zelfs na een ongun-
stig advies van de Gewestelijke Inves-
teringsmaatschappijen en het Provin-
ciaal Instituut voor Hygiëne. De re-
sultaten van het onderzoek naar de
verontreiniging van de ondergrond en
de weerslag hiervan op mens en mi-
lieu zouden toch doorslaggevende cri-
teria’s moeten zijn bij de beslissing tot
het verlenen van een vergunning tot
stortplaatsen.

In het geval van ,,de Hooge Maey”
werden de zaken op hun kop gezet. De
vergunning werd verleend om nadien
door OVAM te laten vaststellen dat de
ondergrond verontreinigd was door
zware metalen en koolstoffen waar-
door een reëel risico van pollutie van
de drinkwatergewinningsgebieden

van PIDPA bestaat. Het is toch op zijn
minst een grove nalatigheid om met
deze factoren waarbij de gezondheid
van de bevolking rechtstreeks ge-
moeid is, geen rekening te houden bij
het verlenen van een vergunning. De
exploitatievoorwaarden die aan de
vergunning voor ,,de Hooge Maey”
werden toegevoegd, zullen, ingevolge
de recente moeilijkheden, stipter na-
geleefd worden door het Antwerps
stadsbestuur. Toch rijst de vraag of
OVAM met één toezichthoudende
ambtenaar per Provincie in staat zal
zijn een efficiënte controle uit te oefe-
nen op de naleving van deze exploita-
tievoorwaarden en op het verloop van
de saneringswerken die onder de be-
voegdheid van OVAM ressorteren.

Tot besluit wil ik namens de VU-frac-
tie enkele vragen formuleren om tot
een oplossing te komen voor het geval
van ,,de Hooge Maey”. Kan OVAM
niet onverwijld teneinde de pollutie
van het drinkwater te vermijden en de
gezondheid van de bevolking te be-
schermen, overgaan tot de boven- en
ondergrondse sanering van ,,de Hooge
Maey”, zonder dat een volledige slui-
ting van dit stort noodzakelijk wordt ?
Kunnen de saneringswerken niet wor-
den uitgesteld tot wanneer er zeker-
heid bestaat over de vestiging van In-
daver, en dit om de veiligheid en de
gezondheid van de bevolking niet in
het gedrang te brengen ?

Ten tweede, kunnen de kosten voor
deze sanering niet worden gedragen
door OVAM ? Voor de financiering
van dit project dienen er voldoende
middelen in het leefmilieubudget
voor de begroting van 1985 te worden
opgenomen. Deze kosten kunnen
worden teruggevorderd via milieuhef-
fingen opgelegd aan afvalproducen-
ten, - verwerkers en -storters volgens
het principe ,,de vervuiler betaalt”.

Stortproblematiek giftig industrieel afval in Vlaanderen

Ten derde, aangezien Antwerpen on-
mogelijk alleen de verantwoordelijk-
heid kan blijven dragen voor de ex-
ploitatie en de financiering van een
stort waar zowat alle niet-giftige in-
dustriële afval van heel Vlaanderen
terecht komt, kan de Minister mis-
schien onderzoeken of OVAM de ex-
ploitatie van deze stortplaats kan
overnemen en op welke manier deze
overname kan worden gefinancierd.

247



afvalstoffenbe- 
overheidscon- 

PRO- 

firma 
af- 

INDAVER, 

PW- 

Meyntjens heeft het woord.

Ten vierde, hoe snel kan het project
Indaver in het Antwerps havengebied
worden gerealiseerd zodat de pro-
bleemafval op een snelle en milieu-
vriendelijke manier kan worden ver-
werkt.

Mijnheer de Minister, het zou niet
eerlijk zijn u met alle zonden van Is-
raël te beladen. Ik herinner mij dat wij
in 1975 in de Provincieraad in Ant-
werpen interpelleerden over het PRO-
VIA-project. Daar hebben wij sinds-
dien niets meer over vernomen. Van
mevrouw Detiège hebben wij zopas
vernomen dat het in 1976 van de baan
werd geschoven. Ik weet ook dat u een
aantal jaren geleden met een bepaal-
de firma onderhandelingen hebt ge-
voerd over het installeren van een af-
valbewerkingsbedrijf op de Linkeroe-
ver. Ook daar is niets van gekomen.

Wij hopen dat u met INDAVER,
waarmee u toch reeds een eindje ge-
vorderd bent, resultaten zal kunnen
behalen en dit op een zo snel mogelij-
ke manier. (Applaus)

De Voorzitter : De heer Van Belle

De heer 1. Van Belle (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
Minister, geachte collega’s, ik sluit
mij aan bij hetgeen de vorige sprekers
naar voren hebben gebracht, meer be-
paald bij hetgeen de heer Geyselings
gezegd heeft over het afvalstoffenbe-
leid en de gebrekkige overheidscon-
trole op stortplaatsen.

Het is zo, mijnheer de Minister, dat
het in Vlaanderen moeilijk wordt
goed georganiseerde stortplaatsen te
vinden. Dat werd trouwens gisteren-
morgen ook in de radio gezegd. In be-
paalde streken, vooral waar men op
zoek is naar goede stortplaatsen, komt
er ernstige reactie en een groot onge-
noegen vanwege de bevolking tot ui-
ting.

Daarom zou ik een specifieke vraag
willen stellen, mijnheer de Minister.

Naar ik verneem bestaan er plannen
om in het Arrondissement Gent-Ee-
klo, met name in Evergem, in het ge-
bied De Grote Nest genaamd, tussen
Doornzele en Kerkbrugge, over te
gaan tot het aanleggen van een indus-
trieel stort.

Ten eerste, kan ik van u vernemen,
mijnheer de Minister, wat door
OVAM verstaan wordt onder indus-
trieel stort en om welke afvalproduk-
ten het in Evergem zou gaan ?

Ten tweede, hebt u desaangaande
reeds een beslissing genomen ? Zo ja,
vernam ik graag welke oppervlakte dit
stort in beslag zal nemen en of dien-
aangaande onteigeningen dienen te
worden uitgevoerd.

De vraag van de plaatselijke bevol-
king is of het niet aangewezen zou zijn
een stortplaats niet te laten aanleggen
in De Grote Nest, maar aan de over-
zijde van het Zeekanaal Gent-Terneu-
zen, in de omgeving van Sidmar.

Graag, mijnheer de Minister, vernam
ik van u een antwoord op deze vragen.
(Applaus)

De heer J. Bosmans, lid van de PW-
fractie

De Voorzitter : Minister Lenssens
heeft het woord.

Minister J. Lenssens (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, geachte colle-
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ga’s, het feit dat zo vele collega’s heb-
ben geïnterpelleerd, of zich hebben
aangesloten bij de interpellanten, in
verband met de problematiek van de
industriële afvalstoffen in Vlaande-
ren, toont aan dat de belangstelling
daarvoor niet alleen bij de brede lagen
van de bevolking, maar ook in deze
souvereine vergadering, die de uit-
drukking is van wat bij de bevolking
leeft, sterk aanwezig is.

Op zich is dat zeer positief en het geeft
ons overigens de kans de krachtlijnen
van het overheidsbeleid nog eens te
onderstrepen.
De heren Kelchtermans, Vanveltho-
ven, mevrouw Detiège, de heren Gey-
selings, Gabriels, Bosmans, Meyn-
tjens en Van Belle hebben allen een of
meerdere belangrijke facetten van de
industriële afvalstoffenproblematiek
aangeraakt, uitgediept en een massa
vragen gesteld.
U zal begrijpen, geachte collega’s, dat
het niet doenbaar is op de ongeveer 70
precies geformuleerde vragen in deze
openbare vergadering een antwoord
te geven. Niet alleen qua tijd is het on-
mogelijk, maar ik acht mij ook echt
niet bekwaam op al de precieze tech-
nische vragen nu onmiddellijk een
antwoord te geven. U zal mij dat wel
willen vergeven. Ik zal een poging
doen om de gestelde problemen glo-
baal te benaderen en aldus een ant-
woord trachten te verschaffen.

Vooraf wil ik enkele zaken zeggen, los
van de problematiek van de stort-
plaatsen.

De heer Kelchtermans heeft terecht
de klemtoon gelegd, wat de huishou-
delij ke afvalverwerking in Limburg
betreft, op de voorbeeldige organisa-
tie die deze Provincie, onder impuls
van het Provinciebestuur, kent door
de Provincie te verdelen in drie sub-
regio’s die op elkaar inspelen. Ik be-
vestig zijn visie dat het voortreffelijk
werk is en dat daarmee een afdoende
oplossing is gegeven aan de proble-
men van het huishoudelijk afval voor
de Provincie Limburg. De heer Kelch-
termans heeft op het einde van zijn in-
terpellatie in het kort de rol van de mi-
lieuverenigingen en de milieubewe-
gingen geschetst in het bestek van het
milieubeleid in het algemeen en in
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een samenleving zoals de onze. Ik on-
derschrijf volledig zijn mening. Hij
heeft gelijk wanneer hij impliciet zegt
dat de milieubeweging en de talloze
lokale actiegroepen van mensen die
zich inzetten en hun deskundigheid
inbrengen, zovele uitingen zijn van
een levenskrachtige democratie. Ik
ben van oordeel dat de overheid op
elk ogenblik en op elk niveau bereid
moet zijn om de dialoog aan te gaan
met de milieubeweging op voorwaar-
de dat de regels van het spel geëerbie-
digd worden. Die regels bestaan erin
dat de gemandateerden van de bevol-
king - gemeentelijk, provinciaal en
landelijk - uiteindelijk de politieke
verantwoordelijkheid dragen. Zij zijn
verantwoording verschuldigd aan hun
college van verkozenen en aan de be-
volking wanneer het beleid moet wor-
den beoordeeld.

De heer Van Belle kan ik onmiddellijk
een antwoord geven op zijn concrete
vraag. Er is nog geen beslissing inzake

, de inplanting van een industriële
stortsite in Oost-Vlaanderen in het ge-
bied dat hij heeft vernoemd. Er is een
terrein voorgesteld. Dit is in onder-
zoek maar alternatieven zijn niet uit-
gesloten.

Mevrouw L. Detibge : Daarvoor zijn
toch kredieten voorzien ?

Minister J. Lenssens : Dat is juist,
maar niet specifiek voor dit terrein.
De Executieve heeft ter zake nog geen
beslissing genomen.

De heer Vanvelthoven heeft gespro-
ken over de black-points. Wij gaan
daar nu niet verder op in. Ik bevestig
wat ik u daarover indertijd heb ge-
zegd. Het ging over een intern
OVAM-document dat ontijdig ver-
spreid was geraakt. Dit document
werd in mijn opdracht opgesteld. Ik
vond het niet zo fraai om dit openbaar
te maken. Ik blijf er bij dat, wanneer
wij voldoende informatie hebben ver-
gaard, de Commissie voor het leefmi-
lieu van de Vlaamse Raad zal worden
voorgelicht. Ik heb daar niet de min-
ste moeite mee.

De heer L. Vanvelthoven : Ik zal u mijn
document eens opsturen opdat u de
gegevens eens rustig zou kunnen ver-

gelijken. U zult zien dat er talrijke
aanvullingen zijn.

Minister J. Lenssens : Dat zal ik graag
doen. Als ik mij zou hebben vergist,
dan zal ik dat ruiterlijk toegeven.

Over de interpellatie van de heer Gey-
selings wil ik een algemene opmer-
king maken. Ik vind het niet zo fraai,
mijnheer Geyselings, dat u naar aan-
leiding van de behandeling van de
problematiek van het industrieel afval
over Phillips Petroleum in Tessender-
10 hebt gesproken. U mag vanzelspre-
kend hier gespierde verklaringen
afleggen en appreciaties doen - dat is
uw goed recht - maar ik acht uw uit-
weiding niet ter zake doende. Ik ben
de enige Minister die tot op heden
Phillips Petroleum voor een aantal
weken heeft gesloten na de incidenten
begin 1983. Buiten het zware incident
van gisteren mag niet worden gezegd
dat sinds de heropening in juni 1983
de toestand in dit bedrijf niet zou zijn
verbeterd. Ik vind uw vergelijking dus
onterecht en misplaatst.

De heer F. Geyselings : Dat moet u
toch maar eens in Tessenderlo gaan
zeggen.

Minister J. Lenssens : Ik ben daar ge-
weest, mijnheer Geyselings. Ik spreek
daar niet over. Ik ben verantwoorde-
lijk voor het beleid en moet beslissin-
gen nemen en ik doe dat ook.

De heren Gabriels, Kelchtermans en
Bosmans dank ik uiteraard voor de
sympathie die zij hebben geformu-
leerd ten aanzien van het beleid. Ik
wil hier even onderstrepen dat ik vol-
komen de redenering van de heer Bos-
mans onderschrijf wat betreft het
voorkomen van afvalstoffen door re-
cyclage. De macro- en micro-econo-
mische betekenis daarvan mag niet
worden onderschat. Ik meen echter
dat wij daar nu toch niet verder hoe-
ven op in te gaan.

Mijnheer de Voorzitter, geachte colle-
ga’s, ik heb reeds gezegd dat deze in-

- terpellaties de kans geven om de
krachtlijnen van de politiek in dit ver-
band te bevestigen. Wat de industrië-
le afvalstoffen betreft - ik laat de
huishoudelijke nu buiten beschou-
wing - wordt ongeveer 6 miljoen ton
industrieel afval per jaar in Vlaande-

ren geproduceerd. Bovendien wordt
nog eens 30 miljoen kubieke meter
baggerspecie geproduceerd, maar ook
dit laat ik vandaag buiten beschou-
wing. Van deze 6 miljoen ton indus-
trieel afval is ongeveer 1,6 miljoen ton
gips en ongeveer 650.000 ton vliegas-
sen, ongeveer 1 miljoen ton - en het
zijn bruto ramingen - bouw- en
sloopafval en ongeveer 500.000 ton
schroot. Het overige deel is een gam-
ma van de meest uiteenlopende soor-
ten van industriële afval, niet te verge-
ten een 250 tot 300.000 ton probleem-
afval, waarvan een belangrijk gedeelte
toxisch is.

Het beleid dat wij voeren is uiteraard
preventief - en de heer Vanvelthoven
zal dit graag horen - maar het pro-
bleem is niet alleen met heffingen op
te lossen. Dit is een element van pre-
ventief beleid, maar er zijn nog veel
andere middelen, al was het maar de
reglementering zelf, die op zich al pre-
ventieve maatregelen zijn. Ik wil hier-
mee bevestigen dat preventie hier op
haar plaats is, preventie ook in de rich-
ting van het stimuleren van recyclage,
dus van het hergebruik van sommige
afvalstoffen.

Wij mogen echter niet vergeten dat in
de beste hypothese, met de technolo-
gische kennis die wij vandaag bezit-
ten, maximaal 5 tot 10 procent van de
industriële afval op redelijke termijn
kan worden gerecycleerd. Wij blijven
met het aspect geconfronteerd, dat de
overige 95 procent, dus ongeveer 5 à
5’5 miljoen ton, moet verwijderd wor-
den door milieuhygiënisch storten. Ik
meen dat dit zeer duidelijk is.

De heer N. De Batselier : Mijnheer de
Minister, beschouwt u dit percentage
technisch of economisch ?

Minister J. Lenssens : De 5 à 10 pro-
cent is technisch en/of economisch.
Ik denk dat de beide spelen. Inder-
daad, iets wat technisch mogelijk is -
en er is veel mogelijk - is daarom eco-
nomisch niet uitvoerbaar.

De heer N. De Batselier : Daarom is
het juist belangrijk te weten of dat cij-
fer louter op technisch gebied moge-
lijkheden biedt.

Minister J. Lenssens : Enerzijds tech-
nisch voor een aantal recyclagemoge-
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lij kheden, maar anderzijds duidelijk
economisch. Wat de gips betreft, 1,6
miljoen ton, kan men hoogstens een
paar procent gebruiken voor recycla-
ge voor het vervaardigen van plaaster-
platen en dergelijke meer.

Dit zijn de huidige vooruitzichten.
Deze zijn uiteraard vatbaar voor evo-
lutie. Zoals gezegd, er bestaat voor 5 à
5,5 miljoen ton behoefte aan stortca-
paciteit in Vlaanderen. Dit feit kan
niet worden geloochend. Ik moet de
economische aspecten hiervan niet
onderstrepen.

Om de risico’s verbonden aan de uit-
bating - en deze risico’s zijn hier te-
recht aangeklaagd - van industriële
stortplaatsen te beperken, ben ik ten
eerste van oordeel dat in Vlaanderen
geen tientallen industriële stortplaat-
sen kunnen noch mogen worden toe-
gelaten.

Ten tweede, de inplantingsplaatsen
moeten zorgvuldig worden uitgeko-
zen in functie uiteraard van de ecolo-
gische, ruimtelijke en juridische
aspecten, ik denk aan gewestplanning
en andere.

