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DAMES EN HEREN,
Uw Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en
Begroting behandelde op 14, 21 en 22 november en
5 december 2006 het ontwerp van decreet houdende
de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007
(Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 965/1).
Op 14 november 2006 werd het ontwerp van decreet
toegelicht door de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams
minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke
Ordening wat betreft zijn bevoegdheden en op 28
november 2006 door minister-president Yves Leterme
voor zijn bevoegdheden.
Het ontwerp van programmadecreet werd besproken
in samenhang met het ontwerp van decreet houdende
de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2007 (Parl. St. Vl. Parl. 200607, nr. 14) en het ontwerp van decreet houdende
de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 (Parl. St.
Vl. Parl. 2006-07, nr.15). Hierover wordt verslag uitgebracht in Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr.15/6.
Het ontwerp van programmadecreet werd verder
besproken in samenhang met het voorstel van resolutie van de heer Ludo Sannen betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de
middelen van het Toekomstfonds (Parl. St. Vl. Parl.
2006-07, nr. 963). Dit voorstel van resolutie werd op
5 december 2006 door de heer Ludo Sannen ingetrokken.

van het Vlaams Parlement verwees de artikelen van
het programmadecreet naar de respectieve bevoegde
commissies (zie bijlage bij dit verslag).
Onder elke commissie ressorteerden een aantal specifieke aangelegenheden op basis van de opsplitsing
overeenkomstig artikel 59 van het Reglement van
het Vlaams Parlement. In elke inhoudelijk bevoegde
commissie waren er definitieve stemmingen met
betrekking tot de specifiek aan de respectieve commissie toegewezen artikelen van de programmadecreten.
De volgende hoofdstukken en bepalingen werden
aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën
en Begroting toegewezen:
Hoofdstuk I – Algemeen
Hoofdstuk V – Fiscaliteit
Hoofdstuk XXI – Oprichting begrotingsfonds van de
IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering
Hoofdstuk XXVII – Toekomstfonds
Hoofdstuk XXVIII – Inwerkingtreding van Comptabiliteitsdecreet
Hoofdstuk XXX – Slotbepalingen.

Op 5 december 2006 werd een voorstel van resolutie
van de heren Ludo Sannen, Sven Gatz, Koen Van den
Heuvel en Jan Peumans betreffende een duurzame
beleggingsstrategie voor de middelen van het Toekomstfonds (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 1030/1),
ingediend en in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting besproken, in samenhang
met het ontwerp van programmadecreet.

De aan de commissie toegewezen hoofdstukken
behoren tot de bevoegdheid van de heer Dirk Van
Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, met uitzondering van
Hoofdstuk XXI, Oprichting begrotingsfonds van de
IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering, dat tot
de bevoegdheid behoort van de heer Yves Leterme,
Vlaams minister-president, Vlaams minister van
Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij
en Plattelandsbeleid.

A. VOORAF

A.2. Toetsing

A.1. Werkwijze in de commissie
Het voorliggende ontwerp van decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007
werd behandeld overeenkomstig artikel 59 van het
Reglement van het Vlaams Parlement. De voorzitter

Overeenkomstig de beslissing van het Uitgebreid
Bureau van het Vlaams Parlement van 13 november 2006 in uitvoering van de resolutie betreffende
de functie van een decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting werden na toetsing
overeenkomstig artikel 58 van het Reglement van het
Vlaams Parlement alle ingediende bepalingen met
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betrekking tot de begeleiding van de begroting 2007
in aanmerking genomen.

B. TOELICHTING DOOR DE HEER DIRK VAN
MECHELEN, VLAAMS MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING BIJ HET ONTWERP VAN
DECREET HOUDENDE BEPALINGEN TOT
BEGELEIDING VAN DE BEGROTING 2007
Minister Dirk Van Mechelen overloopt naar aanleiding van zijn toelichting de bepalingen van het programmadecreet, die wat zijn bevoegdheidsdomein
betreft, aan de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting zijn toegewezen.

HOOFDSTUK I
Algemeen

Artikel 1

Stuk 965 (2006-2007) – Nr. 10

hun intrede hebben gedaan op de vastgoedmarkt
door de aankoop van een eerste woning. In combinatie met de andere maatregelen uit het decreet – tariefverlaging en meeneembaarheid – heeft een en ander
ertoe geleid dat steeds meer Vlamingen sneller en op
jongere leeftijd een woning aanschaffen.
De minister wijst op het belang van de vaststelling
dat de woningmarkt evolueert. De Vlaamse Regering
heeft in het hoofdstuk ‘Een betaalbare woning voor
iedereen’ uit haar regeerakkoord een reeks maatregelen opgenomen waaronder de aanpassing van het van
registratierechten vrijgestelde bedrag.
De door artikel 19 voorgestelde verhoogde vrijstelling zal gelden voor alle koopovereenkomsten afgesloten na 31 december 2006. Door het abattement tot
15.000 euro op te trekken krijgt men op een gewoon
tarief een vrijstelling van 1500 euro. Voor klein
beschrijf is dat 750 euro. De budgettaire impact van
deze maatregel wordt geraamd op 7,5 tot 8 miljoen
euro en is begrotingsgewijs vertaald in minder ontvangsten uit de registratierechten.

AFDELING II

Hoofdstuk I is de klassieke bepaling met betrekking
tot de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden en
behoeft dan ook geen verdere commentaar.

Belasting op de automatische
ontspanningstoestellen

HOOFDSTUK V

Artikelen 20 tot 29

Fiscaliteit

Artikel 19

Een tweede belangrijke afdeling in hoofdstuk V – Fiscaliteit van het programmadecreet heeft te maken met
de belasting op de automatische ontspanningstoestellen. Het betreft de artikelen 20 tot en met 29 over de
belastingen op de automatische ontspanningstoestellen en de belasting op spelen en weddenschappen. De
minister verklaart dat de behandelde bepalingen geen
deel uitmaken van een inhoudelijke hervorming. Het
betreft een juridisch-technische operatie.

Minister Dirk Van Mechelen verwijst naar het
decreet van 1 februari 2002 waarbij de registratierechten in het Vlaamse Gewest werden hervormd.
Een element van de hervorming was de invoering van
het abattement: een fiscale tegemoetkoming voor de
belastingplichtige die een eerste woning aanschaft
mits hij er zijn hoofdverblijfplaats van maakt. Bedoeling daarvan was de fiscale instapdrempel te verlagen
voor elke belastingplichtige die een eerste woning wil
aankopen. De minister omschrijft de maatregel als
succesvol omdat tussen 2002 en 2005 153.024 kopers

De regelgeving betreffende deze gewestelijke belastingen is opgenomen in het Wetboek op de met inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen. Sedert 1965
werd dit wetboek meermaals door middel van bijzondere machtenbesluiten gewijzigd. Bovendien bevat
het wetboek aan de Koning verleende bevoegdheidstoewijzingen die hem toestaan een aantal essentiële
bestanddelen van deze belastingen vast te stellen.
Artikel 170 van de Grondwet bepaalt uitdrukkelijk
dat een belasting slechts door een wet, decreet of
ordonnantie kan worden ingevoerd en niet krach-

AFDELING I
Verhoging abattement
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tens een wet, decreet of ordonnantie. Dit principe,
het legaliteitsprincipe, betekent dat deze aangelegenheid bij uitsluiting van enige andere macht tot
de bevoegdheden behoort van de wet-, decreet- of
ordonnantiegever. Het legaliteitsbeginsel houdt ook
in dat de grondslag van de belasting, de aanslagvoet
en de eventuele voorwaarden tot vrijstelling, door de
wetgever moeten worden vastgesteld. Slechts de regeling van bepaalde detailkwesties zoals controle en
administratieve formaliteiten betreffende de inning
kunnen door de wetgever aan de betrokken uitvoerende bestuursorganen worden overgedragen.
Op het vlak van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen werden recentelijk een groot aantal rechtsgedingen ingeleid waarin de onwettelijkheid
van bepaalde aan de Koning verleende bevoegdheidstoewijzingen wordt opgeworpen met het oog op het
verkrijgen van een teruggave van de sedert het aanslagjaar 1992 betaalde belastingen. Deze gerechtelijke betwistingen hebben niet de inhoud maar slechts
de bevoegdheid van de auteur van de koninklijke
besluiten tot voorwerp. Sommige rechters hebben
oor naar de argumenten van de belastingplichtigen.
Gezien het grote aantal rechtsgedingen dat aanhangig is gemaakt en de financieel belangrijke inzet, wil
de Vlaamse Regering geen enkel risico lopen.
Om de bestaande lacunes weg te werken en om de
rechtszekerheid te waarborgen, strekt het ontwerp
van decreet ertoe om alle bepalingen met betrekking
tot de belasting op de spelen en weddenschappen en
de belasting op de automatische ontspanningstoestellen die door de betwiste koninklijke besluiten werden ingevoerd, met terugwerkende kracht en zonder
inhoudelijke wijzigingen op hun huidige plaats decretaal in het wetboek in te voegen.
Dit ontwerp van programmadecreet zal eveneens
de hiermee overeenstemmende bepalingen van de
koninklijke besluiten waarvan de onwettelijkheid op
grond van de artikelen 170 en 172 van de Grondwet
wordt/kan worden opgeworpen, opheffen. Wat bij
koninklijk besluit is ingeschreven ingevolge het volmachtenbesluit wordt eruit gehaald en bij decreet
heringeschreven met terugwerkende kracht om de
mogelijke rechtsonzekerheid van deze bepalingen
weg te halen. De minister verwijst naar de theoretische toelichting bij de argumentatie in de toelichting.
Het Waalse Gewest voerde een gelijksoortige operatie
door. Een en ander verloopt in nauw overleg met de
ambtenaren van de FOD Financiën.

