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ONTWERP VAN DECREET
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007
VERSLAG
namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,
Internationale Samenwerking en Toerisme
uitgebracht door de heren Jan Roegiers, John Vrancken,
Stefaan Sintobin en Johan Verstreken
(Hoofdstuk XXIX – Fonds Ontwikkelingssamenwerking
Hoofdstuk XXIXbis – Toerisme (nieuw))
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Samenstelling van de commissie:
Voorzitter: de heer Karim Van Overmeire.
Vaste leden:
de heren Stefaan Sintobin, Roland Van Goethem, Luk
Van Nieuwenhuysen, Karim Van Overmeire, John Vrancken;
de dames Sabine Poleyn, Miet Smet, de heren Luc
Van den Brande, Johan Verstreken;
de heren Gilbert Bossuyt, Jan Roegiers, mevrouw Anissa
Temsamani;
de heer Marnic De Meulemeester, de dames Stern
Demeulenaere, Anne Marie Hoebeke.
Plaatsvervangers:
mevrouw Agnes Bruyninckx, de heer Werner Marginet,
mevrouw Marie-Rose Morel, de heer Christian Verougstraete,
mevrouw Linda Vissers;
de heren Ludwig Caluwé, Stefaan De Clerck, mevrouw Trees
Merckx-Van Goey, de heer Koen Van den Heuvel;
de heren Bart Caron, Kurt De Loor, Jacky Maes;
de heer Louis Bril, mevrouw Patricia Ceysens, de heer Marc
van den Abeelen.
Toegevoegde leden:
de heer Eloi Glorieux;
de heer Jan Loones.

______
Zie:
965 (2006-2007)
– Nr. 1:
– Nrs. 2 en 3:
– Nr. 4:
– Nrs. 5 tot 9:
– Nr. 10:
– Nr. 11:

Ontwerp van decreet
Amendementen
Verslag van het Rekenhof
Amendementen
Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
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DAMES EN HEREN,

I.2. Bespreking

De Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en
Toerisme besprak op haar bijeenkomst van dinsdag
28 november 2006 het ontwerp van decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007. De
bespreking had betrekking op de volgende (telkens
uit één enkel artikel bestaande) hoofdstukken:

Er worden geen opmerkingen geformuleerd bij dit
hoofdstuk en artikel.

– Hoofdstuk XXIX – Fonds Ontwikkelingssamenwerking;
– Hoofdstuk XXIXbis – Toerisme.
Laatstgenoemd hoofdstuk werd in het programmadecreet ingevoegd bij wege van amendement.
De heren Jan Roegiers en John Vrancken waren verslaggevers voor hoofdstuk XXIX, terwijl de heren
Stefaan Sintobin en Johan Verstreken het verslag uitbrachten aangaande hoofdstuk XXIXbis.

I. HOOFDSTUK XXIX – FONDS ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

I.1. Uiteenzetting door de heer Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands
Beleid, Media en Toerisme
De minister wijst er op dat via hoofdstuk XXIX van
het programmadecreet, dat bestaat uit één enkel artikel (artikel 90), een begrotingsfonds voor ontwikkelingssamenwerking wordt gerealiseerd. Dit moet het
mogelijk maken om eventuele terugvorderingen ook
binnen de sector van de ontwikkelingssamenwerking
te houden.
Hij laat daarbij opmerken dat er tot op heden gelukkig weinig dergelijke terugvorderingen zijn, maar
dat het niet onmogelijk is dat een project in een ontwikkelingsland slecht wordt geëvalueerd of gewoon
niet wordt uitgevoerd. Tot nog toe kwam dit budget
dan, conform de algemene begrotingsregels, terug in
de globale budgetpot. Dankzij dit artikel 90 van het
programmadecreet kunnen die bedragen, als ze worden teruggevorderd, echter opnieuw integraal worden
aangewend voor ontwikkelingssamenwerkingsdoeleinden.

I.3. Stemming
Ter stemming gelegd, wordt hoofdstuk XXIX
– Fonds Ontwikkelingssamenwerking (artikel 90
van het programmadecreet) aangenomen met negen
stemmen bij drie onthoudingen.
II. HOOFDSTUK XXIXbis – TOERISME
II.1. Uiteenzetting namens de indieners van het amendement
Op het decreet houdende maatregelen tot begeleiding van de begroting 2007 werd door de heren Jan
Loones, Johan Verstreken en Jacky Maes, mevrouw
Stern Demeulenaere en de heer Bart Caron een
amendement ingediend (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07,
nr. 965/6, amendement nr. 15) dat ertoe strekt in
het voorliggende programmadecreet een hoofdstuk
XXIXbis, bestaande uit een enkel artikel 90bis, in te
voegen.
Namens de indieners wijst de heer Johan Verstreken
erop dat met dit amendement wordt ingespeeld op
een door de Raad van State geformuleerde opmerking.
Daarop inpikkend preciseert minister Geert Bourgeois
dat het hier in wezen gaat over een probleem met een
besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004
houdende toekenning van subsidies aan toeristische
verenigingen voor de tewerkstelling van personeelsleden (beter bekend als het ‘Besluit Toeristische
Tewerkstelling’). Dienaangaande staat immers een
wijzigingsbesluit op stapel, waarover de Raad van
State in zijn advies van 7 september 2006 heeft opgemerkt dat het bestaande artikel 4 van het decreet van
19 december 2003, t.t.z. het programmadecreet bij
de begroting 2004, geen rechtsgrond biedt voor de
‘algemene erkenning’ van toeristische verenigingen,
zoals vermeld in zowel het voornoemde vigerende
besluit, als het op 20 juli 2006 principieel reeds door
de Vlaamse Regering goedgekeurde ontwerp van wijzigingsbesluit.
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De minister wijst er verder nog op dat het thans
vigerende besluit én het ontwerp van wijziging ervan
aan Toerisme Vlaanderen de bevoegdheid verlenen
om ‘richtlijnen’ op te stellen waarvan de vereniging
die subsidies wenst te krijgen, moet aantonen dat ze
eraan voldoet. Omdat de richtlijnen raken aan de
inhoud en het wezen zelf van de regeling, oordeelt
de Raad van State dat ervan afgezien dient te worden om aan Toerisme Vlaanderen de bevoegdheid ter
zake te subdelegeren. De Raad van State merkt op
dat enkel een besluit van de Vlaamse Regering of een
ministerieel uitvoeringsbesluit ter zake een voldoende
basis bieden.
Dienovereenkomstig kan de minister dan ook meedelen dat het ontworpen besluit aan de opmerkingen
van de Raad van State werd aangepast, met het oog
op een tweede agendering op de Vlaamse Regering.
Dit volstaat op zich echter niet om tegemoet te komen
aan alle bezwaren van de Raad van State. Daartoe is
ten gronde vereist dat er een aanpassing zou worden
doorgevoerd van het hoger genoemde artikel 4 van
het programmadecreet 2004. In casu wordt de term
‘erkenning’ geschrapt uit het betreffende artikel. Met
het voorliggende amendement op het programmadecreet 2007 wordt deze betrachting gerealiseerd.

II.2. Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd bij dit
hoofdstuk en artikel.

II.3. Stemming
Ter stemming gelegd wordt amendement nr. 15,
houdende invoeging van een hoofdstuk XXIXbis,
bestaand uit een artikel 90bis, aangenomen met
negen stemmen bij drie onthoudingen.

De verslaggevers,

De voorzitter,

Jan ROEGIERS
Karim VAN OVERMEIRE
John VRANCKEN
Stefaan SINTOBIN
Johan VERSTREKEN
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