Ten derde, inzake de stortplaatsen
moeten de voorwaarden zodanig zijn
dat bodem-, grond- of oppervlaktewa-
terbezoedeling onmogelijk is en dat
de uitbating milieuvriendelijk ge-
beurt.

Geachte collega’s, thans zijn er vier
industriële stortplaatsen in Vlaande-
ren operationeel. In de komende we-
ken zal er één bijkomen in Beerse en
een paar maanden later één in Moen.
Wij hebben de Hooge Maey, Remo in
Houthalen-Helchteren en Bayer, zijn-
de een industriële stortplaats van een
privé-firma.

Beerse zal op 1 januari operationeel
worden ; er is ook Langemark in West-
Vlaanderen en, binnen enkele maan-
den zal Moen, ook in West-Vlaande-
ren, operationeel worden. Daarbij
hebben wij 21 vergunde monostort-
plaatsen, dit wil zeggen stortplaatsen
die voor één enkel soort afval vergund
zijn. Het is dus een fabeltje dat er
maar twee stortplaatsen zouden zijn
en dat Antwerpen de industriële afval
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van gans Vlaanderen moet absorbe-
ren. Dat is totaal onjuist. De Hooge
Maey neemt 350.000 ton per jaar op,
niet meer ; daarin zit dan nog 80.000
ton huisvuil verwerkt. (Onderbreking
van de heer Vanvelthoven) Ik heb dit
maar in diagonaal in de krant kunnen
lezen ; ik zeg hier niet wat in de krant
staat, maar ik geef de toestand zoals
hij vandaag is. Ik kan slechts voort-
gaan op de gegevens mij verstrekt
door OVAM.

Mijnheer de Voorzitter, collega’s, de
concrete beleidsoptie - en ik wil dit
met klem bevestigen - blijft om, per
Provincie, één stortplaats door de
OVAM te laten verwerven, te laten
uitrusten en te laten uitbaten. Bijge-
volg zal ik geen millimeter wijken van
die opvatting, niettegenstaande de
problemen die her en der rijzen. Het
is goed dit hier te bevestigen. Dit wil
niet zeggen, dat wij de verwijdering
per Provincie eng moeten interprete-
ren en de administratieve Provincie-
grenzen als niet overschrijdbaar moe-
ten beschouwen, zoals in Nederland
de afvalstoffenreglementering is uit-
gebouwd. Dat is niet de betekenis,
laat staan, mijnheer Kelchtermans,
dat men zou kunnen dulden dat men
subregionaal zou stellen dat iedere
subregio voor haar eigen industriële
afval zou instaan. Dat zou getuigen
van een gebrek aan globale visie op
het probleem.

De heer Vanvelthoven heeft ter zake
gevraagd waar en wanneer ?

Collega’s, wij blijven bij de beleids-
lijn, met name één stortplaats per Pro-
vincie. De Vlaamse Executieve heeft
een principiële beslissing genomen
voor Rumst en ook voor Bilzen. Ik heb
zoëven aan de heer Van Belle geant-
woord dat er voor Evergem een voor-
stel is, maar dat het niet zeker is
dat de vooropgestelde inplantings-
plaats finaal ook de inplantingsplaats
wordt.

Ik voeg hieraan toe dat Rumst duide-
lijk qua plaats verworven lijkt ; dat is
onomkeerbaar. Tot op heden was het
voor Bilzen niet mogelijk de gronden
te verwerven, omdat deze eigendom
zijn van een parastatale, met name de
Dienst voor de Scheepvaart, waarmee
de onderhandeling wordt gevoerd.
Om ieder misverstand te vermijden

voeg ik eraan toe dat ik geen fetisch
wil maken van een concrete plaats. In-
derdaad, als er een zinvoller of ecolo-
gisch beter verantwoord alternatief is
- ik denk aan de streek van midden-
Limburg - kan dat voor mij. Worden
er geen alternatieven binnen de kortst
mogelijke termijn gevonden, dan ben
ik van oordeel dat wij met het project,
zoals het thans voorligt, moeten door-
gaan.

Waarom moet OVAM één stortplaats
voor industrieel afval per Provincie
gaan uitbaten ? De redenen hiervoor
zijn eerst en vooral de decretale op-
dracht van de OVAM en ten tweede
dat er vanuit de privé-sector, waar-
schijnlij k ingevolge de strenge milieu-
reglementering die wij in uitvoering
van het decreet hebben opgebouwd,
voor industriële afvalverwerking zeer
weinig belangstelling is. Ik vermoed
dat dit te maken heeft met de voor-
waarden die tot gevolg hebben dat de
uitrusting van een industriële stort-
plaats verschillende tientallen miljoe-
nen kost. De OVAM moet één stort-
plaats per Provincie kunnen uitbaten
om monopolies te vermijden, en hier-
mee antwoord ik reeds op een vraag
gesteld door de heren Vanvelthoven
en Kelchtermans. Volgens mij is een
monopolie van overheidswege, maar
zeker vanuit de privé-sector, uit den
boze. Op die manier zou de OVAM
ook prijsregulerend kunnen optreden
in de streek waar zij een stortplaats
zou gaan uitbaten.

Een laatste argument dat pleit voor
OVAM-uitbating is dat op die manier
zonder winstoogmerk en zeker niet
winstmaximaliserend een dienstver-
lening aan een maatschappelijk ver-
antwoorde kostprijs kan worden gebo-
den aan het bedrijfsleven. Ik kom
straks terug op INDAVER.

Ik wil nu even de toestand in Limburg
analyseren en de problematiek van
het Remo-stort belichten. Voor Lim-
burg is er een produktie van 180.000
ton industrieel afval per jaar, waaraan
dient toegevoegd 200.000 ton vliegas-
se en wanneer de elektriciteitscentra-
le van Langer1o zal zijn overgescha-
keld op steenkolen, dan komt daar
400.000 ton vliegasse bij.

De heren Kelchtermans, Vanveltho-
ven, Geyselings en Gabriels hebben
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hun bezorgdheid uitgedrukt omtrent
het Remo-stort in Houthalen-Helch-
teren. De aanleiding was de illegale
lozingen tijdens de voorbije maand en
vooral het storten van pyrietasse van
Tharsis, dat bij de bevolking heel wat
onrust verwekte. U weet ook dat Re-
mo twee verscheiden stortplaatsen
heeft : een voor industrieel afval en
een voor huisvuil. Wij gaan het uiter-
aard vooral hebben over dit voor in-
dustrieel afval.

Tot de heer Geyselings kan ik zeggen
dat elke industriële stortplaats in
Vlaanderen, dus de vier die nu in uit-
bating zijn, wekelijks door de toe-
zichthoudende ambtenaar van de
OVAM worden gecontroleerd. Ik laat
in het midden of dit te weinig of on-
voldoende is.

In verband met de lozingen dient ge-
steld dat het normaal slechts in perio-
den van wateroverlast is dat er wordt
geloosd. Er bestond echter geen lo-
zingsvergunning, met het gevolg dat
er een proces-verbaal werd opgesteld
door de toezichthoudende ambtenaar
van de Vlaamse Waterzuiverings-
maatschappij, proces-verbaal dat nu
zijn normaal beloop krijgt en overge-
maakt wordt aan het parket van de
Procureur des Konings.
De heer F. Geyselings : Wordt er nu
nog geloosd ?
Minister J. Lenssens : Bedoelt u van-
daag ?
De heer F. Geyselings : Ja, want het is
niet voldoende een proces-verbaal op
te stellen en de zaak te laten vlotten.
Minister J. Lenssens : Mijnheer Gey-
selings, gelieve mij eerst te laten uit-
spreken. Ik heb alleen gezegd dat de
aanleiding voor de klacht was het lo-
zen zonder vergunning. Dus werd er
een proces-verbaal opgesteld en wer-
den er voor onderzoek monsters van
het geloosd afvalwater genomen door
de VWZ. Ook het LISEC en OVAM
hebben aan monstername gedaan. De
analyseresultaten wijzen niet op een
verontreiniging maar er zijn wel meer
doorgedreven analyses aan de gang,
waarvan de resultaten pas over een
tiental dagen zullen bekend zijn. In-
tussen is er in opdracht van de VWZ
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aan Remo opgelegd om een sleuf uit
te voeren rond het huisvuilstort zodat
van buiten af geen afvloeiwater meer
in dat stortdeel kan vloeien.

Ook is er opgelegd, als buffer dan, een
bezinkput te graven om in geval van
wateroverlast het surplus op te van-
gen. De Vlaamse Waterzuiverings-
maatschappij zal in de vergunning,
die wordt aangevraagd en die de direc-
teur kan weigeren of afleveren en die
slechts occasioneel nodig is omdat
men in principe niet moet lozen, de
noodzakelijke voorwaarden opleggen.
Ik herhaal dat volgens de mij verstrek-
te informatie het lozen in beginsel en-
kel nodig is in periodes van echte wa-
teroverlast.

Ik kom thans aan het aspect van de
tharsispyrietasse wat bij velen een
vraagteken is. Dames en heren, u kent
de samenstelling van die tharsispy-
rietasse die in Tessenderlo-Chemie
als grondstof wordt aangevoerd en
ontzwaveld met name 61 procent ij-
zer, 1 procent koper, 3 procent zink,
0’1 procent lood, 0,03 procent arseni-
cum waarvan anderen zeggen dat het
meer is. Dat is nog in discussie. Ik
moet er onmiddellijk bij zeggen dat
het arsenicum zich in deze assen in de
vorm van een sulfide bevindt. Sulfide
betekent hier onder een soort korreli-
ge vorm en onoplosbaar. Er is echter
wel een gedeelte, en daarover bestaat
er discussie onder de technici, dat uit-
loogbaar en oplosbaar zou zijn. De
vergunning om deze tharsispyrietasse
te storten werd inderdaad, zoals de he-
ren Kelchtermans en Vanvelthoven
hebben gesignaleerd, op 12 septem-
ber 1984 door de bevoegde ambtenaar
van de OVAM toegestaan maar volle-
dig conform de vergunning. In de ver-
gunningen kan niet alles worden voor-
zien. Artikel 2,3”, van de vergunning
van Remo bepaalt dat andere afval-
stoffen dan degene die in punten 1 en
2 worden vermeld, de goedkeuring
van de afvalstoffenmaatschappij die-
nen te dragen om ze te mogen storten.
Het is in uitvoering daarvan dat, admi-
nistratief en juridisch volledig in orde,
de ambtenaar van de OVAM op 12
september 1984 die toelating heeft ge-
geven.

Ik heb mij de jongste dagen geïnfor-
meerd over de betwisting daarom-

trent en inzake de graad van zekerheid
of onzekerheid over de oplosbaarheid
en de uitloogbaarheid van een gedeel-
te van de arsenicumconcentratie in
die tharsispyrietasse. In afwachting
van de resultaten over die grondige
analyses inzake de uitloogbaarheid,
en die resultaten kunnen wel een paar
maanden op zich laten wachten aan-
gezien men minstens een aantal
maanden nodig heeft om dit degelijk
na te gaan, heb ik bij Ministerieel Be-
sluit aan de uitbater een verbod opge-
legd om nog pyrietassen te storten.

De heer L. Vanvelthoven : Wanneer
werd dat Ministerieel Besluit uitge-
vaardigd ?

Minister J. Lenssens : Op 12 december
1984.
Dames en heren, dit alles houdt uiter-
aard verband met de grondwaterwin-
ningen. Hierover wil ik toch nog een
woord zeggen. Ook hierop hebben
verschillende collega’s, onder meer
de heren Vanvelthoven, Kelchter-
mans en Geyselings, de nadruk ge-
legd. Het is juist dat de drinkwater-
winning van de gemeente Heusden-
Zolder, die een gemeentelijke regie
heeft ter zake en dus zelf het water
capteert, behandelt en distribueert,
over drie boorputten beschikt - arte-
siswater  - tot op een diepte van 430
meter. Tussen de bodemoppervlakte
en deze artesischelaag, een krijtlaag
waaruit het water wordt gecapteerd, is
een kleilaag aanwezig die minimaal
40 meter en op de meeste plaatsen
rond de 80 meter dik is.

De heer L. Vanvelthoven : Mijnheer de
Minister, een kleine vraag. Ik ben blij
dat u die pyrietasse niet meer laat
storten in Houthalen. Waar blijft men
daar nu mee ?

Minister J. Lenssens : Wij hebben aan
OVAM opdracht gegeven om, in ge-
val van problemen, contact te nemen
met het bedrijf.

Het schijnt zo dat - maar dat is onder
voorbehoud - een Spaans bedrijf ei-
genaar blijft van die grondstof, die
vroeger naar Duisburg ging nadat ze
ontzwaveld was in Tessenderlo Che-
mie, en dat dit Spaanse bedrijf verant-
woordelijk is voor de opruiming, zo-
danig dat het mij niet onmogelijk lijkt
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- maar hiervan ben ik helemaal niet
zeker - dat die asse opnieuw naar
Spanje zal worden getransporteerd,
waar nog een paar bedrijven zijn, die
uit dat erts ijzer en koper kunnen win-
nen.

De heer L. Vanvelthoven : Ook de tij-
delijke opslag van dat &ts is zeer be-
langrij k.

Minister J. Lenssens : In het ergste ge-
val zal men dit erts tijdelijk in heJ be-
drijf zelf moeten opslaan, maar dit zal
onder de strengste milieuhygiënische
voorwaarden moeten gebeuren.

De heer F. Geyselings : Kan er niet
worden overgeschakeld op zwavel,
want dan heeft men het pyrieterts niet
nodig en dan was er ook geen afval. Ik
heb in mijn interpellatie gesteld dat
de mogelijkheid bestaat om pyrieterts
uit te schakelen en zwavel in de plaats
te nemen, zoals Tessenderlo Chemie
doet. Waarom doet Tessenderlo Che-
mie-Ham dat niet ? In dat geval zou
men deze afval niet hebben.

Minister J. Lenssens : Mijnheer Gey-
selings, ik ben niet bevoegd om u
daarop te antwoorden. Misschien
kunnen de maatregelen die wij heb-
ben getroffen een stimulans zijn voor
het bedrijf om op basis van een ander
procédé de zwavel te bekomen die
men nodig heeft.

Geachte collega’s, wij waren dus ge-
komen aan de grondwaterwinning. Ik
kan hier formeel zijn en ik steun mij
op een verslag - ik vind het belangrijk
dit letterlijk te citeren - van de Admi-
nistratie voor Economie en Werkgele-
genheid. De hoofdingenieur-direc-
teur van de mijnen die stelt dat een
verontreiniging van het Maastricht-
iaan - dat is de krijtlaag waaruit op
400 à 500 meter diepte het grond-
drinkwater wordt geput - onmogelijk
is wegens de plastische en ondoorlaat-
bare eigenschap van de bovenste klei.
Hij neemt hierbij het feit in rekening
dat aan de grens van die waterwinning
zich in de ondergrond mijnverzakkin-
gen kunnen voordoen. Ik vind het ook
belangrijk dat de bevolking van Heus-
den-Zolder, die mogelijks de jongste
jaren van her en der verwarrende in-
formatie heeft gehoord en gekregen,
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de zekerheid heeft dat het drinkwater
dat zij langs de gemeentelijke regie
gebruikt, onmogelijk bezoedeld kan
zijn door de stortactiviteiten. Dat is
een belangrijk aspect.
Inzake een tiental grondwaterwinnin-
gen die freatisch water capteren -
maar dat is dan veel verder afgelegen
van de uitbating van het stort en dat is
grondwater dat zich op 10 à 15 meter
onder de bodem bevindt, is er wel risi-
co van vervuiling. Dat zijn een tiental
boorputten die worden gebruikt door
individuele ondernemingen of instel-
lingen maar quasi niet door particulie-
re personen of gezinnen. In ieder ge-
val kan ik hier stellen dat de nodige
onderzoekingen zullen gebeuren in-
zake de bemonstering, zodanig dat wij
ook hier preventief kunnen optreden.
De kwaliteit van het drinkwater van
de regie van Heusden-Zolder wordt
driemaal per week bacteriologisch ge-
controleerd, eenmaal per maand fysi-
co-chemisch en tussendoor worden
nog regelmatig steekproeven uitge-
voerd door de provinciale gezond-
heidsinspecteur.
Op een paar vragen van de heer Ga-
briels wil ik toch nog snel antwoor-
den. In verband met de planning en de
inplanting van de industriële stort-
plaatsen door de OVAM vraagt u
waarom er niet meer openheid is. Ik
kan u zeggen dat dit ook mijn bekom-
mernis is.

Ik heb aan OVAM instructies gegeven
om - in de mate dat zij dat vroeger on-
voldoende heben gedaan - ter zake
de dialoog met de betrokken lokale
overheden te voeren en dit van bij de
aanvang van het dossier. Hetzelfde
geldt voor de dialoog naar de provin-
ciale overheden toe.