AFDELING III
Leegstandsheffing Woningen

Artikel 30
De derde afdeling waarop de minister wijst, betreft
artikel 30 met betrekking tot de leegstand van woningen. De Vlaamse Regering anticipeert op het arrest
van 28 september 2006 waarbij het Arbitragehof
oordeelt dat het decreet betreffende de heffing op
leegstand en/of verwaarloosde woningen het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel schendt omdat het
slechts een beperkte en voorwaardelijke vrijstelling
voor een gebouw dat beschermd is als monument
voorziet en helemaal geen vrijstelling voor gebouwen die beschermd zijn als stads- en dorpsgezicht.
De vrijstelling geldt enkel wanneer voor het gebouw
een ontvankelijk verklaard restauratiepremiedossier is ingediend en enkel gedurende de termijn van
behandeling ofwel wanneer de bevoegde overheid
attesteert dat een beschermde woning of gebouw
in de bestaande toestand bewaard mag blijven. Het
heffingsdecreet op leegstaande en verwaarloosde
bedrijfsruimten voorziet in een volledige vrijstelling
zonder toevoeging van voorwaarden en beperkingen. Dat is volgens het Arbitragehof een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling tussen leegstand en
verwaarlozing van woningen en leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. De Vlaamse Regering stelt voor dit mankement recht te zetten door
alle gebouwen en woningen beschermd als monument, stads- of dorpsgezicht en die zijn opgenomen
in een ontwerp van lijst tot bescherming, volledig van
de heffing vrij te stellen.

HOOFDSTUK XXVII
Toekomstfonds

Artikelen 84 tot 88
Vervolgens gaat de minister in op een aantal bepalingen in hoofdstuk XXVII met betrekking tot de
oprichting van het Toekomstfonds. De minister verwijst dienaangaande ook naar zijn toelichting bij het
ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 14) en het
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ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 2007 (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr.
15).
Het Vlaams Toekomstfonds zal, als rechtspersoon,
functioneren als een element van het macrobudgettaire beleid om zodoende bij te dragen tot een
gezonde budgettaire toestand voor Vlaanderen op
middellange en lange termijn. Door deze norm om
te zetten in een toekomstfonds vermijdt de Vlaamse
Regering een begrotingspolitiek.
Doel is het tot stand brengen van de door de Hoge
Raad van Financiën (HRF) gevraagde intertemporele
neutraliteit. Economische groeipieken worden weggeschreven in de begroting om een budgettaire stopand-go-politiek, waarbij nieuw beleid en besparingen
elkaar afwisselen naargelang hoe het toevallig gaat
met de economie, te vermijden. De in het Toekomstfonds gereserveerde middelen worden ook effectief
gestort en belegd, zodat men ze ziet aangroeien. De
extra middelen ter waarde van 187 miljoen euro die
Vlaanderen in 2007 zal ontvangen vanuit de federale dotaties ingevolge de meest recente parameters
inzake fiscale capaciteit en denataliteit, zullen in de
begroting 2007 gereserveerd worden in dat Toekomstfonds.
Waarom een afzonderlijk fonds? De minister argumenteert dat het ontegensprekelijk duidelijk is dat
dit deel uitmaakt van een macrobudgettair beleid,
dat de beleidsdomeinen overstijgt. Het kan daardoor
snel en adequaat ingezet worden waar het nodig is.
Bovendien speelt ook het argument van de voorzichtigheid. Een mogelijke toekomstige staatshervorming
zal ongetwijfeld budgettaire consequenties hebben, er
zijn nog dossiers hangende op het Overlegcomité, en
ook de Kyotonorm mag niet vergeten worden. Om
een en ander te realiseren wordt het Toekomstfonds
als rechtspersoon gecreëerd in het programmadecreet
bij de initiële begroting 2007.

HOOFDSTUK XXVIII
Inwerkingtreding van Comptabiliteitsdecreet

Artikel 89
Tot slot gaat de minister in op de inwerkingtreding
van het comptabiliteitsdecreet. De Vlaamse Regering
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stelt voor zelf de inwerkingtreding te bepalen. Daarover is de voorbije maanden nogal wat gepraat in het
Overlegcomité. Op 26 oktober 2005 werd beslist dat
met betrekking tot de inwerkingtreding van de wet
van 16 mei 2003 houdende de algemene bepalingen
die gelden voor begroting, de controle op de subsidies
en de boekhouding van de gemeenten, gemeenschappen en gewesten, een werkgroep zal worden opgericht
die een concreet uitgewerkt voorstel van aanpassing
zou bespreken van zowel de wet als het ontwerp van
KB houdende vaststelling van een boekhoudplan.
Gezien de huidige stand van zaken is het niet realistisch te stellen dat de werkgroep zijn werkzaamheden
kan afronden binnen het tijdsbestek dat de Vlaamse
Gemeenschap in de mogelijkheid stelt om een nieuw
boekhoudsysteem te ontplooien dat beantwoordt aan
de vereisten en dat operationeel zal zijn vanaf 1 januari 2007.
Daarnaast keurde het Vlaams Parlement op 29 april
2004 het comptabiliteitsdecreet goed. De Vlaamse
Regering gaf er in overleg met het Vlaams Parlement
de voorkeur aan dit decreet nog niet in werking te
stellen. De Vlaamse Regering stelt voor de administratieve hervorming – opsplitsing van het bestuur
in 13 beleidsdomeinen en agentschappen – te implementeren volgens het huidige boekhoudsysteem dat
gebaseerd is op de wet op de rijkscomptabiliteit. De
implementatie van deze nieuwe bestuursstructuur
wordt volledig doorgevoerd in de begroting voor
2008. Op dit ogenblik worden de laatste voorbereidingen getroffen met de departementen. Negen van
de dertien hebben al informatie bezorgd.
De begroting voor 2008 zal worden voorgesteld volgens de nieuwe structuur. De boekhouding moet aangepast worden aan het ambtelijke bestuursapparaat
op 1 januari 2008. Het is volgens de minister wenselijk dat de ingebruikname van een nieuw boekhoudsysteem samenvalt met de start van een boekjaar.
De Vlaamse Regering gaat uit van 1 januari 2010.
De minister vindt dat een indicatieve, maar haalbare
datum. De financiële administratie van de Vlaamse
Gemeenschap levert enorme inspanningen om deze
hervorming boekhoudkundig tot een goed einde te
brengen. Er worden verregaande stappen gezet tot de
modernisering en vereenvoudiging van de boekhouding en begroting, waarbij in de eerste plaats aandacht wordt besteed aan de rapporteringsplicht van
het ESR-vorderingensaldo in een geconsolideerde
omgeving.
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HOOFDSTUK XXX
Slotbepalingen

Artikel 91
Dit hoofdstuk omvat de slotbepalingen over de
inwerkingtreding van het ontwerp van decreet en
behoeft dan ook geen verdere commentaar.

C. TOELICHTING DOOR DE HEER YVES
LETERME, VLAAMS MINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, LANDBOUW,
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

D. OPMERKINGEN VAN HET REKENHOF
BIJ HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE BEGROTING 2007
Voor de opmerkingen van het Rekenhof, wordt verwezen naar het briefadvies van het Rekenhof bij
het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2007 (Parl. St. Vl. Parl.
2006-07, nr. 965/4) en de toelichting van het Rekenhof bij het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting 2007 en het ontwerp van decreet
houdende de uitgavenbegroting 2007 naar aanleiding
van de bespreking van de ontwerpbegroting (Parl. St.
Vl. Parl. 2006-07, nr. 15/6).
E. BESPREKING EN STEMMING

De heer Yves Leterme, minister-president van de
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid gaf op 28 november 2006 toelichting
bij hoofdstuk XXI: Oprichting begrotingsfonds van
de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering, in
samenhang met de beleidsbrief Planning en Statistiek (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 992).

Artikel 1 en hoofdstuk I worden zonder opmerkingen
aangenomen met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.

HOOFDSTUK XXI

HOOFDSTUK V

Oprichting begrotingsfonds van de
IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering

Fiscaliteit

HOOFDSTUK I
Algemeen

AFDELING I
Artikel 75
Door middel van hoofdstuk XXI van het programmadecreet wordt er een begrotingsfonds opgericht.
Dat begrotingsfonds heeft tot doel om de Studiedienst van de Vlaamse Regering net zoals andere
onderzoekscentra, inkomsten te laten innen voor de
inbreng van expertise en externe studieprojecten, de
verkoop van publicaties, de organisatie van studiedagen en andere opdrachten. De inkomsten ervan zijn
begroot op 9000 euro.

Verhoging abattement

Artikel 19
De heer Herman De Reuse gaat in op de verhoging
van het abattement. Tussen 2002 en 2005 hebben
153.024 kopers hun intrede gedaan op de vastgoedmarkt door een eerste woning te kopen. Hij vraagt
vergelijkbare cijfers uit de periode daarvoor.

Artikel 19
De heer Herman De Reuse stelt gaat in op de verhoging van het abattement. Tussen 2002 en
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2005 hebben 153.024 kopers hun intrede gedaan op de vastgoedmarkt door een eerste woning
te kopen. Hij vraagt vergelijkbare cijfers uit de periode daarvoor.

Minister Dirk Van Mechelen verwijst in zijn antwoord
op Dirk
dinsdag
november verwijst
2006 naar
cijferMinister
Van21Mechelen
inde
zijn
antwoord op dinsdag 21 november 2006 naar de
oefening
van
de
Vlaamse
Regering
om
de
invloed
vaninvloed van het abattement op de
cijferoefening van de Vlaamse Regering om de
het
abattement op deteregistratierechten
te duiden.verkochte
De
registratierechten
duiden. De hoeveelheid
onroerende goederen is sedert 1
hoeveelheid verkochte onroerende goederen is sedert
januari 2002 fors toegenomen. De cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS)
1 januari 2002 fors toegenomen. De cijfers van het
zijn duidelijk.
Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) zijn duidelijk.