Mijnheer de Voorzitter, dames en he-
ren, collega’s, ik stel voor nu het dos-
sier Limburg, in zijn kleinere aspec-
ten, te behandelen.

De heer Kelchtermans heeft vragen
gesteld in verband met Remo. Hij
vroeg hoeveel storten klasse-1 .er in
Limburg nodig zijn. Naar ons oordeel
zijn het er twee en dit gelet op de om-
vang van de produktie van industrieel
afval naast de huishoudelijke afval en
naast andere redenen die ik zopas heb
uiteengezet. Wij menen dat het nodig

is een tweede stortplaats in te richten
al was het maar om prij sregulerend op
te treden, uit voorzorg om een zekere
reservecapaciteit te hebben die nodig
zou kunnen zijn en ook om een mono-
polie te vermijden.
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In verband met de inplantingsplaats -
en dat sluit ook aan bij de zorgen ge-
formuleerd door de heer Gabriels -
kan ik u meedelen dat deze wordt
vooropgesteld door OVAM rekening
houdend met verschillende aspecten,
ik denk ondermeer aan de transport-
technische problematiek. Men dient
zich af te vragen waar het zwaartepunt
ligt in het gebied van de afvalproduk-
tie. Men moet een inplantingsplaats
niet aan de grens of op tientallen kilo-
meters afstand van de industriële zo-
nes voorzien. Er spelen de eisen van
het Gewestplan in kwestie. Men dient
ook rekening te houden met de af-
stand tot waterwinningsgebieden,
want dat is een aspect dat ecologisch
zeer belangrijk is, en met de stabiliteit
van de ondergrond.

Ik moet stellen dat, behoudens de
zandwinning, er in Limburg geen klei-
putten voorhanden zijn zodat het niet
uitgesloten is dat in de toekomst men
in Limburg voor industrieel afval tot
opstapeling boven het normale bo-
demvlak zal moeten gaan wat ecolo-
gisch gezien helemaal niet erg is. Dit
vergemakkelijkt trouwens de controle
en ook de waterbeheersingsaspecten
zijn gemakkelijker te beheersen.

In antwoord op uw vraag, mijnheer
Kelchtermans, kan ik u antwoorden
dat de intercommunales  zich traditio-
neel met de huisvuilverwijdering be-
zighouden. Zij moeten er over waken
dat de voorwaarden van exploitatie,
die in de vergunning zijn vermeld,
worden nageleefd. Het feitelijk toe-
zicht wordt door toezichthoudende
ambtenaren van OVAM uitgeoefend ;
zij doen overigens ook de controle.
OVAM heeft op het ogenblik in totaal
59 ambtenaren in dienst met acade-
misch vorming. Dat zijn niet allemaal
statutairen, er zijn enkele tewerkge-
stelde werklozen bij. Het toezicht en
de controle door OVAM is een zeer
belangrijke taak. Meer dan 200 stort-
plaatsen zijn in Vlaanderen vergund,
waarvan 150 voor klasse III voor iner-
te materialen en een aantal industrië-
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le stortplaatsen die ik daarnet heb ge-
citeerd.

Ik bevestig dat de industriële stort-
plaats wekelijks wordt gecontroleerd
en dat OVAM naar mijn oordeel haar
taak aankan.

De heer Geyselings heeft gevraagd of
er voldoende inzet is. Meestal wel,
maar ik geef ridderlijk toe dat wij met
meer financiële middelen de dienst
zouden kunnen versterken. Immers,
één inspecteur per Provincie geassis-
teerd door een tijdelijke kracht van
het uitvoerend niveau is uiteraard niet
veel om dat toezicht te verzekeren. Ik
wijs er op dat de lokale autoriteiten,
de burgemeesters van de betrokken
gemeenten en de politie, toezichts-
verantwoordelijkheid hebben.

Nog enkele woorden, mijnheer Kelch-
termans, over het sluikstorten. Er
werden er een paar honderd gedetec-
teerd twee jaar geleden. Meer dan 80
procent zijn ofwel gesaneerd of is de
sanering aan de gang. De eigenaar
wordt telkens verwittigd en aange-
maand die werken uit te voeren. Ook
de burgemeester van de betrokken ge-
meente, trouwens met uitstekende
respons, wordt daarbij betrokken. Als
de eis tot opvulling niet wordt opge-
volgd, wordt een proces verbaal opge-
steld dat aan het parket wordt overge-
maakt.

Ten slotte nog enige uitleg in verband
met de Hooge Maey, tweede expo-
nent van de industriële afvalproble-
matiek in Vlaanderen.

Ik wil hier vooraf stellen, dit in ant-
woord aan mevrouw Detiège en de he-
ren Vanvelthoven en Meyntjens, dat
er inderdaad een gevaarlijke situatie
is ontstaan. Ik heb overwogen aan de
PIDPA te suggereren haar grondwa-
terwinning tijdelijk op te schorten tot
wanneer voldoende gegevens zijn bij-
eengebracht. Op grond van een aantal
technische overwegingen is deze
maatregel niet nodig gebleken. Het
drinkwater van de PIDPA dat uit het
gebied rond de Hooge Maey komt, zo-
wel in het Oosten als in het Noorden,
wordt dagelijks gecontroleerd door
het Instituut voor Hygiëne en Epide-
miologie, naast uiteraard de eigen
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diensten van de Provinciale Intercom-
munale zelf. Dit is zeer belangrijk en
straks zullen wij nog enkele nevenas-
petten  van dit probleem behandelen.

Mag ik er even op wijzen, dames en
heren, dat het probleem van de Hooge
Maey mij acuut is bekend sinds mei
1983. Daarvoor wist niemand daar iets
over. Het is goed dit te onderstrepen
want, in tegenstelling met wat de he-
ren Geyselings en Vanvelthoven heb-
ben gezegd, namelijk dat er laksheid
in het spel zou zijn, is het uw dienaar
geweest die opdracht heeft gegeven
aan OVAM om elementen te verza-
melen voor het aanleggen van een se-
rieus dossier. Het blijkt dat sinds 1967
daar wordt gestort en dit onder de ver-
antwoordelijkheid van het stadsbe-
stuur van Antwerpen.

Mevrouw L. Detiège : In 1967 was dat
geen industrieel stort.

Minister J. Lenssens : Maar toch jaren
na mekaar, onder de uitbatingsverant-
woordelijkheid van het stadsbestuur
in afwachting van beloften, enzo-
voort. Ik heb daar begrip voor. Men
kan evenwel niet in de schoenen van
OVAM schuiven wat daar in de grond
werd gedumpt.

Wat de problematiek van de onderlig-
gende bezoedeling betreft, die aldaar
heeft plaatsgehad en die ik bevestig,
zijn door monstername hoge concen-
traties koolwaterstoffen en zware me-
talen aangetroffen ; in de ondiepe la-
gen, tot 5 meter, sterke concentraties,
in de dieperliggende lagen, 40-45 me-
ter, minder sterke concentraties.
Hiermee wil ik bevestigen dat dit
slechts één van de vele voorbeelden is
van historische vervuiling, waarvan
men niet kan verwachten dat OVAM
of de Vlaamse Gemeenschap - om de
Vlaamse Executieve als dusdanig niet
te noemen - al die problemen op heel
korte tijd fundamenteel kan oplossen.
Technisch gezien is dit moeilijk, en
ook materieel, qua mankracht is dit
onmogelijk. Uiteraard is er ook finan-
cieel een belangrijk aspect.
Mevrouw L. Detibge : Een verdubbe-
ling van aanvoer van afval in één jaar
tijd zal zeker de oplossing niet bren-
gen.
Minister J. Lenssens : Mevrouw De-

tiège, het gaat niet om bijkomende af-
val. Er was inderdaad een reeks bijko-
mend afval van de Rupelstreek en ik
denk dat u dat niet betwist, maar het is
niet dat soort afval dat de oorzaak is
van wat wij nu ondergronds aan ver-
vuiling en verontreiniging meema-
ken. Het is de slechte exploitatie van
die stortsite, gedurende helaas te vele
jaren.

Ik heb zelf opdracht gegeven in mei
1983 om een dossier aan te leggen. De
OVAM heeft dan zelf boringen ge-
daan op geringe diepten. Nadien wer-
den door een gespecialiseerde firma
een tiental diepteboringen gedaan die
telkens 100.000 frank per stuk kost-
ten. Ik wil hier toch even wijzen op de
financiële aspecten van dergelijke
monstername die noodzakelijk is om
enig beeld te krijgen van wat zich diep
onder de oppervlakte van onze bodem
op het vlak van de polluering afspeelt.

Daarenboven heb ik op 4 oktober, dat
is dus ook lang genoeg vóór de huidige
acute problemen, een contract onder-
tekend met Professor Steenstra van de
VUB, die een hydrogeologisch com-
putermodel moet uitwerken, dat ons
moet toelaten de verontreinigings-
graad op grote diepte exact te meten
en vooral de voortschrijdingssnel-
heid, de snelheid van de voortplanting
van de vervuiling in de bodem en ook
de richting waarin dat gaat. U weet dat
het grondwater zich gemiddeld 10 tot
15 meter kan verplaatsen en soms 20
tot 30 meter per jaar, en dat dit door
het capteren in de buurt van het
grondwater nog kan versneld worden
met 10 à 12 meter meer per jaar. Gelet
op het feit van de grondwaterwinning
van de PIDPA, de dichtsbijliggende
op een kleine 7 kilometer afstand, is
het dus niet ten onrechte dat wij dit
belangrijk onderzoek door de VUB la-
ten uitvoeren. Ik wil ook wel eventjes
de kostprijs ervan citeren, namelijk
meer dan 7 miljoen frank, alleen maar
om exact te kunnen vaststellen wat er
zich aan polluering en vervuiling be-
vindt op 40 meter onder de bodem.
Pas na de beëindiging van de studie
van Professor Steenstra zullen wij met
preciesheid kunnen zeggen welke sa-
nering ondergronds noodzakelijk is,
wat ze zal kosten, hoe lang ze zal du-
ren en hoe dringend die sanering is.
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Voor de bovengrondse sanering heeft
men uiteraard geen studie nodig, die
behelst vooral de waterbeheersings-
werken en nivelleringswerken.

Kort samengevat stel ik dat, wat de bo-
vengrondse sanering betreft, de stad
Antwerpen, op basis van de elemen-
ten reeds verzameld voor OVAM, een
bestek zal opstellen en een principiële
aanvraag kan doen voor een toelage
van 60 procent van het Vlaamse Ge-
west voor de sanering van stortplaat-
sen.

In principe geldt hetzelfde voor de on-
dergrondse sanering. Ik herhaal dat
deze slechts zou kunnen gebeuren na-
dat de resultaten van de hydrogeologi-
sche studie zullen bekend zijn.

Enkele collega’s hebben gesproken
over de vergunningsvoorwaarden. Ik
kan u bevestigen dat ik vrijdag laatst-
leden bij mijn gesprek met een uitge-
breide delegatie van het College van
Burgemeester en Schepenen niet heb
onderhandeld. Ik kon onmogelijk on-
derhandelen over de toepassing van
voorwaarden die ik in een besluit op
17 juli had vastgelegd. Gelet op het
economisch belang van die stortplaats
- ik wil dat niet ontkennen en de heer
Bosmans heeft daar terecht de aan-
dacht op gevestigd - en ook gelet op
het feit dat het hier gaat om een stort-
plaats die wordt uitgebaat door een
overheidsdienst, de Stad Antwerpen,
die dat niet om winstmotieven doet en
die trouwens, naar mijn persoonlijk
oordeel, haar tarieven sterk moet op-
drijven, want ze zijn veel te goedkoop
geweest...

Mevrouw L. Detiege : Die lage tarie-
ven waren bedoeld om het vuil zoveel
mogelijk naar de stortplaats te trek-
ken.

Minister J. Lenssens : Die prijzen wa-
ren misschien nog geldig vóór een
jaar, maar het laatste jaar had men
toch mogelijkheden om die prijzen op
te drijven.

Ik herhaal dus dat, gelet op het econo-
misch belang van die stortplaats en
het feit dat Antwerpen geen winst
nastreeft, wij voor een aantal voor-
waarden een beperkte timing hebben
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gelaten aan het Stadsbestuur dat zich
akkoord heeft verklaard om die timing
te eerbiedigen. Ik hoop dus dat het
tijdschema zal kunnen worden nage-
leefd zodat een sluiting zich in de ko-
mende maanden niet opdringt. Mocht
een sluiting zich evenwel toch opdrin-
gen - en de heren Vanvelthoven,
Meyntjens en nog anderen hebben
daarop de aandacht gevestigd, - dan
is er uiteraard de procedure die moet
worden toegepast en dit in uitvoering
van het besluit van de Executieve van
21 pril 1982 inzake het toezicht. Naar
mijn oordeel zou het niet gepast zijn
paniekerig te doen. Wel zou het pro-
blemen stellen een alternatief te vin-
den voor de 350.000 ton industrieel af-
val op jaarbasis.

Vooraf wijs ik erop dat in die hypothe-
se een sluiting ook tijdelijk zou kun-
nen zijn. Vandaar dat men alleen een
overgangsperiode, een overbrug-
gingsperiode moet vullen met alterna-
tieven. Het huisvuil dat nu op de Hoo-
ge Maey wordt gestort loopt op tot
80.000 ton per jaar, en kan perfect in
de Antwerpse verbrandingsovens
worden verbrand.

Het industrieel afval kan ten dele naar
Remo worden gevoerd, ten dele naar
Beerse, dat rond 15 januari, zij het
met een beperkte capaciteit, zal wor-
den geopend. Aansluitend daarbij
zijn er enkele stortplaatsen met een
vergunning rond Antwerpen, zes in
klasse drie en twee in klasse twee. Zij
zouden voor een deel bepaalde afval-
stoffen kunnen opnemen, maar dat
zou van de betrokken bedrijven de
discipline van een voorselectie ver-
gen, die moet toelaten volgens de be-
palingen van het decreet en de uitvoe-
ringsbesluiten een belangrijk deel van
de afvalstoffen naar stortplaatsen van
de klassen 2 en/of 3 af te voeren.

Hierbij heb ik aangetoond dat er wel
degelijk alternatieven bestaan voor
een mogelijke overbruggingsperiode.

Mevrouw Detiège en de heer Bos-
mans hebben gehandeld over giftig af-
val. Ik treed de uiteenzetting van me-
vrouw Detiège bij, evenals de econo-
mische benadering van de heer Bos-
mans. Vlaanderen en vooral Antwer-
pen waar meer dan 50 procent van het
probleemafval wordt geproduceerd,

heeft meer dan dringend behoefte aan
de afvalstoffenverwijderingsfabriek.
U weet dat de NV INDAVER meer
dan een jaar bestaat. Omdat men nog
geen juiste plaats voor vestiging heeft
vastgesteld, kon de definitieve ven-
nootschap, met een kapitaal van 530
miljoen frank nog niet worden opge-
richt.
Mevrouw L. Detiège : Men zoekt daar
al naar vanaf 1976.
Minister J. Lenssens : Nu hebben wij
een akkoord tussen een vijftiental on-
dernemingen uit de scheikundige sec-
tor, de OVAM, de GIMV en het SCK
over de financiering. Vooraleer de de-
finitieve vennootschap op te richten,
wat wij verwachten voor het vroege
voorjaar van 1985, moet duidelijkheid
worden gekregen omtrent de vesti-
gingsplaats. Daarvoor komt het Ant-
werpse havengebied nog altijd priori-
tair in aanmerking, maar de stad Ant-
werpen is de jongste maanden mis-
schien wel iets te onzorgvuldig ge-
weest bij de benadering van dit pro-
bleem.
Mevrouw Detiège, ik weet wat ik zeg.
Ik kan een dossier voorleggen van
OVAM waaruit blijkt dat een tiental
brieven niet, of onvoldoende werden
beantwoord. Ik betreur dat ook, maar
ik dacht dat het nu snel beter zal gaan
na de contacten die er onlangs zijn ge-
weest.
Mevrouw L. Detiège : Zijn er een tien-
tal brieven niet beantwoord door het
Antwerpse Stadsbestuur ?
Minister J. Lenssens : Dat is juist. Ze
werden ofwel niet beantwoord, ofwel
werd er onvoldoende gevolg aan gege-
ven. Wij hebben dat trouwens vorige
week aan de delegatie meegedeeld.

Ik kan kort zijn bij de behandeling van
de vraag van de heer Vanvelthoven,
en ook van andere collega’s, over de
milieuheffing.

Het advies van de Raad van State is
ons na meer dan 12 maanden in de zo-
mer van dit jaar overgemaakt.

Ik ben van plan begin januari een
voorontwerp van decreet aan de Exe-
cutieven voor te leggen dat dan eind
januari bij de Raad zou kunnen wor-
den ingediend. het strekt ertoe een
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heffing in te voeren ten laste van de
vergunninghouders voor vaste afval-
stoffen. Daar moeten we nu niet ver-
der op ingaan.
Ik weet dat de meningen over zo’n
heffing hier verschillen. Volgens som-
migen zou men die heffing beter in-
voeren voor bepaalde produkten.
Mevrouw Detiège heeft ook vragen
gesteld over het waterzuiveringssta-
tion Antwerpen-Noord. Zij vroeg on-
der meer of het realistisch was de aan-
sluiting voor de zuivering van het per-
colatiewater van de Hooge Maey bin-
nen drie maanden te realiseren. Ik
moet daarop bevestigend antwoor-
den. Het station Antwerpen-Noord
werkt regelmatig met water uit ,,de
Schijn” om de installaties operatio-
neel te houden. Er rijzen inderdaad
heel wat vragen nopens het beleid van
de zuiveringsinstallatie Antwerpen-
Noord. Het is echter een erfenis waar-
mede wij trachten iets te doen. Zelfs
wanneer morgen het afvalwater van
Tessenderlo Chemie ook moet wor-
den gezuiverd in de installatie van
Antwerpen-Noord alvorens te worden
geloosd in de Schelde - ik hoop dat
dit binnen enkele maanden mogelijk
zal zijn - is er nog voldoende capaci-
teit om de circa 20.000 m3 percolatie-
water van de Hooge Maey te zuiveren
alvorens het in de Schelde wordt ge-
loosd. Daartoe moet slechts een klei-
ne collector van enkele honderden
meter worden aangelegd, wat volgens
de Stad Antwerpen blijkbaar geen
probleem is. Mevrouw Detiège heeft
ook vragen gesteld in verband met de
niet-steekvaste afval waarvan sommi-
ge bedrijven ,,het slachtoffer” zijn. Ik
heb pas vandaag daarover een bericht
ontvangen waarvan ik onmiddellijk
een kopie heb overgemaakt aan de
OVAM met het verzoek mij binnen
de kortste tijd mede te delen wat tech-
nisch mogelijk is. Het komt erop aan
bepaalde afvalprodukten in pasteuze
toestand die niet toegelaten zijn in de
Hooge Maey op één of andere manier
steekvast te maken. De bedrijven
moeten ter zake ook hun verantwoor-
delij kheid nemen. Verschillende
technieken zijn mogelijk en moeten
worden onderzocht. Ik herhaal dat de
industrie ter zake ook een inspanning
moet doen.
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De heer Geyselings heeft vragen ge-
steld nopens de erkenning van Leopol
Oil als ophaler van giftig afval. Ik kan
u mededelen dat die erkenning niet
bestaat. De OVAM-inspectie heeft in-
derdaad de aanwezigheid van Neder-
lands afval op de Hooge Maey vastge-
steld. Het afval werd onmiddellijk af-
gegraven en naar een stortsite in Fran-
krijk gevoerd. Uit dit feit blijkt dat u,
en ook de heer Vanvelthoven, onge-
lijk hebt wanneer u beweert dat de
Executieve of OVAM slechts optre-
den wanneer de plaatselijke bevol-
king en milieuverenigingen actie voe-
ren. Ik ben er niet tegen dat zij actie
voeren maar uit talloze voorbeelden
blijkt dat niet alleen wordt opgetre-
den wanneer de koe de bel wordt aan-
gebonden door gemeenteraadsleden
van uw partij of door plaatselijke mi-
lieuvriendelij ke groepen.

Wat de meldingsplicht betreft, kan ik
u mededelen dat 60 procent van de
bedrijven daaraan hebben voldaan.
Volgens OVAM stemt dit overeen
met 80 procent van het volume indus-
triële afval. Rekening houdend met
het feit dat dit het eerste jaar is dat de
meldingsplicht wordt opgelegd, vind
ik het resultaat vrij gunstig. U beweert
dat ik krachtiger moet optreden maar
ik vrees dat het opstellen van enkele
duizenden processen-verbaal voor
een administratieve overtreding wei-
nig zal bijbrengen. Ik verwacht meer
van een overreding van de bedrijfslei-
ders via organisaties van werkgevers
zoals het VEV waarmede wij geregeld
contact hebben op dat vlak.

Over Kruishoutem kan ik heel kort
zijn. U was trouwens herhaaldelijk be-
trokken bij gesprekken daaromtrent
op mijn Kabinet. Bovendien heb ik
schriftelijk geantwoord op de reeks
parlementaire vragen die u ter zake
hebt gesteld. Zoals u weet heb ik aan
OVAM de opdracht gegeven de vroe-
gere uitbater van het stort te Kruis-
houtem te verplichten vier meter af te
graven, een laag klei van 50 cm en een
laag teelaarde van 40 cm aan te bren-
gen.

De betrokkene wijst dat niet af. Ik
wacht af of onder andere met OVAM
hetzelfde effect kan worden bereikt.
Sanering is noodzakelijk. Als de eige-
naar weigert de kosten te dragen, zul-

len wij ze gerechtelijk op hem verha-
len.

Ik wil besluiten met een algemene be-
schouwing.

Ik bevestig opnieuw dat het mijn vaste
wil is om, - zoals ik al drie jaar poog te
doen - volgens de ene met gunstige
gevolgen en volgens de andere zonder
gevolgen - het preventief, het geïnte-
greerd en open milieubeleid in Vlaan-
deren voort te zetten, ook inzake de
problematiek van de industriële afval-
stoffen. Ik bevestig eveneens mijn po-
litieke wil, en die van de Vlaamse
Executieve, om per provincie een
OVAM-industriële afvalstortplaats te
verwerven en uit te baten in de kortst
mogelijke termijn.

Dat wat de overheid betreft ; nu het
bedrijfsleven.

Vroeger - en ik aarzel niet om dit te
onderstrepen - hebben onze onder-
nemingen het al te gemakkelijk gehad
en het al te gemakkelijk genomen op
het vlak van de industriële afvalstof-
fen. Waren ze buiten de poort van de
fabriek, dan was de kous voor de on-
dernemingen af. Het was goedkoop te
laten storten, vaak illegaal en wette-
lijk niet in orde ; het ging gemakkelijk.

De bedrijven in Vlaanderen zijn op
het vlak van de afvalproblematiek te
weinig prospectief, te weinig vooruit-
ziend geweest. Deze ervaring heb ik
in drie jaar tijds opgedaan. Zij hebben
zelfs niet geluisterd naar de oproepen,
die ik de jongste drie jaar geregeld heb
gedaan, om voldoende vooruitziend
te zijn en alternatieven te zoeken.

Crisis of geen crisis, het moet moge-
lijk zijn van het bedrijfsleven een in-
spanning te vragen - en ik doe vanop
deze tribune een oproep - om de af-
valproduktie zoveel mogelijk te voor-
komen en om te herwinnen en te recy-
cleren waar het mogelijk is.

Ik zeg duidelijk dat de inspanningen
ook door de ondernemingen moeten
worden gedaan. Na eventuele voorbe-
handeling moeten zij in ieder geval de
prijs betalen die moet worden betaald
om op een milieuhygiënische manier
te storten. De overheid en OVAM
moeten ervoor zorgen dat er voldoen-
de capaciteit is.
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Ten slotte, de bevolking.

De jongste maanden hebben mij ge-
leerd dat wij alle begrip moeten op-
brengen voor het scepticisme van de
bevolking die is geconfronteerd met
plannen om - geen superstorten - or-
dentelijke en goed-uitgebalanceerde
stortplaatsen voor industrieel afval op
te richten.

Rekening houdend met de talloze
misbruiken en de schandelijke prak-
tijken die vroeger in deze sector wer-
den toegepast, heb ik begrip voor de
aarzeling van de bevolking. Zij gelooft
niet meer dat het storten milieuhygië-
nisch kan of zal gebeuren. Het is aan
de overheid om te bewijzen dat het
wèl kan. Dan moeten wij de verant-
woordelijkheid nemen om de proble-
matiek te demystifïëren en om juiste
informatie aan de bevolking te geven
teneinde ze ervan te overtuigen dat
het economisch noodzakelijk is om in
ongeveer 5 miljoen ton per jaar stort-
mogelijkheid te voorzien in Vlaande-
ren.

Economisch noodzakelijk wil zeggen
dat dit verband houdt met de tewerk-
stelling, met de welvaart en derhalve
met het welzijn van de bevolking.

Wij moeten ook aan de.bevolking zeg-
gen - en niet aan politisering van mi-
lieuproblemen doen want niemand
heeft daar baat bij, het milieu noch de
bevolking - dat het kan en zal op een
milieuhygiënische wijze gebeuren.

Mag dit de conclusie zijn van dit voor
mij leerrijke debat, dan hebben wij
een belangrijke stap gezet naar een
milieuhygiënische oplossing van de
industriële afvalproblematiek van het
Vlaamse Gewest.

De Voorzitter : De heer Geyselings
heeft het woord voor een repliek van
maximum 5 minuten.

De heer F. Geyselings (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, ik heb enkele
bedenkingen. Ik wens allereerst de
Minister mijn dank te betuigen voor
het Ministerieel besluit, dat hij giste-
ren heeft uitgevaardigd in verband
met het verbod pyrietassen te storten,
en voor zijn weigering Leopol Oil te
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erkennen voor het storten van afvalo-
lie.

De Minister he.eft herhaaldelijk aan-
gehaald dat er dure opzoekingen
plaatsvinden. Vindt de Minister het
dan eerlijk dat de chemische indus-
trie, die jaarlijks miljarden winst
maakt, goedkoop mag storten terwijl
de belastingbetaler moet opdraaien
voor die onderzoekingen ?

In verband met Tessenderlo vond de
Minister mijn betoog misplaatst.

Minister J. Lenssens : Ik vond de ver-
gelijking misplaatst.

De heer F. Geyselings : Reeds vele ja-
ren heerst er in Tessenderlo een erge
stank. Er zijn honderden klachten ge-
weest. Nog gisteren hebben wij verno-
men dat er weer mercaptanen werden
geloosd. Er werden tientallen proces-
sen-verbaal opgemerkt, helaas zonder
gevolg.

Er zijn weinig leefmilieuproblemen
die zoveel pers halen, als deze van
Philips-Petroleum. Ik heb alle persbe-
richten rond het geval Tessenderlo
opgevraagd en ik kan de Minister ver-
zekeren dat het een enorm pak is, en
het aantal artikelen over deze mi-
lieuproblematiek die verschenen zijn,
zegt genoeg.

Tot slot verwijs ik nog naar de woor-
den van professor Epstein, die wij va-
nochtend nog op de radio hebben ge-
hoord. Hij heeft overschot van gelijk
wanneer hij zegt dat het droevig is dat
er in het verleden zo weinig geld be-
schikbaar werd gesteld voor de leef-
milieuproblemen - nu trouwens ook
nog - en dat weinig politici aandacht
hebben gehad voor het leefmilieu. Hij
voegt eraan toe dat op het ogenblik
het aantal kankergevallen schrikba-
rend toeneemt en dat de milieupro-
blemen voor 80 procent hiervoor ver-
antwoordelijk zijn.

De Minister beheert een belangrijk
Departement. Hij heeft een enorme
opdracht : hij moet de volksgezond-
heid beschermen. Hij hoeft daarom
niet enkel curatief op te treden maar
moet actief een preventief beleid voe-
ren.

Wanneer u in Antwerpen strenge

maatregelen heeft genomen bewijst
dat nog eens dat er de jongste tijd wei-
nig controle is geweest.
De Voorzitter : Minister Lenssens
heeft het woord.
Minister J. Lenssens : Mijnheer de
Voorzitter, ik onderschrijf het laatste
wat de heer Geyselings heeft gezegd,
namelijk de noodzaak dag in dag uit
een preventief milieubeleid te voeren
in Vlaanderen.
Ik zal daaraan mijn beste krachten
wijden zolang ik de functie bekleed
die deze Raad mij heeft toevertrouwd.

Indiening van moties

De Voorzitter : Door mevrouw Van
Puymbroeck en de heren De Mol en
De Baere werd tot besluit van deze in-
terpellatie een met redenen omklede
motie ingediend die luidt als volgt :

,,De Vlaamse Raad,

- gehoord de interpellaties in ver-
band met het afvalbeleid en de ge-
brekkige overheidscontrole op de
stortplaatsen in het Vlaamse land ;

- gehoord het antwoord van de Ge-
meenschapsminister van Leefmilieu,
Waterbeleid en Onderwijs ;

- vraagt de Vlaamse Regering dat

1. OVAM, met voldoende personeel
uitgerust, de haar toevertrouwde con-
trole ook metterdaad en doeltreffend
zou uitvoeren,
2. bij niet-naleven van de opgelegde
verplichtingen, de in gebreke blijven-
de storten zouden gesloten worden,
3. bij het verlenen van stortingstoela-
tingen meer rekening zou gehouden
worden met de hoogteligging van on-
doordringbare lagen om verontreini-
ging van het grondwater te voorko-
men (cf. probleem Hooge Maey),
4. een meer degelijke controle op aan-
voer van buitenlands afval wordt uit-
gevoerd.”
Door de heren Verhaegen en Beysen
werd tot besluit van deze interpellatie
een eenvoudige motie ingediend die
luidt als volgt :

,,De Vlaamse Raad,
- gehoord de interpellaties van de he-
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ren T. Kelchtermans en L. Vanveltho-
ven, mevrouw L. Detiège en de heer
F. Geyselings tot de Gemeenschaps-
minister van Leefmilieu, Waterbeleid
en Onderwijs over de stortproblema-
tiek en het afvalbeleid ;

- gehoord het daarop door de Minis-
ter verstrekt antwoord ;
- gaat over tot de orde van de dag.”

Overeenkomstig artikel 5 1, punt 7 van
ons reglement zal de Raad zich daaro-
ver tijdens een volgende openbare
vergadering moeten uitspreken.
Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer J. De Mol tot
de heer J. Lenssens, Gemeenschapsmi-
nister van Leefmilieu, Waterbeleid en
Onderwijs, over de inplanting en ex-
ploitatie van verenverwerkende bedrij-
ven in Vlaanderen.

De Voorzitter : Aan de orde is de inter-
pellatie van de heer De Mol tot de
heer Lenssens, Gemeenschapsminis-
ter van Leefmilieu, Waterbeleid en
Onderwijs, over de inplanting en ex-
ploitatie van verenverwerkende be-
drijven in Vlaanderen.

De heer De Mol heeft het woord.
De heer J. De Mol (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, de inplanting
van bedrijven is een steeds weerke-
rend probleem. Meestal zijn onvol-
doende gegevens beschikbaar voor de
beoordelende overheid. In vele geval-
len zijn deze instanties technisch niet
uitgerust om vooraf de consequenties
van een inplanting te beoordelen. Om
deze reden alleen zou het nuttig zijn
dat een decreet betreffende de milieu-
effectrapportering zo snel mogelijk
wordt goedgekeurd. Op deze wijze
wordt het beoordelingsprobleem van
zowel het beleid als de Administratie,
vereenvoudigd. Men zal dan ten min-
ste vooraf de gevolgen van een inplan-
ting kennen.
Zo moet de mogelijke inplanting van
een verenverwerkend bedrijf in
Vlaanderen ten alle prijze voorkomen
worden en wel om volgende redenen.
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In eerste instantie is een bedrijf dat
veren tot eiwitrijk verenmeel ver-
werkt in België en dus zeker in Vlaan-
deren, totaal overbodig. Tot dusver
verwerken 3 kleine pluimveeslachte-
rijen zelf hun verenafval tot veren-
meel. We moeten er de nadruk op leg-
gen dat deze verwerking van zeer klei-
ne hoeveelheden geen enkele over-
eenkomst vertoont met industriële
verwerking op grote schaal van rond-
gehaalde pluimen.

Alle andere pluimen worden opge-
haald door een gespecialiseerde fir-
ma, die ze naar Nederland vervoert
voor verwerking tot meel. Deze ver-
werking in Eindhoven zorgt voor een
vlotte recyclage van het Belgische ve-
renafval, zonder enige milieuhinder
in Vlaanderen op te leveren. Op dit
punt komen we aan de tweede en be-
langrijkste reden waarom de inplan-
ting van een verenverwerkend bedrijf
met alle middelen moet worden be-
streden, namelijk de onvermijdelijke,
zware milieuvervuiling die een derge-
lijk bedrijf, ongeacht het gevolgde
procédé, veroorzaakt.
We vragen ons dan ook terecht af,
mijnheer de Minister, welke belan-
gengroepen ten koste van welke prijs
de oprichting van een verenverwe-
kend bedrijf willen doordrukken.
Dat dit bedrijf enorme milieuhinder
zal meebrengen wordt onomstotelijk
bewezen door de ervaringen met ge-
lijkaardige bedrijven in het buiten-
land. We verwijzen hierbij naar het
Nederlandse bedrijfNCB,  dat alle Ne-
derlandse, Belgische en een deel van
de Noordfranse en Duitse veren ver-
werkt, en het Duitse bedrijf Südol-
denburger Tierfrischmehl te Diep-
holz (Hannover), omdat het Vlaamse
bedrijf, de NV PLUVI, volgens het-
zelfde procédé zou werken.
De produktie van verenmeel lijkt
technisch een zeer eenvoudig proces
te zijn. Het ontstaan van nevenpro-
dukten brengt echter zeer grote pro-
blemen mee. Het verenmeel wordt
bekomen door hydrauliseren van ke-
ratine, een verbinding die rijk is aan
amino-verbindingen. Dit gaat ge-
paard met een afgifte van ammoniak-
dampen en waterstofsulfidegas dat de
stank heeft van rotte eieren en aller-
hande mercaptanen, waarvan zoniet
de geur, dan toch de kwaliteit u waar-

schijnlijk wel bekend is uit Tessender-
10.