Omdat er voor 2005 nog geen officiële NIS-cijfers
beschikbaar zijn, heeft de regering zich voor dat jaar
gebaseerd op de gegevens van de FOD Financiën.
Daaruit blijkt andermaal een zeer forse toename van
Omdat er voor 2005 nog geen officiële NIS-cijfers beschikbaar zijn, heeft de regering zich
het aantal transacties, met name van 118.000 in 2004
voor dat jaar gebaseerd op de gegevens van de FOD Financiën. Daaruit blijkt andermaal een
naar 139.000, een stijging van 16 tot 17 percent. De
zeer forse
toename dat
vanhet
hetonjuist
aantalistransacties,
met name van 118.000 in 2004 naar 139.000,
minister
concludeert
dat de stijging
eende
stijging
van 16uittotregistratierechten
17 percent. De uitsluitend
minister concludeert dat het onjuist is dat de stijging
van
ontvangsten
te maken zou hebben met de prijsstijgingen. Hij
citeert ter verdediging nog enkele deskundigen.
Zo verklaarde Rudy Geutens van de immobiliëngroep Century 21 in Het Nieuwsblad van 9 april 2003
dat jongeren nu sneller de stap durven te zetten om
te kopen omdat ze dankzij de meeneembaarheid van
de registratierechten gemakkelijk weer kunnen verkopen. Als het systeem van de meeneembaarheid nog
beter bekend wordt bij kandidaat-kopers, zal volgens
hem de stap tot kopen sneller gezet worden. Iain
Cook van ERA stelde in De Morgen van 25 januari
2005: “Maar ook de fiscale amnestie en de verlaging
van de schenkings- en registratierechten hebben een
positieve invloed gehad op het koopgedrag van de
Vlaming. Als jongeren twee à drie jaar na hun eerste
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aankoop de flat verkopen, kunnen zij hun registratierechten gewoon meenemen naar hun nieuwe aankoop.” De minister citeert ook nog Filip Jansen van
Stadim in De Standaard van 9 juni 2005:
“En de combinatie van de extreem lage rentestand en
de meeneembare registratierechten doet steeds meer
jonge mensen besluiten het eerste appartementje dan
maar meteen te kopen in plaats van te huren”.
Naast die drie getuigenissen vermeldt minister Van
Mechelen ook het onderzoeksrapport dat door het
universitair steunpunt Fiscaliteit in januari 2004 werd
opgemaakt. Hij citeert: “In deze bijdrage hebben we
het effect geschat van de verlaging van de registratierechten inclusief het abattement op de vraagzijde
van de Vlaamse woningmarkt. Hiertoe maakten we
gebruik van een micro-economisch gedragsmodel
dat het optimale moment van aankoop van een eigen
woning in de levenscyclus probeert te verklaren. Het
model maakt gebruik van de individuele gezinsgegevens die afkomstig zijn uit enkele recente budgetenquêtes van het Nationaal Instituut voor de Statistiek.
Uit de simulatieresultaten met het model bleek dat de
hervorming een tweetal effecten met zich meebrengt.
Een eerste effect bestaat erin dat gezinnen gemiddeld
genomen vroeger in de levenscyclus eigenaar zullen
worden. Naast dit vooruitschuiven van de aankoop
van een eigen woning zullen sommige gezinnen, die
voorheen levenslang huurder zouden zijn geweest,
toch de koopmarkt betreden als gevolg van de her-

vorming.”. De minister concludeert dat de regeringsmaatregelen dus hun succes niet hebben gemist. Meer
Vlamingen hebben zich hierdoor een eigen woning
aangeschaft, de mogelijkheid werd gecreëerd deze
eigendomsverwerving te doen op steeds jongere leeftijd en het aantal transacties blijft dankzij de hervorming van jaar tot jaar toenemen. De minister beseft
wel dat dit op een bepaald moment een limiet zal
bereiken.
Vervolgens overloopt de minister het aantal toegekende abattementen per jaar. Wat de cijfers over de
jaren negentig betreft, antwoordt de minister dat
de FOD Financiën toen geen reden had om die bij
te houden, aangezien het abattement toen nog niet
bestond. In elk geval ziet men in de bijgevoegde tabel
vanaf 2002 dat zowel voor het groot als het klein
beschrijf het aantal abattementen gestaag evolueert.
De heer Felix Strackx verklaart dat Vlaams Belang
amendementen bij het hoofdstuk Fiscaliteit heeft
ingediend, teneinde een onrechtvaardigheid of een
vergetelheid in de decreten recht te zetten. Die wijzigingen hebben een zeer kleine weerslag op de
begroting, twee amendementen hebben een grotere
impact.

Artikel 19 wordt aangenomen met 10 stemmen bij 5
onthoudingen.

De heer Felix Strackx verklaart dat Vlaams Belang amendementen bij het hoofdstuk
Fiscaliteit heeft ingediend, teneinde een onrechtvaardigheid of een vergetelheid in de decreten
recht te zetten. Die wijzigingen hebben een zeer kleine weerslag op de begroting, twee
amendementen hebben een grotere impact.
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AFDELING Ibis (nieuw)
Vermindering registratierechten

Artikel 19bis
Amendement nr. 8 van de heren Felix Strackx,
Herman De Reuse, Christian Verougstraete en Thieu
Boutsen en mevrouw Hilde De Lobel strekt ertoe een
afdeling Ibis, die bestaat uit artikel 19bis in te voegen
(Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 965/5).
De heer Felix Strackx verklaart namens de indieners
dat het amendement betrekking heeft op de aanvullende rechten, die door het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 (Parl.
St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 334) uitgesloten zijn van
meeneembaarheid of verrekening. De achterliggende
bedoeling van de Vlaamse Regering is met deze
maatregel een correctere aangifte te bekomen van de
waarde van de woning op het ogenblik van de registratie, een principe dat door niemand wordt betwist.
Vlaams Belang is het eens met de achterliggende
motieven. Vermoedelijk door een onachtzaamheid
wordt er echter nog een andere categorie getroffen
door deze maatregel, namelijk sommige eigenaars
die een woning gekocht hebben onder het stelsel van
het ‘klein beschrijf ’. Mensen die een te lage aangifte
hebben gedaan, mogen de aanvullende rechten niet
verrekenen. Bij aanvullende rechten, die geheven
worden wegens het niet naleven van de voorwaarden
zoals gesteld in artikel 60 van het Wetboek van Registratierechten, wil Vlaams Belang daarom een uitzondering toevoegen.
De vermindering van registratierechten, het zogenaamde klein beschrijf, is verbonden aan een aantal
voorwaarden. De verkrijger moet binnen de vijf jaar
de woning betrekken en er drie jaar blijven wonen.
Als de verkrijger zich om welke reden dan ook niet
houdt aan die voorwaarde, moet hij vijf percent
registratierechten betalen, verhoogd met intresten en
een boete. Vijf percent van de totale waarde van de
woning is een aanzienlijk bedrag en een voldoende
straf voor het niet naleven van de domiciliëringsvoorwaarde. Het is niet nodig om de verkrijger nog
eens extra te straffen door de aanvullende rechten
uit te sluiten van de meeneembaarheid. Het gaat om
een beperkt aantal gevallen, dus de maatregel zal
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volgens de spreker nagenoeg geen impact hebben op
de begroting. De bevolking zal aanvoelen dat er een
sociale onrechtvaardigheid of vergetelheid weggewerkt wordt.
Minister Dirk Van Mechelen repliceert door te verwijzen naar de uitvoerige inhoudelijke debatten
naar aanleiding van de bespreking van het ontwerp
van decreet houdende de bepalingen tot begeleiding
van de begroting 2005 (Parl. St. Vl. Parl. 2004-05,
nr.124/8), onder meer op 1 december 2005, waarin
het standpunt van de heer Strackx wordt weerlegd.
De minister distantieert zich van de inhoud van de
column van de heer Strackx van 18 januari 2005. De
heer Felix Strackx repliceert dat het dan geen vergetelheid maar een opzettelijke onrechtvaardigheid is.
Ter stemming gelegd, wordt het amendement nr. 8
verworpen met 10 stemmen tegen 5.

AFDELING II
Belasting op de automatische
ontspanningstoestellen

Artikelen 20 tot 29
Met betrekking tot de belasting op de automatische
ontspanningstoestellen, verwijst de heer Herman De
Reuse naar de Raad van State, die een zuiver juridisch
oordeel heeft geveld. Het commissielid stelt vast dat
de Vlaamse Regering sedert 1989 bevoegd is om in
deze materie regulerend op te treden. De Vlaamse
Regering is volgens de spreker in gebreke gebleven
omdat ze een van haar bevoegdheden niet heeft uitgeoefend. De Vlaamse Regering stemde ermee in dat
een en ander op federaal niveau werd geregeld bij
Koninklijk Besluit. De spreker noemt dat een onwettigheid.
Minister Dirk Van Mechelen benadrukt dat het om
besluiten gaat die werden genomen toen Vlaanderen
nog niet bevoegd was voor deze materie. Het gaat om
KB’s die bij volmacht werden genomen in de jaren
zestig en zeventig. Ze wijzigden de belastingsaanslag.
Dat had bij wet moeten gebeuren en niet bij decreet
omdat Vlaanderen toen nog niet bevoegd was.

Stuk 965 (2006-2007) – Nr. 10

12

De heer Herman De Reuse antwoordt dat deze
bevoegdheid sedert de Financieringswet tot de
Vlaamse bevoegdheden behoort. Waarop door minister Dirk Van Mechelen wordt gerepliceerd dat daar
geen discussie over bestaat. Bovendien heeft Vlaanderen deze bepalingen nooit gewijzigd. Nu wordt in
een aantal rechtsgedingen aangevoerd dat de doorgevoerde wijzigingen bij wet in plaats van bij KB hadden moeten gebeuren. Om daarop te anticiperen past
Vlaanderen dat aan door de wijzigingen bij decreet
door te voeren.
De heer Herman De Reuse herhaalt dat Vlaanderen
al sedert 1989 bevoegd is. De minister stelt dat de
discussie pas later is begonnen. De heer Herman De
Reuse zegt dat de discussie al enige tijd aan de gang
is. Vanwege de uiteenlopende uitspraken door lagere
rechtbanken probeert de overheid problemen te vermijden. De spreker verwacht geen problemen omdat
de hoogste rechtsmacht voor constante rechtspraak
zal zorgen. Wie zich tot een rechtbank richt, betwist
de wettigheid van de maatregelen. De Vlaamse Regering poogt dat argument met terugwerkende kracht
te ontkrachten. Volgens de Raad van State kan enkel
de grondwettelijkheid aangevochten worden. De wettigheid van een maatregel niet wanneer het Vlaams
Parlement deze maatregel goedkeurt.
Volgens minister Dirk Van Mechelen is de grond van
de zaak of de decreetgever zijn verantwoordelijkheid
neemt met deze maatregel waardoor elke belastingplichtige die gehouden is belastingen te betalen, deze
niet kan ontlopen alleen door te verwijzen naar de
onbevoegdheid van de regelgever.
Het is de heer Herman De Reuse te doen om de
terugwerkende kracht. De minister merkt op dat de
rechtsgrond retroactief wordt versterkt. Hij is daar
voorstander van. De heer Herman De Reuse stelt dat
zulks mag. De Raad van State merkt op dat er in de
gegeven omstandigheden geen onevenredige gevolgen zijn voor de rechtzoekende of belastingplichtige.
Dat is een louter juridisch-technische benadering. De
spreker wijst erop dat het beleid een maatregel neemt
met terugwerkende kracht. Dat komt bij de belastingplichtige als onrechtmatig over. Een wetgeving wordt
met terechte argumenten aangevochten waarop de
wetgever besluit een en ander met terugwerkende
kracht recht te zetten.
Minister Dirk Van Mechelen vraagt de spreker of de
voorgestelde maatregel in het algemene belang is.
De heer Herman De Reuse repliceert dat wetten op

een regelmatige manier goedkeuren in het algemene
belang is. Wie daar niet in slaagt, zal met de vinger
gewezen worden.
De artikelen 20 tot 29 worden aangenomen met 10
stemmen tegen 5.