Het grootste probleem bij de produk-
tie van verenmeel is het opvangen en
omzetten van deze giftige stankver-
wekkende produkten.

Een Europees topbedrijf in het ver-
werken van pluimen is het Nederland-
se bedrijf NCB in Eindhoven. Dit be-
drijf verwerkt 1000 ton per week. Het
heeft alle mogelijke maatregelen ge-
nomen ter voorkoming van verontrei-
niging van het leefmilieu. Alle plui-
men die aangevoerd worden, worden
opgeslagen in een volledig overdekte
opslagruimte. Deze opslagruimte
wordt volledig afgezogen en de ver-
ontreinigde lucht wordt verder behan-
deld. De opslagruimte staat dus con-
stant in onderdruk ten opzichte van de
buitenlucht, zodat geen stank naar
buiten kan. Het verontreinigde water
dat eerst uit de veren wordt geperst,
gaat integraal naar de aangepaste wa-
terzuiveringsinstallatie van het be-
drijf. De autoklaven waarin de verwer-
king van pluimen gebeurt, staan in
een afzonderlijk gesloten gebouw, dat
volledig overkoepeld wordt door een
groter gebouw. In beide gebouwen
wordt de lucht constant afgezogen en
naar filterinstallaties gevoerd. Wan-
neer een hydraulise-proces is afgelo-
pen wordt zowel de stoom als de lucht
gezuiverd door condensatieproces-
sen, waarna de behandeling van de ge-
condenseerde vloeistoffen - waaron-
der mercaptanen - in een ,,biowasser”
volgt en het uiteindelijke water uit de
biowasser nog eens wordt behandeld
in de waterzuiveringsinstallatie van
het bedrijf. Niet-condenseerbare
dampen werden ondertussen ver-
brand met een gasbrander. De afgezo-
gen lucht wordt naar een biobed ge-
bracht. Dit biobed bestaat uit een be-
tonnen bak van ongeveer anderhalve
meter hoog, gevuld met een mengsel
van turf en heidekruid. De verontrei-
nigde lucht wordt in dit biobed bakte-
riologisch gezuiverd van alle veront-
reinigingen.

Deze eerder technische uiteenzetting
is hier op zijn plaats, mijnheer de Mi-
nister, omdat door deze beschrijving
van het produktieproces duidelijk
wordt dat het Eindhovense bedrijf al-
le mogelijke inspanningen heeft gele-
verd om milieuvriendelijk te blijven.
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De investering inzake milieuvoorzie-
ning ligt op dit ogenblik ongeveer
driemaal hoger dan de gewone be-
drijfsinvestering. Nochtans zijn er da-
gelijks klachten over stankhinder. Het
centrum van Eindhoven ligt in vogel-
vlucht op 10 km van het bedrijf en de
dichtsbijgelegen woonwij ken liggen
op anderhalve kilometer. Zelfs op da-
gen met een normale produktie en op-
timale werking van de zuiveringsin-
stallaties en de biofilter worden de
Eindhovense woonwijken door stank
geteisterd.

Het Vlaams bedrijf dat verenmeel zou
willen produceren, de NV PLUVI, is
van plan heel wat minder preventieve
maatregelen tegen milieuhinder te
nemen. We mogen er dan ook niet aan
denken welke ramp de inplanting van
dit bedrijf voor de omgeving zou zijn.
De eigenaars van PLUVI schermen
steeds met het argument dat hun be-
drijf geen reukhinder zou geven door
het gebruik van een biofilter. Alhoe-
wel er in Eindhoven door NCB even-
eens een biofilter wordt gebruikt,
naast andere zuiveringsinstallaties,
nam dit de milieuvervuiling dus aller-
minst weg. Voor zijn biofilter verwijst
PLUVI zelf naar het procédé dat in
Diepholz gebruikt wordt door de Sü-
doldenburger Tierfrischmehl-Anla-
gengesellschaft. Navraag bij de Stadt-
direktor van Diepholz maakte echter
snel duidelijk dat de daar gebruikte
hypermoderne biofilter allerminst de
stankhinder kan wegnemen.

Voor alle duidelijkheid citeren we uit
het schrijven van de Stadtdirektor :
,,De fabriek voor verenmeel in Diep-
holz ligt ongeveer 2,7 km ten westen
van de bebouwde gebieden van de
stad. Ze werd in de herfst van 1978 in
gebruik genomen. Tot op de dag van
vandaag is het altijd weer tot reukhin-
der gekomen. Geregeld stinkt de hele
binnenstad naar verenmeel. Alhoe-
wel een vakinstituut met naam en
vakautoriteiten van de Staat bij het
onderzoek van de bouwplannen mee-
gewerkt hebben en de installatie
zonder gevaar achtten, bleek dat de
luchtzuivering niet werkte. Omdat de
reukhinder ondraaglijk werd, heeft de
firma na overleg met een vakinstituut
en met de arbeidsinspectie in Hanno-
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ver een biolìlterinstallatie voor lucht-
zuivering ingebouwd. Desondanks
komt het ook na het inbouwen van de
nieuwe fìlterinstallatie geregeld tot
aanzienlijke reukhinder. Bij sommige
mensen die dicht bij de fabriek wo-
nen, dit is op 2 tot 3 km, heeft dit ge-
leid tot permanente hoofdpijn en mis-
selijkheid. Op sommige dagen is de
stank nog 4 tot 5 km ver te ruiken. De
verwerking van veren moest onlangs
door de arbeidsinspecteur van de
Staat zelfs tijdelijk verboden worden.”
In België zou de NV PLUVI een ve-
renverwerkend bedrijf willen uitba-
ten op het industrieterrein Hoogveld
te Dendermonde. PLUVI beweert
volgens het zogezegd milieuvriende-
lijk proces van het bedrijf in Diepholz,
dus met gebruik van een biofilter te
zullen werken. Onafgezien van het
feit dat de installatie te Diepholz
allesbehalve efficiënt blijkt te zijn,
kwam OVAM tot de vaststelling dat
de installatie (lucht- en waterconden-
sor) van de NV PLUVI helemaal niet
identiek is aan deze van het Duits be-
drijf. In het Duitse bedrijf wordt het
afvalwater uit de condensatoren enzy-
matisch gezuiverd vóór de lozing in
het oppervlaktewater. De NV PLUVI
zal zijn niet condenseerbare dampen
evenmin katalytisch verbranden. De
noodzakelijke uitrusting voor het her-
leiden van de milieuhinder zal bij de
NV PLUVI dus duidelijk heel wat
minder doeltreffend zijn dan bij het
Nederlandse of het Duitse bedrijf.

Wat betreft de vergunningsaanvraag
in het kader van het afvaldecreet be-
sliste de Bestendige Deputatie in zit-
ting van 4 mei, op advies van OVAM,
een bijkomende studie te vragen met
volgende verduidelijkingen : ten eer-
ste, een studie van het ontwerp van de
door de NV PLUVI beschreven gas-
was-installatie ; ten tweede, een on-
derzoek naar de mogelijke verdere
uitbouw van de installatie inzake de
milieuvoorzieningen ; ten derde, een
onderzoek naar de milieubelasting
van het afvalwater ; ten vierde, een
overleg tussen de vergunningsaanvra-
ger, de ontwerper van de wasinstalla-
tie en de OVAM voor bovenvermelde
problemen. Op 30 augustus was deze
bijkomende studie klaar. Het ging
echter niet om een studie zoals deze
was aangevraagd. De NV PLUVI stel-
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de gewoon dat zij afzag van de eerst
voorgestelde wastoren en dat ze zou
werken naar het voorbeeld van een
zeer moderne installatie in Diepholz.
We hebben er reeds op gewezen dat
de door PLUVI voorgestelde installa-
ties uiteindelijk zelfs minderwaardig
zijn aan de nog inefficiënte zuive-
ringsinstallaties van het Duitse be-
drijf.
Over het ontwerp van de NV PLUVI
werd het advies ingewonnen van di-
verse instanties.
De Vlaamse Waterzuiveringsmaat-
schappij  verleent, wat het aspect op-
pervlaktewater betreft, gunstig ad-
vies. Daar wordt evenwel aan toege-
voegd dat de exploitant zich eveneens
in regel dient te stellen wat de lozings-
vergunning voor ander dan normaal
huishoudelijk afvalwater betreft, zo-
dat de waterzuiveringsmaatschappij
de nodige maatregelen kan opleggen.
We willen er uw aandacht op vestigen
dat de NV PLUVI helemaal geen zui-
veringsinstallatie voor haar afvalwater
heeft voorzien. In de bedrijven te
Diepholz en Eindhoven wordt het af-
valwater eerst volgens twee comple-
mentaire procédés gereinigd voora-
leer het geloosd wordt. De NV PLUVI
voorziet geen enkele zuivering van
haar afvalwater. Het is voor het bedrijf
niet mogelijk in de openbare riolering
te lozen omdat het daarvoor geen lo-
zingsvergunning kan krijgen.
Voor een inrichting als PLUVI be-
staan namelijk nog geen sectoriële lo-
zingsvoorwaarden.
De enige aanverwante sector wat af-
valwater betreft, is die van de pulpfa-
brieken waar voor het lozen van sulfi-
den en mercaptanen in oppervlakte-
water een maximum van 1 mg/liter
wordt toegestaan. Die stoffen mogen
echter in geen geval in de openbare
riolering worden geloosd. Omdat het
afvalwater van PLUVI diezelfde stof-
fen in hoge concentraties zal bevat-
ten, zal het bedrijfaangewezen zijn op
een eigen afvalwaterzuivering. Wij
herhalen het : eigen afvalwaterzuive-
ring is door het bedrijf nooit voorzien.
Aansluiting op het nabijgelegen wa-
terzuiveringsstation van de Intercom-
munale DDS is eveneens uitgesloten.
Dit waterzuiveringsstation is niet aan-
gepast voor de opvang van het zeer
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Gemeenschapsminister van Cultuur K. Poma  (PVV), Vice-Voorzitter van de Vlaamse
Executieve, aanhoort de tot hem en GemeenschapsministerJ.  Lenssens (CW) gerichte
interpellatie van de heerE. Baldewijns  (SP) over de leerplicht en de deeltijdse  vorming

agressieve afvalwater van PLUVI.
Vooral de waterstofsulfide in dit afval-
water stelt onoverkomelijke proble-
men voor dit zuiveringsstation. Voor
waterstofsulfide, dat zeer toxisch is,
moet een selectieve filter gebruikt
worden. Waterstofsulfide vreet zelfs
betonconstructies kapot.
OVAM heeft op basis van een gede-
tailleerd en gemotiveerd rapport ge-
meend onvoorwaardelijk ongunstig te
moeten adviseren voor de exploitatie-
vergunning voor de NV PLUVI.
OVAM wijst erop dat geen twijfel kan
bestaan over de reukhinder van het
bedrijf. OVAM wijst er eveneens op
dat het bedrijf valse informatie ver-
strekt als het zijn installatie identiek
noemt met deze te Diepholz. In dat
opzicht kunnen we aanstippen dat in
Diepholz 4,5 miljoen mark werd geïn-
vesteerd in de zuiveringsinstallaties
alleen, terwijl de NV PLUVI voor de
totale investeringskosten slechts 5
miljoen frank voorziet. Verder haalt
OVAM nog het ontbreken van zuive-
ring van het afvalwater aan, alsmede
de onmogelijkheid van de voorgestel-
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de produktiemethode : PLUVI zou de
veren onmiddellijk verwerken, zon-
der opslag. Dit is technisch niet moge-
lijk.

Ten slotte merkt OVAM ook op dat
het bedrijf niet thuishoort in een ge-
wone industriezone, wat volgens het
Gewestplan inderdaad het geval is.
De dichtste woonkern bij het indus-
trieterrein te Dendermonde ligt op
amper 250 m. Verder bevinden zich
verschillende woonwij ken binnen een
straal van 1.250 m. Binnen een af-
stand van 6 km rond de inplantings-
plaats liggen reeds 13 dorpskernen
van deelgemeenten. Volgens het Ko-
ninklijk Besluit van28 december 1972
betreffende de inrichting en de toe-
passing van de ontwerpgewestplan-
nen en gewestplannen en volgens de
toelichting bij dit Koninklijk Besluit
hoort een dergelijk bedrijf thuis in een
gebied voor milieuvervuilende indus-
trieën die ter bescherming van het
leefmilieu moeten worden afgezon-
derd.

Het bedrijf biedt dus duidelijk geen

Verenverwerkende bedrijven in Vlaanderen

garanties om zonder overmatige mi-
lieuhinder te exploiteren. Na enkele
maanden had het Schepencollege van
Dendermonde dit ook ingezien. Na
een eerste gunstig advies, werd onder
druk van de plaatselijke bevolking een
voorafgaandelij k milieueffectrapport
aangevraagd. Dit milieueffectrapport
werd nooit uitgevoerd. Op 19 septem-
ber heeft het Schepencollege dan ook
een ongunstig advies afgegeven over
de aanvraag tot exploitatievergun-
ning.

Het is vanuit billijkheidsstandpunt to-
taal onlogisch en onbegrijpelijk dat de
Bestendigde Deputatie toch een ex-
ploitatievergunning uitreikte. Tegen
deze vergunning werd door onder an-
dere het Schepencollege van Dender-
monde bij u beroep aangetekend. De
motivering van de Bestendige Depu-
tatie was op zijn zachtst gezegd voor-
ingenomen. Er zijn met dit dossier
trouwens nog andere eigenaardighe-
den gebeurd. Zowel bij OVAM als bij
de Gewestelijke Ontwikkelingsmaat-
schappij Oost-Vlaanderen kan men
binnenskamers vernemen dat promo-
toren van PLUVI alle mogelijke dien-
sten en politici persoonlijk hebben
bewerkt. Hierbij waren deze promo-
toren zelfs zo zeker van hun zaak dat
ze tot de technici zeiden : ,,Maak uw
rapport op zoals u zelf wilt, PLUVI
komt er toch !” Deze grove manier van
lobbying gaf bij de GOMOV in elk ge-
val het gewenste resultaat. De techni-
ci van de Administratie hadden een
onverdeeld negatief advies opgesteld.
Toch vertrok uiteindelijk, na een be-
raadslaging van amper enkele minu-
ten, een positief advies van de GO-
MOV naar de Bestendige Deputatie.

Mijnheer de Minister, indien u werke-
lijk de politieke moed hebt om lob-
bying te weerstaan en indien u het
werkelijk ernstig meent met het voor-
stel van decreet over de milieueffect-
rapportering, moet u onmiddellijk het
beroep van de gemeentelijke over-
heid aanvaarden en een grondig on-
derzoek naar alle schadelijke effecten
van dit bedrijf op het leefmilieu laten
uitvoeren. U krijgt een ideale gelegen-
heid om het voorstel van decreet over
milieueffectrapportering nu reeds te
laten uitvoeren. Het gaat hier im-
mers om een schoolvoorbeeld van een
dergelijk onderzoek.
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Mijnheer de Minister, indien u de
noodzaak van een milieueffectrappor-
tering niet mocht inzien, welke rap-
porten en adviezen zult u dan wel
volgen om te beslissen over de exploi-
tatievergunning ? Zult u de rapporten
van PLUVI zelf aannemen ? We zou-
den graag weten hoe u de adviezen
van de OVAM en de waterzuiverings-
maatschappij beoordeelt. Aanvaardt
u de adviezen van de Administratie
die onder uw voogdij staat of meent u
dat ze administratief, technisch en
juridisch niet onderbouwd zijn ?

Ten slotte wil ik nog vernemen of
OVAM tegen deze vergunning in be-
roep zal gaan en mag gaan.

In Diepholz heeft de stedelijke over-
heid de uitbatingsvergunning ook uit-
gereikt omdat zij op de technische be-
heersing van het bedrijf had ver-
trouwd. Daar heeft men reeds zes jaar
onnoemlijk veel spijt over deze beslis-
sing, alhoewel de technische beheer-
sing daar op een heel wat hoger peil
staat dan in het geval PLUVI.

Of, bent u van plan u te baseren op
een nota van het Verbond voor Pluim-
vee en Eieren, een overkoepelende
organisatie waar, zoals u ongetwijfeld
weet, de Boerenbond bij aangesloten
is ?

Ik hoop dat u niet vlucht voor uw ver-
antwoordelijkheid en dat u de moed
hebt deze rapporten als leugenachtig
en uitgaand van een direct belangheb-
bende lobby terzijde te schuiven. Als
u werkelijk politiek integer bent,
mijnheer de Minister, laat u een mi-
lieueffectrapport opstellen. Wij laten
in het midden wie de kosten daarvan
zal dragen. Ik vermoed dat zij ten
laste van het Ministerie zullen vallen.
Zult u, mijnheer de Minister, dan ver-
der rekening houden met de onbe-
vooroordeelde rapporten van OVAM
en de Stadtdirektor uit Diepholz ?

Mijnheer de Minister, misschien
toont u zich nu wel zo beginselvast dat
u rekening wil houden met de bezwa-
ren van de plaatselijke bevolking, die
in geen geval kan aanvaarden dat haar
gezondheid en haar woonomgeving
verpest wordt omdat de overheid tot
nu toe te laks was om de exploitatie
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van een zwaar vervuilend bedrijf te
verhinderen. (Applaus bij de W)

De Voorzitter : De heer De Batselier
heeft het woord.

De heer N. De Batselier (op de tribu-
ne) : Mijnheer de Voorzitter, mijn-
heer de Minister, geachte collega’s,
volgens haar oprichtingsstatuten,
heeft de NV PLUVI tot doel : het
ophalen, de handel in, import en ex-
port van pluimen, slachtafval en dito
produkten en het verwerken en com-
mercialiseren van de eindprodukten.

Ter verwezenlijking van deze doel-
stelling werd de NV PLUVI met in-
gang van 1 januari 1984 erkend voor
het ophalen, stockeren en vervoeren
met het oog op export van pluimen af-
komstig van pluimveeslachthuizen en
werd tevens door het College van Bur-
gemeester en Schepenen van de Stad
Dendermonde op 1 februari 1984 een
bouwvergunning afgeleverd strekken-
de tot het bouwen van een werkplaats
op het perceel gelegen Dendermon-
de, Hoogveld.

Tevens werd, in het kader van artikel
25 van het decreet de dato 2 juli 1981
betreffende het beheer van afvalstof-
fen, door de Bestendigde Deputatie
van de Provincie Oost-Vlaanderen op
31 oktober 1984 aan de NV PLUVI
vergunning verleend voor het uitba-
ten van een inrichting voor de verwer-
king van pluimen tot verenmeel, en
dit voor een periode van 15 jaar.

Tegen de beslissing van de Bestendi-
ge Deputatie werd beroep aangete-
kend bij de Voorzitter van de Vlaamse
Executieve door de Stad Dendermon-
de en door het actiecomité Lutterzele.
Gezien de beroepstermijn slechts op
16 december 1984 verstrijkt, wordt
vooralsnog een afwachtende houding
aangenomen tegenover het feit dat de
OVAM beroep zal aantekenen tegen
deze, met haar (ongunstig) advies
strijdige beslissing van de Bestendig-
de Deputatie. Het aantekenen van be-
roep zou alvast een blijk zijn van een
consequente houding van de OVAM.

Ons standpunt ter zake is duidelijk :
de recuperatie van afvalstoffen is een
doelstelling van het decreet van 2 juli
198 1 die wij aanmoedigen en waarvan
wij voorstander zijn, maar dan wel op

Verenverwerkende bedrijven in Vlaanderen

voorwaarde dat hierdoor het leefmi-
lieu niet opnieuw extra belast wordt.

Echter, studies en ervaring met be-
trekking tot gelijkaardige bedrijven in
het buitenland, waar een gelijkaardi-
ge activiteit wordt uitgeoefend met
een ongeveer gelijkaardig verwer-
kingsproces, als voorgesteld door de
NV PLUVI, hebben aangetoond dat
bij de verwerking van pluimen een
niet onaanzienlijke stankoverlast ont-
staat. Het herleiden van deze stank-
overlast tot een peil dat voor het mi-
lieu als aanvaardbaar kan worden be-
schouwd, is tot op heden een groot
probleem dat technisch niet oplos-
baar is.
Ter staving van deze stelling wens ik
het Nederlandse vilbeluikbedrijf
NCB te Son-Eindhoven en het Südol-
denburger Tierfrischmehl Betrieb in
Diepholze aan te halen.

De Bestendigde Deputatie wijst er in
haar besluit dd. 31 oktober 1984 op,
dat deze bedrijven destructiebedrij-
ven zijn. Ook de NV PLUVI heeft dit
gegeven steeds, ten onrechte, als een
argument gebruikt om het probleem
van de stankverwekking bij pluimen-
verwerking van zich af te schuiven.

Nochtans schuilt er een belangrijk
verschil in het verwerkingsproces bij
deze drie bedrijven. Algemeen kan
gesteld worden dat bij de hydrolyse
van pluimen tot verenmeel nevenpro-
dukten in gasvorm  ontstaan, zoals sul-
fiden, ammoniak, mercaptanen, enzo-
voort (cf Philips Petroleum te Tessen-
derlo), die een niet onaanzienlijke
stankoverlast veroorzaken. Deze gas-
sen zullen, volgens het door de NV
PLUVI voorgestelde procédé worden
gecondenseerd. Het condensaat zal
rechtstreeks in de riolering worden
geloosd, zonder zuivering. De door-
gaande, volgens de NV PLUVI ,,iner-
te” dampen, gassen en lucht worden
doorheen een biofilter geleid. De lite-
ratuur en de praktijk tonen echter het
bestaan aan van niet-condenseerbare
elementen in de dampen. Welnu, in
de Nederlandse vilbeluik NCB wor-
den deze ,,non-condensables” kataly-
tisch verbrand, wat dus duidelijk mi-
lieuvriendelijker is dan het lozen in
riolen.

Bovendien beweert de NV PLUVI dat
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de door haar voorgestelde installatie
identiek is aan deze van het Südolden-
burger Tierfrischmehl Betrieb in
Diepholze. In dat bedrijf wordt echter
het afvalwater gezuiverd vóór de lo-
zing.

Er weze de aandacht op gevestigd dat,
ondanks de ruime voorzieningen te-
gen milieuhinder die het bedrijf NCB
nam, er in 1983 enorm veel klachten
(zowat 650) werden neergelegd tegen
dit bedrijf wegens stankhinder voor
de omwonenden.

Moet je weten dat de eerste wooncen-
tra zich op 9 km vogelvluchtafstand
van het bedrijf bevinden.

Hetzelfde geldt voor het bedrijf in
Diepholze. De inplantingsplaats van
het bedrijf is gelegen op 5 à 6 km van
de eerste woonwijk in Diepholze. Het
bedrijf is op die afstand nog de oor-
zaak van een zware stankoverlast voor
Diepholze.

Deze aangehaalde voorbeelden stem-
men tot nadenken . . . indien we weten
- en dat weet u zo goed als de twee in-
terpellanten - dat vanaf de inplan-
tingsplaats van de NV PLUVI, men
binnen een straal van 250 meter reeds
een eerste woongebied aantreft en dat
binnen een straal van 1.250 meter er
verschillende sociale woonwij ken ge-
legen zijn. Met een straal van 6 km
omvat men reeds de dorpskernen van
de gemeenten Appels, Grembergen,
Moerzeke, Kastel, Baasrode, St.-
Amands, Buggenhout, Opdorp, Leb-
beke, Sint-Gillis, Oudegem, Dender-
belle en ook Dendermonde. Deze
laatste gemeente kan u misschien het
meest overtuigen.

Kan men zich voorstellen dat de inwo-
ners van deze opgesomde gemeenten
binnenkort misschien moeten leven
van ,,mercaptanengeuren” ?

Bovendien wijst de Bestendige Depu-
tatie er in haar argumentatie op dat de
Vlaamse Waterzuiveringsmaatschap-
pij gunstig advies heeft verleend -
zoals de heer De Mol daarnet heeft ge-
zegd - en dat het afleveren van een lo-
zingsvergunning tot de bevoegdheid
van deze maatschappij behoort. Het
lozen van het afvalwater van de NV
PLUVI in de openbare riolering ver-

eist inderdaad een lozingsvergunning.
Het bedrijf zal dus moeten voldoen
aan de lozingsvoorwaarden. Sectorië-
le voorwaarden voor het lozen van af-
valwater, afkomstig van vilbeluiken of
bedrijven zoals de NV PLUVI, be-
staan echter nog niet. Er is wel een
aanknopingspunt in de sectoriële
voorwaarden voor het lozen van afval-
water afkomstig van pulpfabrieken
(wet van 3 augustus 1976). Het lozen
van sulfiden en mercaptanen in op-
pervlaktewater wordt hierbij toegela-
ten tot maximum 1 mg/liter. Het lo-
zen van sulfiden en mercaptanen in
openbare rioleringen is verboden
voor pulpfabrieken.
Aangezien het afvalwater, dat door de
NV PLUVI zal worden geproduceerd,
sulfiden en mercaptanen zal bevatten,
is een lozing op de openbare riolering
onmogelijk.
Het bedrijf moet dus zelf voor de zui-
vering van het afvalwater instaan. Dit
is echter niet voorzien.

Bovendien beweert de NV PLUVI dat
er geen opslag van pluimen zal nodig
zijn omdat de pluimen onmiddellijk
zullen worden verwerkt. Dit is echter
onmogelijk. Een vracht van 20 ton
pluimen (dit is de gemiddelde ver-
voervracht voor pluimen) heeft een
verwerkingsduur van ongeveer 24
uur. Bovendien worden er tijdens het
weekend geen pluimen verwerkt, zo-
dat de pluimen die op zondag zouden
worden verwerkt, reeds vanaf vrijdag
aanwezig zouden zijn. Met andere
woorden, de opslag van pluimen (ook
al is het een tijdelijke) is noodzakelijk
en hiervoor werd door de NV PLUVI
geen enkele voorziening getroffen.

Uit dit alles blijkt dat de NV PLUVI
een bedrijf is dat zware milieuhinder
zal teweegbrengen.

Volgens het koninklijk besluit van 28
december 1972 betreffende de inrich-
ting en de toepassing van de ontwerp-
Gewestplannen en de Gewestplan-
nen, gewijzigd bij koninklijk besluit
van 13 december 1978, moet de in-
planting van dergelijke bedrijven ge-
beuren in gebieden voor milieuver-
vuilende industrieën.

De exploitatievoorwaarden opgelegd
door de Bestendige Deputatie aan de

NV PLUVI vermelden dat de inrich-
ting geen onaangename geuren mag
verspreiden. Het blijft echter niet bij
een mogelijkheid tot ,,onaangename
geuren”, maar het is een vaststaand
feit dat de inrichting stankhinder zal
veroorzaken.

Naar aanleiding van en in verband
met het dossier PLUVI, wensen wij
aan de heer Gemeenschapsminister
voor Leefmilieu, Waterbeleid en On-
derwij s, de volgende vragen te stellen.

Wetend dat de administratieve afhan-
deling van het dossier niet volledig is
gebeurd en dat het dossier in feite nog
door de Minister zelf moet worden be-
handeld, staan wij hier voor een spe-
ciale situatie. De Minister kent het
dossier grondig, zowel in zijn techni-
sche als in zijn politieke consequen-
ties.

Daarom, mijnheer de Minister, vol-
gende vragen.

1. Bestaat er een dringende noodzaak
voor het oprichten van een pluimver-
werkend bedijf in het Vlaamse Ge-
west ? Kennen op dit ogenblik niet al-
le pluimen een verwijdering die op re-
cyclage berust ?

2. Indien er werkelijk behoefte aan is,
acht de heer Gemeenschapsminister
het dan niet opportuner een andere
inplantingsplaats voor dergelijk be-
drijf te plannen, rekening houdend
met het feit dat de NV PLUVI op 250
m van woongebied, op 1.250 m van
verschillende sociale woonwij ken en
binnen een straal van 6 km van een
aantal dorpskernen van alle gemeen-
ten van Groot-Dendermonde, zal ge-
vestigd zijn ?

3. Indien de tegen de beslissing van de
Bestendige Deputatie ingestelde be-
roepen ongegrond worden verklaard,
en bijgevolg de beslissing van de Be-
stendige Deputatie houdende verlen-
ging van de vergunning wordt beves-
tigd, zal het bedrijf belangrijke inves-
teringen moeten doen teneinde legaal
en milieuvriendelijk te handelen.

Graag had ik de visie van de heer Ge-
meenschapsminister gekend met be-
trekking tot de opportuniteit van zul-
ke investeringen, zeker wanneer men
weet dat de literatuur en de praktijk
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uitwijzen dat de exploitatie altijd ge-
paard gaat met een aanzienlijke stank-
hinder, zelfs na die investeringen.
4. Heeft de Minister niet de plicht
PLUVI nu een vergunning te weige-
ren, gezien alle voorgaande argumen-
ten ?
5. Is hier zelfs een proefperiode niet
zinloos, gezien de enorme investerin-
gen die dan zullen moeten opgelegd
worden ? Zal zo een proefperiode niet
automatisch leiden tot een defintieve
uitbating, gezien de enorme kosten
van die investering ?
Mijnheer de Minister, wij hopen dat u
de argumenten van de SP-fractie zal
aanvaarden en, na 16 eerstkomend, de
uitbatingsvergunning aan de NV Plu-
vi te Dendermonde zal weigeren. (Ap-
plaus)
De Voorzitter : De heer Lenssens, Ge-
meenschapsminister van Leefmilieu,
Waterbeleid en Onderwijs, heeft het
woord.

Minister J. Lenssens (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, collega’s, ik
heb op deze tribune reeds herhaalde-
lijk gesteld dat ik een grote voorstan-
der ben van een preventief milieube-
leid. Ik bevestig dat nogmaals. Ik wist
echter niet dat deze Raad preventieve
interpellaties kan houden. Inderdaad,
het gaat over een vergunning in het
kader van het afvalstoffendecreet van
2 juli 1981, afgeleverd door de Besten-
dige Deputatie. Zoals door de heer De
Batselier werd gesteld, werd hierte-
gen door het College van Burgemees-
ter en Schepenen van Dendermonde
en tevens door een aantal individuele
personen beroep aangetekend. Ik doe
zowat 250 tot 300 beroepen per jaar.
Ik druk de wens uit dat ik geen 200 in-
terpellaties van preventieve aard
moet beantwoorden, zodanig dat er
geen tijd meer is voor een preventief
milieubeleid.
Thans kom ik ter zake : de heer De
Mol heeft moraliserend gesproken,
wat ik nog kan verdragen. Maar, waar
hij insinuerend wordt - ik heb dat
hier reeds gesteld - ligt het mij min-
der.
Mijnheer De Mol, ik wil er nogmaals
op wijzen dat u mag zeggen dat ik poli-

tieke moed moet hebben en mijn ver-
antwoordelij kheid niet mag ontvluch-
ten, dat deert mij niet, maar als u be-
gint te insinueren - niet ten mijnen
opzichte want dan zou ik u brutaler
antwoorden - dat er in dit dossier ei-
genaardigheden zijn gebeurd, dan
vind ik het niet passend dergelijke taal
in het Parlement te spreken (Onder-
breking van de heer De Mol). U is hier
niet in de gemeenteraad van Lebbeke.
Ik vind het ongepast dit probleem op
die manier te benaderen en ik breng
hulde aan collega De Batselier die het
op een serene en technische manier
heeft gedaan (Geroep van de heer De
Mol). U ontkracht een aantal van uw
argumenten van technische aard door
degelijke toon aan te slaan. Onthoud
echter dat ik dergelijke beschuldiging
niet aanvaard en ik eis dat mijn poli-
tieke en persoonlijke integriteit wordt
aanvaard, wat ik ook in dit dossier zal
beslissen, tenzij er duidelijke aan-
duidingen zijn maar u zal bewijzen
moeten voorleggen. Ik vind dat een
politicus daar ten minste nog recht op
heeft zonder telkens op een achter-
bakse manier te worden aangevallen.
Ik vind die stijl smakeloos en totaal
misplaatst en voeg eraan toe dat ik van
u geen lessen in politieke moed wens
te ontvangen.

Waarde collega’s, de grond van de
zaak betreft een beslissng in beroep
en, alle verhoudingen in acht geno-
men, voel ik mij een beetje als een
rechter in beroep die moet oordelen.
Van een rechter die in beroep over
een rechtsgeding een oordeel moet
vellen kan men niet verlangen dat hij
uitspraken doet. Men zou hem terecht
kunnen aanvallen mocht hij dit doen.
Ik ga mij hier op deze tribune aan die
strikte deontologische regel houden
en mij niet laten verleiden op de
grond van het dossier in te gaan.