AFDELING III
Leegstandsheffing Woningen

Artikel 30
Artikel 30 wordt zonder opmerkingen aangenomen
met 10 stemmen tegen 5.

AFDELING IIIbis (nieuw)
Successierechten

Artikelen 30bis tot 30sexies
Amendement nr. 9 van de heren Felix Strackx,
Herman De Reuse, Christian Verougstraete en Thieu
Boutsen en mevrouw Hilde De Lobel strekt ertoe een
afdeling IIIbis, die bestaat uit de artikelen 30bis tot
30sexies, in te voegen (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr.
965/5).
De heer Felix Strackx stelt dat dit in feite een herneming is van de amendementen die de VlaamsBelangfractie indiende bij de bespreking van het
decreet houdende vrijstelling van successierechten
ten voordele van de langstlevende partner voor de
nettowaarde van de gezinswoning. Op 1 januari 2007
treedt het decreet houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner
voor de nettowaarde van de gezinswoning in werking. Hierdoor wordt de vrijstelling van successierechten ingevoerd voor één bepaalde categorie van
personen: de gehuwden of samenwonenden die een
gezinswoning bezitten, ongeacht de waarde ervan.
Nalatenschappen met eenzelfde waarde worden dus
verschillend belast naargelang hun samenstelling.
Wie geen gezinswoning bezit, betaalt successierechten
op de volledige nalatenschap. Naarmate het gewicht
van de gezinswoning in de nalatenschap groter
is, betaalt de overblijvende partner minder successierechten. Dit zal de keuzes die mensen in de loop,
en vooral op het einde, van hun leven maken, onge-
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twijfeld beïnvloeden. Mensen moeten zo vrij mogelijk zijn in hun keuzes en mogen hiervoor niet fiscaal
worden gesanctioneerd.
Het commissielid stelt dat Vlaams Belang de ongelijke behandeling van nalatenschappen die dit decreet
invoert, ongedaan wil maken en daarom voorstelt de
vrijstelling van successierechten ten voordele van de
langstlevende partner uit te breiden tot de volledige
nalatenschap. De financiële situatie van Vlaanderen
is momenteel van dien aard dat deze uitbreiding geen
probleem kan zijn. Het argument om ze te verwerpen naar aanleiding van de parlementaire behandeling van het toenmalige ontwerp van decreet was
toen dat de financiële toestand niet toeliet de regeling uit te breiden tot roerende goederen, maar het
lid denkt dat de gunstige Vlaamse situatie dit thans
wel toelaat. Daarbij komt nog dat de beperking van
de vrijstelling tot onroerende goederen onrechtvaardig is, want zij creëert een ongelijke behandeling van
nalatenschappen.

Ter stemming gelegd, wordt het amendement nr. 9
verworpen met 10 stemmen tegen 5.
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woning kopen of bouwen. Vaak is er in hoofde van
hen geen sprake van een gezinswoning in de betekenis van het decreet. Als een partner overlijdt, zijn ze
de dupe van die omschrijving.
Het lid dringt erop aan ook met deze weliswaar
beperkte categorie van mensen rekening te houden.
Om een voldoende oorzakelijk verband te behouden tussen het verkopen van de oude woning en het
betrekken van de nieuwe, stelt de Vlaams Belangfractie een termijn van twee jaar voor, naar analogie met
de meeneembaarheid van de registratierechten. De
spreker benadrukt wel dat de regeling zelf belangrijker is dan de duur van de termijn.
De heer Strackx wijst er verder op dat de partner
overlijdt na de aankoop van de woning, maar voor
het koppel de woning betrekt, de langstlevende partner successierechten op de woning moet betalen. De
woning wordt immers nog niet door de decreetgever
als gezinswoning aanzien.
De spreker begrijpt niet waarom de minister dit
amendement blijft verwerpen. Het gaat niet over duizenden mensen, het gaat niet over miljoenen euro.
De bevolking voelt aan dat het onrechtvaardig is. Hij
geeft het parlement de kans dit recht te zetten.

AFDELING IIIter (nieuw)
Vrijstelling van successierechten
ten voordele van de langstlevende partner
voor de nettowaarde van de gezinswoning

Ter stemming gelegd, wordt het amendement nr.10
verworpen met 10 stemmen tegen 5.

AFDELING IIIquater (nieuw)
Artikelen 30septies en 30octies
Forfaitaire vermindering personenbelasting
Amendement nr. 10 van de heren Felix Strackx,
Herman De Reuse, Christian Verougstraete en Thieu
Boutsen en mevrouw Hilde De Lobel strekt ertoe een
afdeling IIIter, die bestaat uit de artikelen, 30septies
en 30octies in te voegen (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07,
nr. 965/5).
De heer Felix Strackx stelt dat de gezinswoning gedefinieerd wordt als zijnde de woning waar men gedomicilieerd is. Dat zorgt in bepaalde gevallen voor
moeilijkheden. Om die reden wordt in het amendement een aanpassing voorgesteld van het decreet van
7 juli 2006 houdende vrijstelling van successierechten
ten voordele van de langstlevende partner voor de
nettowaarde van de gezinswoning (Parl. St. Vl. Parl.
2005-06, nr. 865).
Mensen die hun gezinswoning verkopen, huren vaak
nadien een tijdje een woning voor ze een andere

Artikel 30novies
Amendement nr. 11 van de heren Felix Strackx,
Herman De Reuse, Christian Verougstraete en Thieu
Boutsen en mevrouw Hilde De Lobel strekt ertoe een
afdeling IIIquater, die bestaat uit artikel 30novies in
te voegen (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 965/5).
De heer Felix Strackx stelt dat dit amendement van
de Vlaams Belangfractie ertoe strekt de vermindering
van de personenbelasting een jaar eerder dan gepland
te laten ingaan, met name reeds voor het aanslagjaar
2007.

Ter stemming gelegd, wordt het amendement nr. 11
verworpen met 10 stemmen tegen 5.
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AFDELING IV (nieuw)

gingen, wat het Vlaamse Gewest betreft, overeenkomstig van toepassing te verklaren.

Onroerende voorheffing

Artikel 30bis
Amendement nr. 1 van mevrouw Hilde Eeckhout en
de heren Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen en Jan
Peumans strekt ertoe een afdeling IV, die bestaat uit
artikel 30bis in te voegen (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07,
nr. 965/2).
De Vlaamse overheid int de onroerende voorheffing
zelf sinds aanslagjaar 1999. Op grond van artikel 5,
§4, van de Bijzondere Financieringswet (BFW), van
toepassing sinds 1 januari 2002, zijn de gewesten
bevoegd voor de vaststelling van de administratieve
procedureregels met betrekking tot de in de BFW
opgenomen gewestbelastingen die zij zelf innen. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2002 enkel het
Vlaamse Gewest bevoegd is voor de administratieve
procedureregels inzake de onroerende voorheffing.
Indien de federale overheid een wijziging doorvoert
aan de administratieve procedureregels van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB
92) kan deze bijgevolg geen uitwerking hebben op
de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest.
Indien wel, zou de federale overheid handelen in
strijd met de BFW en haar bevoegdheid overschrijden.
Rekening houdende met de huidige tekst van artikel 5, §4, van de BFW diende de toestand van het
WIB 92 op 1 januari 2002 bevroren te worden voor
de administratieve procedure inzake de onroerende
voorheffing in het Vlaamse Gewest. Vanaf dat ogenblik was immers enkel het Vlaamse Gewest bevoegd
om de procedureregels vast te stellen of te wijzigen.
Niettegenstaande het Vlaamse Gewest herhaaldelijk gebruik heeft gemaakt van haar ruime fiscale
bevoegdheid om voor de onroerende voorheffing
een eigen Vlaams fiscaal beleid te voeren, werden
om redenen van transparantie en eenduidigheid de
meeste federale aanpassingen aan het WIB 92 in de
praktijk ongewijzigd overgenomen. Deze wijzigingen
werden dan ook consequent in de communicatie met
de belastingplichtige vermeld, daar zij in de meeste
gevallen voor deze laatste een verbetering inhielden.
Door de bovenvermelde overdracht van bevoegdheid
sedert 1 januari 2002 moet evenwel om de rechtszekerheid volledig te waarborgen en gelet op de financieel belangrijke inzet voor het gewest en de lokale
besturen, de bestaande toestand binnen het Vlaamse
Gewest met terugwerkende kracht geregulariseerd
worden. Dit kan enkel door de aangebrachte wijzi-

Het amendement maakt duidelijk dat alle wettelijke
aanpassingen aan de procedureregels van het WIB 92
die sedert 1 januari 2002 werden doorgevoerd, ook
gelden voor de Vlaamse onroerende voorheffing, met
behoud van hun oorspronkelijke uitwerkingsdatum
en zonder inhoudelijke wijzigingen. Er wordt hierop
slechts één uitzondering gemaakt, met name voor
artikel 371 van het WIB 92.
Ter stemming gelegd, wordt het amendement nr.1
aangenomen met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.
Hoofdstuk V wordt aangenomen met 10 stemmen
tegen 5.