Mijnheer De Batselier, u was zo vrien-
delijk te zeggen dat ik het dossier
grondig ken. Ik moet u helaas ontgoo-
chelen want dit is niet het geval omdat
het dossier nog niet aan mijn Kabinet
werd overgemaakt. Ik heb uit nieuws-
gierigheid een aantal elementen op-
gevraagd maar het dossier als dusda-
nig met de nu vereiste adviezen in be-
roep, in uitvoering van de reglemente-
ring van het afvalstoffendecreet, is mij
nog niet bekend. De uiterste datum

waarin beroepen mogen worden aan-
getekend is, meen ik, 16 december
maar ook na die datum zal ik mij
wachten publiek enige verklaring af te
leggen vooraleer de beslissing zal ge-
nomen zijn. Ik kan u verzekeren dat,
wanneer het advies van de OVAM mij
samen met het ganse dossier wordt
overgemaakt, ik een beslissing zal ne-
men in beroep rekening houdend met
alle aspecten van het dossier, dus in-
clusief met alle milieuhygiënische ef-
fecten van en dergelijk bedrijf op een
plaats zoals de nu vooropgestelde in-
planting ten opzichte van de woonker-
nen waarover u beiden heeft gespro-
ken.

Inzake het invoeren van de milieuef-
fectrapporteringsplicht zou ik de heer
De Mol willen zeggen dat in het
ontwerp-decreet inzake milieuver-
gunning dat hier is neergelegd en bin-
nenkort wordt besproken in de Com-
missie het ,,MER-beginsel” en ook het
,,VIR-beginsel” is opgenomen. Ik druk
de wens uit dat de behandeling van dit
ontwerp-decreet in de Commissie
snel zou vorderen samen met ver-
scheidene voorstellen van decreet die
dezelfde materie aanbelangen.
Ten slotte wil ik er ook aan toevoegen,
collega De Mol, dat de milieueffect-
rapportering niet tot doel heeft enkel-
voudig weigeringsbesluiten uit te lok-
ken, maar wel een volledig inzicht te
krijgen in alle milieueffectgegevens
alsook in de preventieve middelen die
er zouden kunnen bestaan, zowel
technologische en andere, om de mi-
lieuhinder te voorkomen. Ik wil dat
hier duidelijk zeggen.

U heeft gevraagd of OVAM in beroep
mag gaan. De OVAM is ter zake auto-
noom en kan beroep aantekenen. Het
is mij niet bekend of zij het gedaan
heeft maar het is goed mogelijk dat de
OVAM in dit dossier, gelet op het be-
roep van het Stadsbestuur en andere
beroepen, het niet doet, en dat zij het
slechts ambtshalve doet wanneer zij
vreest dat er anders geen beroep
komt. Het kan zijn dat zij nog beroep
aantekent tot 15 of 16 december eerst-
komend.
Collega De Batselier, u zal aanvaar-
den dat, en dat geldt ook voor collega
De Mol voor een aantal van zijn vra-
gen, daarop ingaan zou betekenen dat
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ik naar de kern van het dossier ga en
dat ik tekort zou schieten in de deon-
tologische aspecten van de verant-
woordelijkheid om in beroep in dat
dossier te moeten beslissen. Ik ben er-
van overtuigd dat u dat zult aanvaar-
den dat ik dat derhalve op dit ogenblik
niet doe.

Het spreekt voor zichzelf dat, eens de
beslissing is genomen, ik ter beschik-
king sta van de Raad om die beslissing
te motiveren.

De Voorzitter : De heer De Batselier
heeft het woord.

De heer N. De Batselier : Het was niet
de bedoeling van mijn uiteenzetting
vandaag te weten of men het beroep
aanvaardt of niet. Ik heb duidelijk ge-
steld dat het voor mij belangrijk was te
weten of de Minister al dan niet reke-
ning zal houden met de argumenten
die wij naar voren hebben gebracht
bij het nemen van zijn beslissing. In-
dien hij ons daarop ja of neen kan ant-
woorden, dan weten wij iets meer.

Ik kom aan mijn tweede bemerking.
Dat de heer Lenssens, eminent inwo-
ner van de Stad Dendermonde, dat
dossier niet kent zou mij ten zeerste
verwonderen omdat vrij vaak degenen
die met dat dossier te maken hebben
of daaromtrent beslissingen moeten
nemen, mij altijd de heer Lenssens ci-
teren als iemand die hen bepaalde
raadgevingen heeft gegeven in dit
dossier. Dit betekent toch dat dit dos-
sier u, ik zeg niet als Minister, maar in
ieder geval als de persoon Lenssens,
niet geheel onbekend is.

Ik ben het natuurlijk met u eens dat
men nu niet onmiddellijk op mijn
technische vragen kan ingaan. De be-
slissing van de Bestendige Deputatie
is echter bekend en daar zijn een aan-
tal voorwaarden. Ik heb vooral ge-
vraagd of u met die voorwaarden reke-
ning zal houden.

Zal het, economisch gezien, niet de
dood betekenen van een bedrijf van
de orde van grootte van PLUVI wan-
neer u die investeringen oplegt om
milieuvriendelijk te worden ? Zou het
niet beter ergens anders worden ge-
vestigd waar deze investeringen
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toch redelijker kunnen worden ?
De Voorzitter : De heer De Mol heeft
het woord.
De heer J. De Mol : Mijnheer de Mi-
nister, ik zou kort willen reageren. U
zegt dat ik bepaalde insinuaties zou
hebben gemaakt. Ik heb duidelijk ver-
meld vanwaar ik die informatie heb.
Ik denk niet dat het te maken heeft
met insinuaties. U kan dat gerust na-
gaan.

Ik dacht te mogen stellen dat min-
stens de kern van het dossier door u
zou gekend zijn. U woont in Dender-
monde en ik vermoed dat u erover ge-
praat heeft. Het zou toch eigenaardig
zijn dat u, in dezelfde gemeente wo-
nend en tot dezelfde politieke inge-
steldheid behorend, dat dossier niet
zou kennen. Wat wij hier vragen is of u
het principe van het dossier en de be-
zwaren die in dit dossier steken even-
tueel onderschrijft of meent u dat u
dient te wachten totdat uw eigen
Diensten, die reeds een negatief ad-
vies hebben uitgebracht, terug een
negatief advies zouden uitbrengen ?
Het is uiteraard voor mij duidelijk dat
u zich nu niet wil uitspreken - ik be-
grijp dat u het woord ,,deontologisch”
aanhaalt - over de eigenlijke beslis-
sing ter zake, maar ik dacht wel dat u
zich over de kern van de zaak zeer dui-
delijk kan uitspreken.

De Voorzitter : Minister Lenssens
heeft het woord.

Minister J. Lenssens : Mijnheer de
Voorzitter, ik kan heel kort zijn. Ik
denk uitdrukkelijk - en dat geldt voor
de heren De Batselier en De Mol - in
mijn antwoord gezegd te hebben dat
ik met alle elementen, ook van be-
drijfs-economische aard, en met de
milieueffectelementen die uit het
dossier duidelijk zullen worden, zal
rekening houden. Ik heb redenen om
aan te nemen dat de elementen die
hier zijn aangebracht niet in het dos-
sier zouden voorkomen.

Mijnheer de Voorzitter, heren De Mol
en De Batselier, u zegt dat ik het dos-
sie ten gronde ken, maar ik zeg u dat
het onjuist is. Trouwens, mijnheer de
Batselier, u zegt dat ik in dit dossier
aan bepaalde personen raad zou heb-
ben gegeven, dat is mij totaal onbe-
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kend. Dat zijn waarschijnlijk praatjes
die u hebt opgevangen en die u hier
stelt om een meer oriënterend ant-
woord uit te lokken. Ik vind dit heel
handig maar ik trap er niet in. Ik kan
dus, om de redenen uiteengezet in
mijn repliek, niet verder over de
grond van dit dossier antwoorden, al-
thans niet op dit ogenblik.

Indiening van moties

De Voorzitter : Door de heren Balde-
wijns en Meyntjens werd tot besluit
van deze interpellatie een met rede-
nen omklede motie ingediend die
luidt als volgt :

,,De Vlaamse Raad,
- gehoord de tussenkomsten van de
heren J. De Mol en N. De Batselier bij
de interpellatie van de heer J. De Mol
over de oprichting van een verenver-
werkend bedrijf te Dendermonde ;

- gehoord het antwoord van Ge-
meenschapsminister J. Lenssens ;

- gezien de enorme milieuhinder en
de ongepaste inplantingsplaats nabij
woonkernen ;
- vraagt het bedrijf NV PLUVI geen
exploitatievergunning te verlenen.” ,

Door de heren Verhaegen en Beysen
werd, tot besluit van deze interpella-
tie, een eenvoudige motie ingediend
die luidt als volgt :

,,De Vlaamse Raad,

- gehoord de interpellaties van de he-
ren T. Kelchtermans en L. Vanveltho-
ven, mevrouw L. Detiège en de heer
F. Geyselings tot de Gemeenschaps-
minister van Leefmilieu, Waterbeleid
en Onderwijs over de stortproblema-
tiek en het afvalbeleid ;
- gehoord het daarop door de Minis-
ter verstrekt antwoord ;

- gaat over tot de orde van de dag.”

Overeenkomstig artikel 5 1, punt 7 van
ons reglement zal de Raad zich daaro-
ver tijdens een volgende openbare
vergadering moeten uitspreken.
Het incident is gesloten.
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Interpellatie van de heer E. Baldewijns
tot de heer K. Poma,  Vice-Voorzitter
van de Vlaamse Executieve, Gemeen-
schapsminister van Cultuur, en de heer
J. Lenssens, Gemeenschapsministe
van Leefmilieu, Waterbeleid en Onder-
wijs, over de leerplicht en de deeltüdse
vorming

De Voorzitter : Aan de orde is de inter-
pellatie van de heer Baldewijns tot de
heer Poma, Vice-Voorzitter van de
Vlaamse Executieve, Gemeenschaps-
minister van Cultuur, en de heer
Lenssens, Gemeenschapsminister
van Leefmilieu, Waterbeleid en On-
derwijs, over de leerplicht en de deel-
tijdse vorming.

De heer Baldewijns heeft het woord.

De heer Baldewijns (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
Minister, geachte collega’s, de wet
van 29 juni 1983 betreffende de leer-
plicht voorzag dat om aan de leer-
plicht te voldoen ook vorming kan in-
geschakeld worden indien aan bepaal-
de voorwaarden is voldaan. Meer be-
paald werden naast de formule onder-
wijs - volledig leerplan - de moge-
lijkheden voorzien van deeltijds on-
derwijs en deeltijdse vorming.

Hoewel de Gemeenschap in hoofdor-
de voor onderwijs en vorming be-
voegd is, wordt de feitelijke uitvoering
en planning van de leerplicht gereser-
veerd aan een nationale erkennings-
commissie en aan de nationale onder-
wijsministers. Dit belet echter niet
dat de Gemeenschap, ondanks de
zeer minimalistische interpretatie van
de communautaire bevoegdheid inza-
ke onderwijs, een grote verantwoor-
delij kheid heeft, in die mate dat zij on-
der meer de voorwaarden tot indie-
ning voor erkenning kan bepalen, dat
zij opleidingen als culturele materie
kan erkennen van de Vlaamse Execu-
tieve, en meer bepaald van de Ge-
meenschapsminister voor Cultuur.

Daarenboven dient ook vastgesteld te
worden dat de nationale Schoolpact-
commissie op 27 april 1983 aan de
Executieve gevraagd heeft ,,alle nodi-
ge maatregelen te nemen opdat de
vorming die voor de vervulling van de
leerplicht in aanmerking komt, effec-
tief zou rekening houden met de le-
vensbeschouwelijke verscheidenheid
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in elke Gemeenschap, dit volgens mo-
daliteiten door elke Gemeenschap
zelf te bepalen”. In principe houdt dit
in dat u, mijnheer de Minister, de hoe-
der bent van de ,,vrije keuze” voor wat
de deeltijdse vorming betreft in het
kader van de leerplicht.
Het schooljaar 1984-1985 heeft wat
het onderwijs betreft, een start ge-
kend waarop veel kritiek kan uitge-
bracht worden. Inzonderheid wat het
deeltijds onderwijs aangaat, kan aan
u, mijnheer de Gemeenschapsminis-
ter, de vraag gesteld worden in welke
mate u rechtstreeks betrokken bent
bij het gedeelte voordrachten dat in
dit onderwijsexperiment verwerkt is.
Het deeltijds onderwijs is immers een
gemengde formule waarbij de moge-
lijkheid bestaat om 20 procent van de
lessen door voordrachten te vervan-
gen. Het weze hierbij opgemerkt dat
het Rijksonderwijs tot een strikte
neutraliteit gehouden is, zodat deze
instellingen de samenwerking met het
ideologisch of filosofisch opgedeeld
vormingswerk niet kunnen aanne-
men.

In de mate dat slechts het vrij onder-
wijs deze gemengde formule optimaal
kan hanteren, meent u niet dat een
gesprek over dit voordrachtengedeel-
te met de Minister van Onderwijs
noodzakelijk is ? Temeer daar de sub-
sidiëring hiervan door uw Departe-
ment tot de mogelijkheden behoort ?
Ontstaat daarenboven niet de moge-
lijkheid tot dubbele financiering van
deze activiteit, wat ongeoorloofd zou
zijn ?

Wat de deeltijdse vorming betreft,
dient anderzijds vastgesteld te woren
dat enkel de middenstandsopleiding
voor één jaar erkend is. Hierbij stellen
wij ons de vraag aan welke criteria u
als Gemeenschapsminister deze op-
leiding heeft getoetst om uit te maken
of deze inhoudelijk een belangrijk
aandeel algemene vorming ten aan-
zien van de beroepsgerichte opleiding
bevat en of de middenstandsopleiding
als pluralistisch kan bestempeld wor-
den. Immers, zo stelt zich bijvoor-
beeld de vraag of akkoorden bestaan
met de nationale Onderwijsminister
betreffende de vrije keuze inzake de
onderzoeken te verzorgen door een
PMS-centrum.

Leerplicht en deeltijdse vorming

Buiten de middenstandsopleiding
werden tot op heden nog geen nieuwe
vormingen erkend.

Dienaangaande zouden wij graag van
u een paar essentiële standpunten
vernemen.

1. Wat is de procedure voor indiening
voor een erkenningsdossier en wie
oordeelt of een bepaalde aanvraag om
erkenning voldoet aan de criteria
,,vrije keuze” (pluralisme) en over de
aanwezigheid van een voldoende pak-
ket algemene vorming in de oplei-
ding ? Wie kan het erkenningsdossier
indienen ? Dienaangaande zouden wij
graag vernemen of een school, als in-
richtende macht, de vorming geheel
of gedeeltelijk kan op zich nemen.

2. In de mate dat sommige vormingen
een duidelijk karakter hebben (bij
voorbeeld confessioneel), hoe wordt
de vrije keuze in de regio gewaar-
borgd ? Tot op heden is geen enkel
openbaar of pluralistisch initiatief ter
zake genomen.

3. De negatieve financiële weerslag
van de leerplicht op de gemeen-
schapsfìnanciën is evident. Wat zijn
de ramingen voor het schooljaar 1984-
1985 inzake :

1. de verhoogde vraag naar gesubsi-
dieerde vorming ?
2. de beurzen ?
3. de gratuiteit van het onderwijs ?
4. de vrije keuze, onder meer inzake
leerlingenvervoer ? 

In de mate dat u reeds bevestigd werd
dat de nationale Regering de gemeen-
schapsfactuur ingevolge de verlen-
ging van de leerplicht zou honoreren,
volgens welke verdelings- en over-
drachtsmechanismen zullen de Ge-
meenschappen deze bij komende
middelen ontvangen als ristorno’s, als
dotaties, enzovoort... ?

Welke bijzondere doelgroepen uit de
jeugd worden door eventuele projec-
ten door u te onderzoeken, geviseerd ?
Wat de werkervaring betreft, kan u de
nodige garanties geven opdat alle jon-
geren die in een vormingsproject zou-
den ingeschakeld worden, de nodige
kansen zouden hebben inzake een
stageplaats ? Het is belangrijk ter zake
hier te vernemen welke de contacten
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zijn die u verantwoordelijke voor de
vorming met de georganiseerde ar-
beidswereld onderhoudt ten einde
modellen van alternerend leren op te
zetten, rekening houdend met de bij-
zonder zwakke positie van deze jonge-
ren op de arbeidsmarkt.

Wij hopen, mijnheer de Minister, dat
u ter zake een grondige bespreking in
de Vlaamse Raad in het vooruitzicht
stelt. Immers, zo deze erkenning van
de vorming ook de financiële lasten
voor de Gemeenschap kan inhouden,
zou de tussenkomst van de decreetge-
ver zich opdringen.