HOOFDSTUK XIIIbis (nieuw)
Fonds ter valorisatie van de GIMV-participatie
Artikel 47bis
Amendement nr. 12 van mevrouw Hilde Eeckhout en
de heren Erik Matthijs, Ludo Sannen, Jan Peumans
en Jaak Gabriels strekt ertoe een hoofdstuk XIIIbis,
dat bestaat uit artikel 47bis in te voegen (Parl. St.
Vl. Parl. 2006-07, nr. 965/5) met betrekking tot de
GIMV-participatie.
Ter stemming gelegd, wordt het amendement nr. 12
aangenomen met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.
HOOFDSTUK XXI
Oprichting begrotingsfonds van de
IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering
Artikel 75
Artikel 75 en hoofdstuk XXI worden zonder opmerkingen aangenomen met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.
HOOFDSTUK XXVII
Toekomstfonds
Artikel 84
De heer Ludo Sannen verwijst naar de drie redenen
die in de toelichting worden aangehaald voor de
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oprichting van het Toekomstfonds: mogelijke staatshervormingen, hangende dossiers op het Overlegcomité en voldoen aan de Kyoto-verplichtingen. Over
dat laatste item werd vorig jaar al gesproken. In de
meerjarenbegroting zijn daarvoor middelen vrijgemaakt. Deze middelen worden in het Toekomstfonds
gestort. In eerste instantie zal daarbovenop nog 187
miljoen euro gestort worden. Zal een deel van die
middelen gebruikt worden om de Kyoto-doelstellingen te halen? Zijn dat bijkomende middelen bovenop
de meerjarenbegroting? Wat is de reden voor deze
bijkomende middelen? Wordt er getwijfeld aan het
Klimaatbeleidsplan1? De spreker kan zich niet voorstellen dat een regering extra middelen vrijmaakt
voor een plan dat al gefinancierd is.
De heer Koen Van den Heuvel is akkoord met de
doelstelling van het Toekomstfonds, namelijk een
duurzaam begrotingsbeleid. De middelen moeten
inderdaad niet aan recurrente maar aan structurele
uitdagingen besteed worden. Het Toekomstfonds zou
een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid worden. De Raad van State en de
Inspectie van Financiën vragen zich af waarom
het Toekomstfonds een IVA wordt en geen gewoon
begrotingsfonds. Dat brengt immers een aantal extra
kosten teweeg. Waarom de keuze voor een IVA?
Minister Dirk Van Mechelen zegt dat de fiscale meevaller van 187 miljoen euro, die het gevolg is van de
stijgende fiscale capaciteit van Vlaanderen en een
positieve denataliteitscoëfficiënt, resulteert in een
akkoord om dat geld niet om te zetten in recurrente
beleidsuitgaven, maar te reserveren. Reserveren is een
bewijs van duurzaam begrotingsbeleid. Bij tegenvallers kan het constante beleidsniveau gehandhaafd
worden, zonder aan de beleidsdoelstellingen te
raken, en door de reserve aan te wenden. Het verleden heeft, zeker in Vlaanderen, met een uitgavenbegroting waarvan ongeveer twee derden gealloceerd
is aan personeelsuitgaven, bewezen dat er snel naar
het andere derde gegrepen wordt, waardoor geraakt
wordt aan de investeringen. Tijdelijk putten uit een
toekomstfonds kan een hulpmiddel zijn om de investeringen, die maatschappelijk noodzakelijk zijn, op
peil te houden. Het geld moet dan gebruikt worden
voor investeringen, maar vooral niet voor reguliere,
recurrente uitgaven.

______
1

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 : http://www.mina.
be/uploads/060720_VKP_2006-2012.pdf
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Het is volgens de minister belangrijk te benadrukken
dat de middelen die de Vlaamse Regering bestemd
had voor de uitvoering van het klimaatbeleidsplan,
zowel uit de reguliere begroting van minister Peeters
als van de verkoop van de Staal-Vlaanderen- en
de GIMV-aandelen komen. Die verkoop levert de
fameuze pot van 408 miljoen euro, waarvan PMV al
22 miljoen euro reserveert voor de toetreding tot het
klimaatfonds of Multilateral Carbon Credit Fund
(MCCF). De minister weet niet of die middelen zullen volstaan. De regering heeft beslist dat het Toekomstfonds een instrument van macro-economisch
beleid is waarbij een stop-and-go-politiek op Vlaams
niveau vermeden wordt. De oprichting van het Toekomstfonds ligt daarenboven in het verlengde van de
toekomstnorm uit het regeerakkoord. Als de groei
boven een bepaald niveau stijgt, wordt een deel van
de middelen in een conjunctuurprovisie gestopt. Als
de economische groei tegenvalt, kunnen die middelen
dan aangewend worden.
De economische groei van 2006 zal rond de 2,7 à
3 percent liggen. Het is onverstandig om het uitgavenpatroon dan op te trekken naar 2,7 à 3 percent.
Het is beter de recurrente uitgaven te beperken tot
maximum 2 percent. Het overige percent dat geïnd
wordt in dat begrotingsjaar, kan dan beter overgeboekt worden naar het Toekomstfonds. Daardoor is
het mogelijk een stabiel fonds op te bouwen dat ook
beleggingen kan doen.
Het BBP maakt het mogelijk om de schommelingen
goed op te volgen. Voor volgend jaar verwacht men
2 percent. Opnieuw zal er een conjunctuurprovisie van 93 miljoen euro aangelegd worden. Dat is
een tegenschrijving van ongeveer 1 percent groei.
Daardoor wordt de begroting van 2007 structureel
beveiligd tegen conjunctuurschommelingen, waar
Vlaanderen vaak geen enkele invloed kan op uitoefenen.
Verder stelt de minister dat de gelden in een Vlaamse
spaarpot terechtkomen, namelijk een IVA, wat het
mogelijk maakt dat ook de opbrengsten van de beleggingen volledig toekomen aan het Toekomstfonds
en niet aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Amendement nr. 14 van mevrouw Hilde Eeckhout en
de heren Erik Matthijs, Ludo Sannen, Jan Peumans
en Jaak Gabriels strekt ertoe in artikel 84 om legis-
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tiek-technische redenen de verwijzing naar het kaderdecreet aan te passen en de volledige benaming op te
geven, namelijk kaderdecreet bestuurlijk beleid van
18 juli 2003 (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 965/5).
Ter stemming gelegd, wordt het amendement nr. 14
aangenomen met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.
Het aldus geamendeerde artikel 84 wordt aangenomen met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.

Artikelen 85 tot 88
De artikelen 85 tot 88 worden zonder verdere opmerkingen aangenomen met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.
Hoofdstuk XXVII wordt aangenomen met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.

HOOFDSTUK XXVIII
Inwerkingtreding van Comptabiliteitsdecreet

Artikel 89
De heer Luc Van den Brande vraagt aandacht voor
het Comptabiliteitsdecreet, dat destijds door minister-president Dewael terecht het sluitstuk van de
BBB-operatie werd genoemd. Hij bespeurt een onduidelijkheid op dit vlak. De toelichting verwijst naar de
vergadering van het Overlegcomité van 26 oktober
2005, waarop bleek dat de toenmalige federale minister van Begroting niet warm liep voor de vernieuwing
en men van Waalse zijde evenmin haast leek te willen
maken. Nochtans maakt de herverkaveling van administratieve entiteiten en agentschappen de invoering
noodzakelijk met het oog op optimale controle. Er
is een werkgroep opgericht die een concreet voorstel
van aanpassing van zowel de wet als het ontwerp van
koninklijk besluit zou gaan bespreken. Maar men
kan het goedgekeurde Vlaamse comptabiliteitsdecreet toch moeilijk opnieuw afhankelijk maken van
de andere Belgische entiteiten, zeker gezien de autonomie die Vlaanderen op dit vlak heeft door de wetswijziging van 2003? Het lid wil duidelijkheid over die

dreigende herfederalisering, die ook in tegenspraak
is met artikel 89 van het ontwerp van programmadecreet, waarin staat dat de regering de datum van
de inwerkingtreding bepaalt. Waarom wordt de oorspronkelijke datum van 1 januari 2007 niet gehaald?
Minister Dirk Van Mechelen verwijst in zijn antwoord naar zijn toelichting bij het ontwerp van programmadecreet. Hij voegt daaraan toe dat de timing
van het hele BBB-decreet drie jaar verlaat is. Hij
wijst er ook op dat het comptabiliteitsdecreet destijds
geschreven is voor de volledige consolidatie van de
Vlaamse begroting in ESR-termen. Bedoeling is dat
er in 2007-2008 een volledig geautomatiseerd ESRsysteem komt voor de agentschappen. De minister
wil wat dat betreft tegen uiterlijk voorjaar 2010 weer
op het spoor zitten. Hij besluit dat hij geen vazal is
van de federale regering. Alleen wenst de minister
chaos te vermijden bij de transitie. Hij verkiest een
nieuw comptabiliteitsdecreet en een economische
boekhouding – met interfaces tussen de verschillende
systemen – die performant werken vanaf de eerste
dag. Voor de sturing daarvan werden inmiddels ook
de nodige ICT-deskundigen in dienst genomen. Hij
vindt de zaak even essentieel als de heer Van den
Brande, maar het is nu nog niet het goede moment
voor de operationalisering. De minister belooft wel
jaarlijks te rapporteren over de stand van zaken, wat
meteen een mooie opdracht is voor het nieuwe hoofd
van de IVA Accounting.
De heer Luc Van den Brande is het ermee eens dat
het systeem adequaat moet functioneren. Was het in
dat licht niet beter sommige delen van BBB nog niet
in te voeren? En zou het ook niet beter zijn om een
datum als objectief in het decreet op te nemen, want
anders geeft men toch een volmacht aan de regering?
Het lid erkent weliswaar dat de twijfel over de memorie van toelichting is weggenomen. Minister Dirk
Van Mechelen wijst erop dat men minimaal moet
kunnen beschikken over het federaal aangeleverde
genormaliseerde rekeninguittreksel. Hij heeft er wel
alle vertrouwen in dat de verkiezingen van 2007 ook
daarover uitspraak zullen doen en dat iedereen zijn
politieke verantwoordelijkheid zal moeten opnemen.
Hij herhaalt tot slot de datum van 1 januari 2010.
Het artikel 89 en hoofdstuk XXVIII worden aangenomen met 10 stemmen tegen 5.
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HOOFDSTUK XXIXbis (nieuw)
Bekrachtiging van de aanvaarding van de
schenking precolumbiaanse kunst

Artikel 89bis
Amendement nr. 3 van mevrouw Hilde Eeckhout en
de heren Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen en Jan
Peumans strekt ertoe een hoofdstuk XXIX in te voegen, dat bestaat uit artikel 90bis, ter bekrachtiging
van de schenking precolumbiaanse kunst (Parl. St.
Vl. Parl. 2006-07, nr. 965/2).
Ter stemming gelegd, wordt het amendement nr. 3
aangenomen met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.

HOOFDSTUK XXX
Slotbepalingen

Artikel 91
Artikel 91 en hoofdstuk XXX worden zonder
opmerkingen aangenomen met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.
F. EINDSTEMMING VAN HET ONTWERP VAN
DECREET HOUDENDE DE BEPALINGEN
TOT BEGELEIDING VAN DE BEGROTING
2007 (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 965/1)
De aan de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting toegewezen hoofdstukken van het
ontwerp van decreet houdende de bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2007 (Parl. St. Vl. Parl.
2004-2005, nr. 965/1) worden aangenomen met 10
stemmen tegen 5.
G. VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN DE
HEER LUDO SANNEN BETREFFENDE HET
DUURZAAM, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN VAN DE MIDDELEN VAN HET TOEKOMSTFONDS DOOR
DE HEER LUDO SANNEN (Parl. St. Vl. Parl.
2006-07, nr. 963)
G.1. Procedureel
Met betrekking tot het Toekomstfonds, werd door de
heer Ludo Sannen, indiener van het voorstel van resolutie, ingegaan op zijn voorstel van resolutie betref-
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fende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord
beleggen van de middelen van het Toekomstfonds
(Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 963).
Op 5 december 2006 werd het voorstel van resolutie
betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 963) ingetrokken
door de heer Sannen.

G.2. Toelichting
Met betrekking tot het Toekomstfonds, werd door de
heer Ludo Sannen, indiener, ingegaan op zijn voorstel
van resolutie betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het
Toekomstfonds (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 963).
De heer Ludo Sannen benadrukt dat zijn voorstel
van resolutie handelt over de belegging van het Toekomstfonds en niet over de aanwending ervan. In het
voorstel van resolutie wordt aangedrongen op ethische en duurzame beleggingen van de middelen. De
spreker wijst erop dat ethische en duurzame beleggingen alsmaar interessanter worden. Het voorstel van
resolutie geeft de Vlaamse Regering een opdracht.
Het voorstel van resolutie is geen keurslijf maar
het biedt de Vlaamse Regering een kader aan. Het
voorstel van resolutie sluit aan bij het actieplan van
minister-president Yves Leterme, bij de traditie in het
Zorgfonds en bij de voorbeeldfunctie die een overheid moet vervullen.
De heer Sannen stelt dat voor het eerst de Vlaamse
Regering over middelen beschikt die ze op lange
termijn zal beleggen. De heer Sannen verwijst naar
de beleidsnota Duurzame Ontwikkeling 2004-2009
van minister-president Yves Leterme (Parl. St. Vl.
Parl. 2004-05, nr. 109) waarin staat dat de overheid
een belangrijke rol te vervullen heeft op het vlak van
informatie, sensibilisering en communicatie. In de
beleidsnota staat: “De minister voor duurzame ontwikkeling vindt het essentieel te zorgen voor informatie, sensibilisering en communicatie rond goede
overheidsvoorbeelden inzake duurzame ontwikkeling. Goede voorbeelden zullen ter zake in de verf
worden gezet.”.
Naast de beleidsnota Duurzame Ontwikkeling 20042009 van minister-president Yves Leterme, heeft de
spreker zich gebaseerd op de beleidsbrief Duurzame
Ontwikkeling. Beleidsprioriteiten 2005-2006 (Parl.
St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 533) waarin de ministerpresident schreef: “De overheid beschikt als institutionele belegger over zeer veel middelen die zij belegt
(…). Door deze middelen te beleggen in ‘duurzame
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fondsen’ worden bedrijven onrechtstreeks gepromoot
om duurzame-ontwikkelingsinspanningen te doen.”.
In De Tijd van 29 september 2006 las de spreker dat
het Pact van Vilvoorde een vervolg krijgt over duurzaamheid. De sociale partners ondertekenen een tekst
‘Samen grenzen vérleggen’. In de tekst staat letterlijk:
“De overheid beschikt als institutionele belegger over
heel veel middelen die zij belegt zoals deze in pensioenfondsen voor ambtenaren. Door deze middelen
te beleggen in duurzame fondsen worden bedrijven
onrechtstreeks gestimuleerd om inspanningen te leveren voor duurzame ontwikkeling.”.
Al deze elementen hebben de heer Sannen geïnspireerd. Nu de Vlaamse Regering zelf een beleggingsbeleid kan voeren door middel van een IVA, dient ze
de middelen op een duurzaam maatschappelijk verantwoorde manier te beleggen.
De begrippen duurzaam, ethisch en sociaal verantwoord beleggen worden nogal door elkaar gebruikt,
maar dragen alle bij tot het maatschappelijk verantwoord investeren. De heer Sannen geeft slechts één
definitie: maatschappelijk verantwoord investeren
combineert traditionele financiële waarden met sociale en ethische criteria en leefmilieucriteria door ze
op een structurele, vrijwillige en transparante manier
op te nemen in het investeringsbeheer (sparen en
beleggen) en bij de uitoefening van de daaraan verbonden rechten. Overleg met de stakeholders maakt
eveneens deel uit van dat proces. Er wordt voorts
van uitgegaan dat het bedrijf niet in het luchtledige
werkt, maar dat het permanent in contact staat met
de maatschappelijke omgeving (mens en milieu). De
manier waarop een onderneming haar relatie met de
omgeving vorm geeft, heeft een directe impact op die
omgeving en is een factor die ook het economische
rendement beïnvloedt. Op die wijze ontstaat er een
zogenaamd ‘drievoudig dividend’: maatschappij,
milieu en economie. De spreker erkent dat er nog
ander definities zijn.
De term ‘duurzaam’ wordt gebruikt om de nadruk
te leggen op het evenwicht tussen economische, ecologische en sociale aspecten. Het is in het algemeen
belang dat gestreefd wordt naar een evenwicht tussen die drie pijlers. In tegenstelling tot het klassieke
denken, waarbij de klemtoon eerder ligt op het verminderen van de risico’s op de korte termijn, beoogt
duurzaam beleggen een evenwicht op lange termijn.
Anders geformuleerd: duurzaam beleggen vermijdt
de maatschappelijke kosten op lange termijn die worden veroorzaakt door het kortzichtig nastreven van
voordelen op korte termijn. Duurzaam beleggen vermijdt ook het risico om op lange termijn maatschap-

pelijke meerkosten op te lopen. Duurzaam beleggen
is een essentieel onderdeel van goed bestuur, in het
belang van de gemeenschap. Bovendien staat duurzaam beleggen, in tegenstelling tot wat soms wordt
gedacht, een goed rendement niet in de weg. Duurzame beleggingsformules doen het soms zelfs beter
dan klassieke beleggingsproducten omdat zij een
langetermijnvisie en degelijk management inhouden.
Het vermogen, belegd in duurzame beleggingsfondsen, steeg in België in 2005 met 111 percent, terwijl
de groei van de gehele Belgische fondsenmarkt 15
percent bedroeg. Maatschappelijk verantwoord
investeren maakt nu ongeveer 4 percent uit van de
fondsenmarkt. Eind maart 2005 werden op de Belgische markt 76 maatschappelijk verantwoorde producten aangeboden. Het Belgische aanbod bestaat
voor 72 percent uit beleggingsfondsen, voor 17 percent uit andere spaarformules en voor 11 percent uit
spaarboekjes.
Het voorstel van resolutie geeft de Vlaamse Regering
de opdracht om de criteria voor duurzaamheid vast
te leggen. Het lijkt de spreker logisch dat men zich
daarbij zal laten leiden door de literatuur en door
de ervaring van andere beleggingsfondsen. De criteria zullen verband houden met intern sociaal beleid,
milieubeleid, extern maatschappelijk beleid, ethischeconomisch beleid en omstreden activiteiten die niet
kunnen. Een eerste voorafgaande voorwaarde om
duurzaam beleggen te kunnen controleren is dat het
bedrijf open en transparant is, zodat men zicht krijgt
op productie, dienstverlening en werking.
Pas als de criteria vast liggen, kan de Vlaamse Regering de markt raadplegen en een beleggingsfonds
selecteren. De Vlaamse Regering dient daarbij uit
te gaan van de naleving van internationale rechtsnormen, verdragen en conventies. De internationale
rechtsbepalingen omvatten veel domeinen: leefmilieu, arbeidsrecht, ontwapening enzovoort. Ook
wordt voorgesteld om de gekozen beleggingen door
een externe instantie te laten verifiëren, zodat de
effectieve beleggingen op onafhankelijke wijze worden getoetst aan de criteria. Op die manier behoudt
het Vlaams Parlement zijn controle. Deze beleggingsvorm is niet helemaal nieuw voor de Vlaamse Regering. De middelen uit het Zorgfonds moeten ook
duurzaam belegd worden.
De heer Sannen stelt dat de goedkeuring van dit voorstel van resolutie onlosmakelijk verbonden is met de
oprichting van het Toekomstfonds. Het Vlaams Parlement spreekt zich niet uit over de aanwending van
de middelen. Het Vlaams Parlement wil dat dit beleg-
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gingsfonds ten minste bepaalde criteria respecteert.
Het Vlaams Parlement moet dat kunnen toetsen.