Ook menen wij dat de bijzondere zorg
voor de opleiding van deze jongeren
niet los kan gezien worden van hun
plaats in de arbeidswereld en hun so-
ciaal statuut.
Improvisatie en terreinhonger van
sommigen, risceren ook op dit do-
mein ten slotte de jeugd niet ten goe-
de te komen. Meer nog : het zou ten
zeerste te verwerpen zijn dat deze bij-
zondere groep in de jeugd de inzet zou
kunnen worden van een soort nieuwe
schoolstrijd, waaraan sommige pa-
troons- en misschien vormingsverant-
woordelijken zich wel eens zouden
kunnen bezondigen.

Wij hopen, mijnheer de Minister, dat
u op deze uitdrukking van onze be-
zorgdheid en op onze vragen een ge-
ruststellend antwoord zult verstrek-
ken.

De Voorzitter : Minister Poma heeft
het woord.

Minister K. Poma (op de tribune) :
Mijnheer de Voorzitter, geachte colle-
ga’s, de wet van 29 juni 1983, betref-
fende de leerplicht, bepaalt dat naast
het voortzetten van het secundair on-
derwijs met volledig leerplan of naast
het volgen van onderwijs met beperkt
leerplan, ook het volgen van erkende
vorming kan in aanmerking worden
genomen om aan de deeltijdse leer-
plicht te voldoen.

Gelet op de huidige stand van de com-
munautarisering van het onderwijs,
werd de Vlaamse Executieve niet be-
trokken bij de uitbouw van het onder-
wijs met beperkt leerplan. Deze be-

trokkenheid is er wel wat de uitbouw
van de erkende vorming betreft.

Op dit ogenblik is enkel de midden-
standsopleiding erkend. Het ,,pro-
gramma voor de leertijd” voorgelegd
door de VZW Nederlandstalig Insti-
tuut voor Voortdurende Vorming van
de Middenstand, werd bij koninklijk
besluit van 1 augustus 1984 voor het
schooljaar 1984-1985 erkend als vor-
ming die voor de vervulling van de
deeltijdse leerplicht in aanmerking
komt. (Zie het Belgisch Staatsblad, 7
september 1984)

Dit ,,programma voor de leertijd”,
werd na voorafgaandelijk onderzoek
in de werkgroep ad hoc van de Vlaam-
se Executieve, door de Vlaamse Exe-
cutieve erkend op 17 april 1984 en
door de Executieve voorgedragen aan
de Nationale Erkenningscommissie.
Deze Nationale Erkenningscommis-
sie gaf een gunstig advies aan de Mi-
nister van Onderwijs (N).

Zowel de Executieve als de Nationale
Erkenningscommissie, waarin de
Vlaamse Executieve een paritaire ver-
tegenwoordiging van 4 leden heeft
waaronder één van uw fractie, hebben
het ,,programma voor de leertijd” en-
kel voor het schooljaar 1984-1985 er-
kend en zulks op basis van de criteria
die in de wet zelf van 29 juni 1983 ver-
vat zitten.

Het gaat om een experiment. Wij zijn
dus zeer voorzichtig en nemen zeker
niet zomaar lukrake beslissingen.

De Vlaamse Executieve zal voor de
erkenning van de vorming een norme-
ringsbesluit uitwerken, waarbij na de
tot standkoming van dit besluit het er-
kend programma van de midden-
standsopleiding zal getoetst worden
aan de daarin vastgestelde criteria. Zo
nodig zullen de eventuele aanpassin-
gen aan de Executieve worden voor-
gelegd.

Zoals reeds gesteld in het antwoord
op uw parlementaire vraag nummer
48 van 29 november 1984 heeft de
Vlaamse Executieve op 7 november
1984 beslist dat wat het PMS-onder-
zoek betreft, de leerling-gegadigde
voor een leerovereenkomst, de vrije
keuze dient te hebben inzake het
PMS-centrum. Deze vrije keuze

wordt geconcretiseerd in nadere richt-
lijnen aan het net van de midden-
standsopleiding.

Er zijn op dit ogenblik nog geen ak-
koorden met de nationale Onderwijs-
minister betreffende de vrije keuze in-
zake de PMS-onderzoeken. Ik zal met
de Minister van Onderwijs overleggen
hoe deze vrije keuze kan worden ge-
waarborgd.

De vragen van het geachte lid, inzake
de vrije keuze, en eventueel de be-
voegdheid van de schoolinrichtende
macht om de vorming geheel of ge-
deeltelij k op zich te nemen, en de wij-
ze waarop de vrije keuze in de regio
kan gewaarborgd worden, zijn even-
eens aan de orde gesteld in zowel de
Nationale Erkenningscommissie als
in de werkgroep ad hoc van de Vlaam-
se Executieve. Deze vragen worden
momenteel onderzocht en zullen een
antwoord krijgen in het normerings-
besluit dat de procedure van indie-
ning van een erkenningsdossier, dat
de organisatie, de erkenning en de
subsidiëring zal regelen. De Vlaamse
Executieve is van oordeel dat zo vlug
mogelijk werk moet worden gemaakt
van dit besluit.

De supplementaire uitgaven, die
voortvloeien uit het verplicht lesuren-
pakket om als ,,programma voor de
leertijd” in aanmerking te komen voor
de vervulling van de leerplicht, zijn
voor het schooljaar 1984-1985 ge-
raamd op 19,4  miljoen frank. Het dos-
sier werd reeds voorgelegd aan de na-
tionale Minister van Onderwijs.

De financiële weerslag van de verlen-
ging van de leerplicht op de toeken-
ning van de studietoelagen, kan voor
het schooljaar 1984-1985 op 25 mil-
joen frank worden geraamd.

Volgens het standpunt van de Execu-
tieve over de communautarisering
van het onderwijs, van 27 april 1983,
moet deze financiering van de bijko-
mende lasten, door de nationale Re-
gering gebeuren, volgens het mecha-
nisme van de ristornering. De Vlaam-
se Executieve heeft iedere uitbreiding
van het dotatiesysteem afgewezen.

Ook de eerder inhoudelijke vragen
omtrent de doelgroepen, de relatie
werkervaring-stageplaats, en de uit-
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bouw van modellen van alternerend
leren, worden momenteel in de werk-
groep ad hoc van de Vlaamse Execu-
tieve onderzocht, dit naar aanleiding
van de ingediende projecten. Het is
ons, evenwel vanuit de Executieve,
vooralsnog niet mogelijk op deze vra-
gen een volledig uitgewerkt antwoord
te geven.

Wat de doelgroepen betreft, kan ik u
ten titel van inlichting mededelen dat
een aanvraag werd ingediend door de
VZW-Foyer, Werkhuizenstraat te
Brussel, voor een doelgroep ,,Migran-
tenkinderen”.
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Er werd een dossier ingediend door de
VZW Foyer te Brussel. Doelgroep 2 :
Jongeren door het Jeugdbescher-
mingscomité of door de jeugdrechter
in homes geplaatst. Twee dossiers
werden ingediend door organisaties
die zich vroeger vooral richtten tot
werkende jongeren, namelijk de VZW
Ter Munk en het Centrum voor Le-
vensvorming. Ten slotte werden twee
dossiers ingediend door instanties die
een opleiding beogen binnen de eigen
structuur, namelijk de NMBS en het
Fonds voor Vakopleiding in de Bouw-
nijverheid. U ziet het : zeer uiteen-
lopende aanvragen.

Leerplicht en deeltijdse vorming

Ik hoop aldus te hebben geantwoord
op de gestelde vragen.

De Voorzitter : De heer Baldewijns
heeft het woord.

De heer E. Baldewijns : Mijnheer de
Voorzitter, ik concludeer dat nog een
heel terrein werk af te leggen is, dat er
nog uitvoering moet worden gegeven
aan heel wat beslissingen die vervat
zijn in de wet.
Ik meen de aandacht van de Minister
te moeten vestigen op het feit dat er-
kenningen zijn gebeurd op basis van
criteria, vervat in de wet, maar die al-
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leen maar vormelijke criteria en geen
inhoudelijke zijn. Dat moet worden
opgevuld in de toekomst.

Het systeem van financiering moet
zeer duidelijk worden uitgetekend,
misschien vertrekkend van het stand-
punt van de Executieve van 1983 en
eveneens van latere standpunten die
de vier grote Vlaamse partijen en de
Executieve wellicht kunnen innemen
in verband met de communautarise-
ring van het onderwijs.

Minister K. Poma : Principieel gaan
wij daarmee akkoord.

De heer E. Baldewijns : Bedankt voor
het uitgebreide antwoord op de vele
vragen.

De Voorzitter : Het incident is geslo-
ten.

MEDEDELING VAN TjE VOORZIT-
TER

Wijzigingen in verwijzingen naar Com-
missie

De Voorzitter : De volgende voorstel-
len van decreet en het volgende voor-
stel van resolutie, oorspronkelijk ver-
wezen naar de Commissie voor cultu-
rele aangelegenheden en pedagogi-
sche en didactische vorming, worden
verwezen naar de Commissie voor
mediabeleid :

- voorstel van decreet van de heer 0.
Van Ooteghem houdende wijziging
van de benaming van het Uitzen-
dingsinstituut ,,Belgische Radio en
Televisie, Nederlandse Uitzendin-
gen” - 41 (1981-1982) - Nr. 1 ;

- voorstel van decreet van de heer J.
Van Elewyck C.S. houdende wijzi-
ging van artikel 7 van het decreet
van 28 december 1979 houdende
het statuut van de Belgische Radio
en Televisie, Nederlandse Uitzen-
dingen - 103 (1981-1982) - Nr. 1 ;

- voorstel van decreet van de heer J.
Van Elewyck C.S. houdende rege-
ling van de mededelingen van de
Vlaamse Executieve over de zen-
ders van de Belgische Radio en Te-
levisie, Nederlandse Uitzendingen
- 104 (1981-1982) - Nr. 1 ;

- voorstel van decreet van de heer A.
Diegenant C.S. houdende wijziging
van artikel 25, paragraaf 5 van het
decreet van 28 december 1979 hou-
dende het statuut van de Belgische
Radio en Televisie, Nederlandse
Uitzendingen, gewijzigd bij de-
creet van 30 juni 1982 - 129 (1981-
1982) - Nr. 1 ;

- voorstel van decreet van de heer C.
De Clercq houdende wijziging van
het decreet van 28 december 1979
houdende het statuut van de Belgi-
sche Radio en Televisie, Neder-
landse Uitzendingen, gewijzigd bij
het decreet van 30 juni 1982 - 137
(1981-1982) - Nr. 1 ;

voorstel van decreet van de heer T.
Delahaye houdende oprichting van
een onafhankelijke televisie-om-
roep - 205 (1982-1983) - Nr. 1 ;

voorstel van decreet van de heer H.
Van Rompaey C.S. houdende rege-
ling van het verbreiden van audio-
visuele programma’s van plaatse-
lijk belang via de netten voor distri-
butie van radio-omroepuitzendin-
gen in de woningen van derden -
221 (1982-1983) - Nr. 1 ;

voorstel van resolutie van de heren
J. Van Elewyck en L. Van den Bos-

sche betreffende een mediaconven-
tie - 280 (1983-1984) - Nr. 1.

EINDEJAARSWENSEN

De Voorzitter : Dames en heren, ver-
mits wij pas in januari opnieuw bij-
eenkomen en met de jaarwisseling in
het verschiet, wens ik u en het perso-
neel nu reeds oprecht aangename
Kerst- en Nieuwjaarsdagen toe.

De heer G. Verhaegen : Mogen wij, hoe
schamel wij hier met ons drie ook nog
staan, mijnheer de Voorzitter, u en al
het personeel dat hier nog zo laat aan-
wezig is onze beste wederwensen aan-
bieden ?

Minister K. Poma : Ik sluit mij, in
naam van de Vlaamse Executieve, bij
deze wensen aan, mijnheer de Voor-
zitter.

REGELING VAN DE WERKZAAM-
HEDEN

De Voorzitter : Hiermede zijn wij aan
het einde gekomen van onze werk-
zaamheden.
Ik stel voor het bepalen van datum,
uur en agenda voor de volgende open-
bare vergadering aan het Bureau en
uw Voorzitter over te laten.
Geen bezwaar ? (Instemming)
De vergadering is gesloten.
- De vergadering wordt gesloten om 21
uur.

Vlaamse Raad
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13 december 1984
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Mededeling Voorzitter
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Ristorno's 

29.519,6 

2.773,2 

3.643,6 

200,0 

800,0 

36.936,4 

11.511,1 

3.402,5 

100,0 

757,2 

236,4 

320,4 

16.327,6 

53.264,0 

59bis 

TITEL 1 - LOPENDE ONTVANGSTEN

Art. * Teksten In miljoen frank

46.01.02

46.02.02

46.03.02

46.04.02

46.05.02

46.06.02

46.11.03

46.12.03

46.13.03

46.14.03

46.15.03

46.16.03

46.17.03

Sectie 02 - Niet-fiscale ontvangsten
Dotatie artikel 4 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen . . . . . . . . . . . . . 29.519,6

Krediet voor de culturele uitgaven - nationale opvoe-
ding, artikel 7 van de gewone wet van 9 augustus 1980
tot hervorming der instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.773,2

Ristorno% : artikels 9 en 10 van de gewone wet van 9
augustus 1980 tot hervorming der instellingen . . . . . .

Eigen onvangsten van de Vlaamse Gemeenschap . . .

3.643,6

200,o

Saldi van de kredieten en fondsen die op 31 december
1979 beschikbaar waren in de culturele begrotingen
van het Rijk (wet 5 maart 1984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,O

Terugbetaling door de Staat van de voor zijn rekening
betaalde lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.m.

Totaal van de artikels met littera 02 . . . . . . . . . . . . . . 36.936,4

Dotatie artikel 3 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen . . . . . . . . . . . . . 11.511,1

Ristorno’s : artikels 9 en 10 van de gewone wet van 9
augustus 1980 tot hervorming der instellingen . . . . . .

Eigen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap . . .

3.402,5

100,o

Begrotingsontvangsten komende van de saldi van de
Fondsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saldi van de kredieten die op 31 december 1979
beschikbaar waren in de gewestelijke begroting (wet
5 maart 1984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugbetaling door de Staat van de voor zijn rekening
betaalde lasten (wet van 5 maart 1984) . . . , . . . . . . . .

p.m.

757,2

236,4

Bijkomende dotatie in verband met de gedeeltelijke
regionalisatie van de. kredieten van het Fonds voor
prototypes en het Instituut voor Wetenschappelijk On-
derzoek in Nijverheid en Landbouw . . . . . . . . . . . . . . 320,4

Totaal voor de artikels met littera 03 . . . . . . . . . . . . . 16.327,6

Totaal voor Titel 1 - Lopende ontvangsten . . . . . . . . 53.264,O

* De vermelding, in de vijfde en de zesde stand van het artikelnummer, van de littera’s 02 en 03 ver-
wijst onderscheidenlijk naar de aangelegenheden bedoeld in de artikels 59bis  en 107quater van de
Grondwet.
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5.166,0 

33,1 

5.199,1 

18.417,8 

Waterzui- 
terug- 

200,0 

2.874,9 

21.492,7 

— 	 26.691,8 

79.955,8 

59bis 

TITEL II - KAPITAALONTVANGSTEN

Art. * Teksten In miljoen frank

66.01.02

66.02.02

66.03.02

66.04.02

66.11.03

66.12.03

66.13.03

66.14.03

Sectie 02 - Niet-fiscale ontvangsten
Dotatie artikel 4 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen . . . . . . . . . . . . . .

Krediet voor de culturele uitgaven - nationale opvoe-
ding, artikel 7 van de gewone wet van 9 augustus 1980
tot hervorming der instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saldi van de kredieten en fondsen die op 31 december
1979 beschikbaar waren in de culturele begrotingen
van het Kijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugbetaling door de Staat van de voor zijn rekening
betaalde lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totaal van de artikels met littera 02 . . . . . . . . . . . . . .

Dotatie artikel 3 van de gewone wet van 9 augustus
1980 tot hervorming der instellingen . . . . . . . . . . . . .

Terugbetaling door de Waterzuiveringsmaatschappij
van het Kustbekken en door de Vlaamse Waterzui-
veringsmaatschappij van de aan hen verleende terug-
vorderbare voorschotten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terugbetaling door de Staat van de voor zijn rekening
betaalde lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Door de Staat overgedragen opbrengsten uit successie-
rechten voor lasten van het verleden (wet 5 maart 1984)

Totaal voor de artikels met littera 03 . . . . . . . . . . . . . . .

Totaal voor Titel II - Kapitaalontvangsten . . . . . . . . .

Totaal van Titel 1 en Titel II . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .

5.166,O

33,l

p.m.

p.m.

5.199,1

18.417,8

200,o

p.m.

2.874,9

21.492,7

26.691,8

79.955,8

* De vermelding, in de vijfde en zesde stand van het artikelnummer, van de littera’s 02 en 03 verwijst
onderscheidenlijk naar de aangelegenheden bedoeld in de artikels 59bis  en 107quater van de
Grondwet.
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