G. 3. Bespreking van het voorstel van resolutie betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het
Toekomstfonds
Minister Dirk Van Mechelen stelt, na kennis te hebben genomen van het voorstel van resolutie en de
daarin voorgestelde wijze van beleggen, dat het zijn
bedoeling is om op een duurzame wijze te beleggen.
Dat heeft Vlaanderen trouwens ook al in andere sectoren gedaan. Hij omschrijft duurzaam beleggen als
beleggen in financiële producten die niet alleen streven naar rendement maar tevens oog hebben voor
ecologische, sociale en maatschappelijke meerwaarde.
Voor de minister is duurzaam beleggen onlosmakelijk verbonden met duurzaam ondernemen waarbij
de maatschappelijke betrokkenheid ingebed is in het
ondernemingsplan. Tot slot benadrukt de minister
dat de beleggingsstrategie van het Toekomstfonds
ongeveer gelijk zal zijn aan de beleggingsstrategie
van het Zorgfonds. Normaal zal het Zorgfonds in de
loop van 2007 ongeveer 700 miljoen euro beleggen.
De beleggingsstrategie heeft vorm gekregen door een
beslissing van de Vlaamse Regering van 14 juli 2006.
Op dit ogenblik wordt minimum 70 percent belegd
in overheidsobligaties van de eurozone, waaraan dus
geen wisselrisico verbonden is. Maximum 20 percent
wordt belegd in aandelen die een ethische screening
hebben doorstaan. Maximum 10 percent kan worden
belegd in vastgoed. Allicht zal het Toekomstfonds die
strategie overnemen. Daarover zal nog een discussie
volgen.
Voor de minister is het belangrijkste dat de fiscale
meevaller niet onmiddellijk omgezet wordt in beleid,
maar gereserveerd wordt. Die buffer kan dienen om
een aantal grote uitdagingen te trotseren. Hij denkt
aan de kosten van een mogelijke staatshervorming,
waarover het IMF al een aantal aanbevelingen deed.
De buffer kan ook gebruikt worden om een aantal
hangende dossiers te financieren, onder meer de
responsabiliseringsbijdrage voor de overheidspensioenen van gewesten en gemeenschappen en de
milieudoelstellingen. De Vlaamse Regering zal de
middelen te gepasten tijde verdelen. De minister wil
vooral vermijden dat de middelen aangewend worden voor recurrente uitgaven die een put graven waar
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Vlaanderen ongetwijfeld op middellange termijn zelf
zal invallen.
De heer Herman De Reuse wijst erop dat de commissie pas over het voorstel van resolutie kan stemmen
als het bij programmadecreet 2007 zou opgericht
worden. Nu kan er nog niet over gestemd worden
omdat het voorstel immers over een fonds gaat dat
nog niet opgericht is. Pas na de oprichting bij decreet
kan er over gepraat worden. Om die reden stelt de
heer De Reuse voor dat de heer Sannen het kan
indienen als een amendement op het ontwerp van
programmadecreet. Dan is er geen probleem en kan
er over gestemd worden.
De heer Sven Gatz, voorzitter, meldt dat over het
voorstel van resolutie gestemd zal worden tegelijk
met de stemming over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2007.
Voorts wil de heer Herman De Reuse vernemen of er
volgens de heer Sannen een verschil is tussen duurzaam en ethisch beleggen of is ethisch beleggen een
onderdeel van duurzaam beleggen? Ethisch beleggen
impliceert financieel onvoordelig beleggen. Ethisch
beleggen heeft financieel het laagste rendement.
Anders beleggen kan volgens de spreker ook duurzaam beleggen zijn.
De heer Ludo Sannen is het eens met de door de
minister voorgestelde aanwending van de middelen,
maar vraagt of het wel een goede keuze was om in
de toelichting drie specifieke bestemmingen op te
sommen. Niet alleen kunnen de macro-economische
doelen wijzigen, maar de vermelding van Kyoto laat
vermoeden dat de Vlaamse Regering niet helemaal
gelooft in haar eigen Klimaatbeleidsplan. De regering heeft 22 miljoen bestemd voor het verwerven van
rechten in het buitenland, maar legt hier opnieuw een
buffer aan. De spreker kan zich voorstellen dat het
over een paar jaar inderdaad nodig is om de middelen uit het Toekomstfonds voor de klimaatsdoelstellingen aan te wenden. Door het hier expliciet te
vermelden, geeft de regering echter te kennen dat ze
geen vertrouwen heeft in de resultaten van haar eigen
Klimaatbeleidsplan.
Minister Dirk Van Mechelen zegt dat zonder voorbeelden de parlementsleden hem van andere dingen
zouden verdacht hebben. Er staat ook duidelijk vermeld dat de middelen ingezet kunnen worden voor
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de financiering van de hangende dossiers tussen de
federale overheid en Vlaanderen. De spreker denkt
aan de responsabiliseringsbijdrage voor de overheidspensioenen van Vlaamse ambtenaren. Het is juist de
bedoeling om anderen duidelijk te maken waarvoor
de middelen kunnen ingezet worden. De besteding is
echter niet beperkt tot de vernoemde dossiers. Ook
de vergrijzing vormt een grote uitdaging; het is perfect mogelijk dat de middelen daarvoor gebruikt worden. De Vlaamse Regering zal daarover beslissen en
rapporteren aan het Vlaams Parlement.
Het is perfide om uit de opsomming te concluderen
dat minister Van Mechelen denkt dat het Klimaatbeleidsplan van minister Peeters niet deugt. Minister
Van Mechelen ontkent dat dan ook formeel en stelt
voor dat de heer Sannen daarover met de bevoegde
minister van gedachte wisselt.
De heer Ludo Sannen zegt dat de terminologie van
de minister sterker is dan de zijne. Hij stelt dat de
Vlaamse Regering twee van de drie opgesomde elementen niet in handen heeft. Ze weet niet hoe die
zullen evolueren. Ze heeft wel zeggenschap over de
Kyoto-verplichtingen. De Vlaamse Regering heeft
dat trouwens geformaliseerd in een Klimaatbeleidsplan. De opdrachten liggen vast, de berekeningen zijn
gemaakt. Door het te vernoemen in de toelichting uit
de Vlaamse Regering twijfel bij de haalbaarheid van
het eigen Klimaatbeleidsplan. Als er zou staan “om
de klimaatdoelstellingen in de toekomst te realiseren”, dus ook na Kyoto, zou de spreker het kunnen
begrijpen.
Minister Dirk Van Mechelen zegt dat in de artikelen
84 tot 88 van het ontwerp van programmadecreet de
woorden Klimaatbeleidsplan en Kyoto niet voorkomen. De toelichting somt een aantal voorbeelden op
waarvoor de middelen van het Toekomstfonds kunnen worden ingezet. In de artikelen van het ontwerp
van programmadecreet is enkel sprake van de afbouw
van de directe en indirecte schuld van de Vlaamse
Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, de door de
Vlaamse Regering op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, vast te stellen bestemmingen en de werkingskosten, eigen aan het fonds.
De minister doet geen enkele uitspraak over het Klimaatbeleidsplan van minister Peeters.
De Ludo Sannen zegt dat die nuancering hem bevredigt. De beleggingsintenties van de Vlaamse Regering
en het voorstel van resolutie zijn zijns inziens compatibel. Termen zoals ethisch en duurzaam beleggen kunnen op verschillende manieren gedefinieerd

worden. Het is belangrijker om de juiste criteria te
formuleren. De regering heeft de bevoegdheid om die
vast te leggen, het parlement moet die criteria kennen en aanvaarden. De spreker is het niet eens met de
stelling dat ethische beleggingen slechte beleggingen
zijn. Uit de recente verslagen van de banken blijkt dat
bepaalde fondsen het heel goed doen, het ene fonds
natuurlijk beter dan het andere. De criteria van de
banken zijn ook niet identiek. Daarom is het belangrijk dat de regering de criteria bepaalt en laat toetsen.
Nadien is het dan duidelijk hoe de criteria kunnen
worden beoordeeld. Het Zorgfonds, dat duurzaam en
ethisch belegt, boert nog niet zo slecht.
De heer Eric Van Rompuy is van mening dat de redenering van de heer Sannen een hoog Tuybens-gehalte
heeft.
De heer Ludo Sannen repliceert dat ze is gebaseerd
op de uitlatingen van de minister-president die plots
21 december wil uitroepen tot de dag van de duurzaamheid.
De heer Eric Van Rompuy stelt dat de film ‘An inconvenient truth’ van Al Gore over de klimaatswijziging een soort trance heeft veroorzaakt waardoor
bepaalde partijen, onder meer de sp·a, de drang voelen zich te herprofileren op de groene thema’s. De verkiezingen zijn in aantocht. De spreker vindt dat het
parlement niet tot taak heeft om richtlijnen aan de
Vlaamse Regering te geven over de manier van beleggen. Het Toekomstfonds moet natuurlijk optimaal
beleggen zodat het een maximaal rendement haalt.
Het Toekomstfonds heeft volgens de spreker alleen
zin om bepaalde onverwachte wendingen op te vangen. Het mag echter niet dienen om structurele uitgaven te financieren. In de reguliere begroting is er voor
het Klimaatbeleidsplan een bepaald bedrag gereserveerd. Gezien de noden, zal dat allicht altijd te weinig
zijn. Het fonds kan een buffer zijn voor onverwachte,
vaak eenmalige uitgaven, maar niet voor structurele
uitgaven. De kosten van de vergrijzing kan een goede
aanwending zijn, maar de financiering van de ambtenarenpensioenen lijkt de spreker een structurele uitgave te zijn. De kosten daarvoor kunnen eenmalig,
als ze niet vastgelegd zijn in de begroting, door het
fonds betaald worden.
Het is goed dat extra middelen door de gestegen fiscale capaciteit en de denataliteit in een fonds worden
gereserveerd. De spreker vindt het te gek om vast te
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leggen hoe het fonds moet beleggen en wat met de
middelen zal gebeuren. Als de regering nu al zeker
is van bepaalde uitgaven, moet ze daarvoor middelen in de begroting vastleggen. De begroting moet de
engagementen weerspiegelen, er mogen niet te veel
middelen in fondsen gestopt worden. Er is niet alleen
het FFEU maar ook bijvoorbeeld 4,9 miljard euro
alternatieve financiering. Het Rekenhof zegt dat de
budgettaire implicaties daarvan niet in de meerjarenbegroting staan. Het Toekomstfonds getuigt van
voorzichtigheid, maar het gaat niet op om de beleggingswijze en de besteding vooraf vast te leggen. De
spreker is niet gelukkig met het voorstel van resolutie
van de heer Sannen.
De heer Ludo Sannen repliceert dat zijn fractie het
essentieel vindt om een kader te scheppen waarbinnen de Vlaamse Regering kan beleggen. Het voorstel
van resolutie bepaalt niet hoe de regering moet beleggen, maar geeft een aantal aanbevelingen. Dat is een
recht van het parlement, dat al zo weinig mag doen.
De heer Eric Van Rompuy stelt dat de heer Sannen
dan naar een andere meerderheid op zoek moet,
want CD&V zal het voorstel van resolutie niet goedkeuren.
Minister Dirk Van Mechelen verklaart dat het Toekomstfonds een element is van een voorzichtig begrotingsbeleid. Het betreft de reservering van middelen
die enkel kunnen worden aangewend voor accidenten
of meevallers. De Vlaamse Regering is overeengekomen dat de middelen niet aangewend kunnen worden
voor recurrente uitgaven, zij het dat er in een bepaald
jaar wel eens eenmalig voor een onverwachte uitgave
uit kan geput worden. Dat is eerder een schot voor de
boeg van de federale regering.
Voor het beleggen is de regering verantwoordelijk. Ze
rapporteert daarover aan het parlement. De minister neemt aan dat de regering daar minstens van de
meerderheid het vertrouwen voor krijgt.
De heer Ludo Sannen vindt het grof dat een aanbeveling van het parlement door een lid van de regering
als een vorm van wantrouwen beschouwd wordt.
Minister Van Mechelen repliceert dat de heer Sannen
zijn woorden er op zal kunnen nalezen in het verslag.
G.4. Intrekking
Op 5 december 2006 werd het voorstel van resolutie van de heer Ludo Sannen betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de
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middelen van het Toekomstfonds (Parl. St. Vl. Parl.
2006-07, nr. 963/1) ingetrokken.

H. VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN DE
HEREN LUDO SANNEN, SVEN GATZ, KOEN
VAN DEN HEUVEL EN JAN PEUMANS
BETREFFENDE EEN DUURZAME BELEGGINGSSTRATEGIE VOOR DE MIDDELEN
VAN HET TOEKOMSTFONDS

H.1.Procedureel: Indiening van een nieuw voorstel van
resolutie
Naar aanleiding van de intrekking van het voorstel
van resolutie van de heer Ludo Sannen betreffende
het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds (Parl.
St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 963/1), werd op 5 december 2006 ter zitting het (nieuwe) voorstel van resolutie van de heren Ludo Sannen, Sven Gatz, Koen
Van den Heuvel en Jan Peumans betreffende een
duurzame beleggingsstrategie voor de middelen van
het Toekomstfonds (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr.
1030/1), ingediend.
De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en
Begroting besloot unaniem met 15 stemmen om het
voorstel van resolutie op 5 december 2006 te behandelen.

H.2.Toelichting namens de indieners door de heer
Ludo Sannen
De heer Ludo Sannen, eerste indiener van het voorstel van resolutie, verklaart namens de indieners dat
het (nieuwe) voorliggende voorstel van resolutie van
de heren Ludo Sannen, Sven Gatz, Koen Van den
Heuvel en Jan Peumans betreffende een duurzame
beleggingsstrategie voor de middelen van het Toekomstfonds, dezelfde bedoeling heeft als het oorspronkelijke, ingetrokken, voorstel van resolutie,
namelijk een duurzame belegging van de middelen
in het Toekomstfonds. Het voorgelegde voorstel van
resolutie gaat echter ook verder, want het beschrijft
ook duidelijk een beleggingsstrategie van het Toekomstfonds.
De heer Sannen noemt het passief mandaat, waarbij de aan- en verkooptransacties zoveel mogelijk
beperkt worden, evenals de defensieve beleggingsstrategie gericht op obligaties, de segmentering van
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de portefeuille en de specifieke criteria inzake maatschappelijke betrokkenheid van de bedrijven. De
Vlaamse Regering moet niet alleen dergelijke criteria
vastleggen maar ook op geijkte momenten – intern
of extern – toetsen of het beleggingsbeleid eraan
beantwoordt.
H.3.Bespreking van het voorstel van resolutie
De heer Herman De Reuse is van oordeel dat er in
het beschikkend gedeelte van het nieuwe voorstel van
resolutie geen verschil is tussen de twee voorstellen.
Alleen zijn er nu vijf indieners, waaronder CD&Vfractielid Van den Heuvel, wat het lid herinnert aan
de uitroep van de heer Van Rompuy dat hij een dergelijk voorstel nooit zou goedkeuren. Het lid stelt vast
dat CD&V met de glimlach eerder naar aanleiding
van de bespreking van het oorspronkelijke voorstel
van resolutie wit zei en vandaag zwart zegt. De heer
De Reuse is het er niet mee eens dat de genoemde
beleggingsstrategie beter is, wat wordt bevestigd door
specialisten. Zeker fout is 15 tot 20 percent van de
portefeuille te beleggen in vastgoed, terwijl 5 tot 10
percent meer dan genoeg schijnt te zijn.
Voor de VLD-fractie is het belangrijk, stelt de heer
Sven Gatz, dat het democratische draagvlak voor het
voorstel van resolutie vergroot is. Een aantal technische aspecten werden voorts meer op de beleggingsrealiteit afgestemd. Bovendien werd een band gelegd
tussen de aanbevelingen van het parlement en de
ervaring die de regering nu al heeft met een vorm van
duurzaam beleggen, meer bepaald het Zorgfonds. De
VLD-fractie vindt beide evenwichtig terug in de tekst
en onderschrijft daarom het nieuwe voorstel van
resolutie.
De heer Koen Van den Heuvel sluit zich aan bij de
opmerking van de heer Gatz dat het hier wel degelijk om een nieuw voorstel van resolutie gaat, al is de
intentie dezelfde als van het eerdere voorstel.
H.4.Stemming
Het voorstel van resolutie van de heren Ludo Sannen,
Sven Gatz, Koen Van den Heuvel en Jan Peumans
betreffende een duurzame beleggingsstrategie voor de
middelen van het Toekomstfonds wordt aangenomen
met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.
De verslaggever,

De voorzitter,

Erik MATTHIJS

Sven GATZ
_______________
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BIJLAGE:
Voorstel tot opsplitsing over de verschillende commissies
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Voorstel tot opsplitsing van het ontwerp van decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007
(programmadecreet) over de verschillende commissies
(Parl. St. vl .P . arl. 2006- 07, nr. 9 65 / 1 )
Hoofdstuk

Commissie

Minister

I. Algemeen
II. Onderwijs
III. vzw ESF-Agentschap
IV. Jeugdbeleid
V. Fiscaliteit
VI. Leefmilieu
Afdeling I. Watervang
VI. Leefmilieu
Afdeling II. Bekrachtiging van het
besluit van de Vlaamse Regering van
14 oktober 2005 houdende de
overdracht van sommige
personeelsleden van de administratie
Waterwegen en Zeewezen aan de
verzelfstandigde agentschappen
Waterwegen en Zeekanaal en De
Scheepvaart, samen met alle goederen
die aan die personeelsleden verbonden
zijn
VI. Leefmilieu
Afdelingen III tot V
VII. IVA VMM
VIII. Grindfonds en grindwinning
IX. Life-fonds
X. Milieuheffingen
XI. Herstelfonds
XII. Activering van het risicokapitaal
in Vlaanderen
XIII. Fonds ter Bevordering van de
Sociale Economie in Vlaanderen
XIV. VRT
XV. Winwinlening
XVI. Vlaamse Wooncode
XVII. Wetenschap en Innovatie
XVIII. Schenking meubilair aan
onderwijsnetten
XIX. DAB Overheidspersoneel
XX. DAB ICT
XXI. Oprichting begrotingsfonds van
de IVA Studiedienst van de Vlaamse
Regering
XXII. Vlaams Provinciefonds

FIN
OND
ECO
CUL
FIN
LEE

Dirk Van Mechelen
Frank Vandenbroucke
Frank Vandenbroucke
Bert Anciaux
Dirk Van Mechelen
Kris Peeters

OPE

Kris Peeters

LEE

Kris Peeters

LEE
OPE
LEE
LEE
LEE
ECO

Kris Peeters
Kris Peeters
Kris Peeters
Kris Peeters
Dirk Van Mechelen
Fientje Moerman

ECO

Kathleen Van Brempt

CUL
ECO
WON
ECO + OND
BIN

Geert Bourgeois
Fientje Moerman
Marino Keulen
Fientje Moerman
Geert Bourgeois

BIN
BIN
FIN

Geert Bourgeois
Geert Bourgeois
Yves Leterme

BIN

Marino Keulen
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XXIII. Stadsvernieuwingsprojecten
XXIV. Eigen vermogens
Afdeling I
Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek
XXIV. Eigen vermogens
Afdeling II
Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek
XXIV. Eigen vermogens
Afdelingen III en IV
XXV.Dagcentra voor palliatieve
verzorging
XXVI. Fondsen Personeelsleden met
Verlof voor Opdracht
XXVII. Toekomstfonds
XXVIII. Inwerkingtreding van
Comptabiliteitsdecreet
XXIX. Fonds
Ontwikkelingssamenwerking
XXX. Slotbepalingen
uitgezonderd
met betrekking tot
- artikel 4
- artikel 8
- XVII. Wetenschap en
Innovatie - Afdeling IV
- VI. Leefmilieu – Afdeling II
(artikel 32)
- VII. IVA VMM
- XI. Herstelfonds
- XVII. Wetenschap en
Innovatie – afdeling II
- XVII. Wetenschap en
Innovatie – afdeling III
- XVII. Wetenschap en
Innovatie – Afdeling V
- XVII. Wetenschap en
Innovatie – Afdeling VI
- artikel 70
- XVIII. Schenking meubilair
aan onderwijsnetten
- XXIV. Eigen vermogens –
Afdeling IV
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WON

Marino Keulen

LEE

Kris Peeters

S-LAN → LEE

Yves Leterme

LEE

Kris Peeters

WEL

Inge Vervotte

BIN

Geert Bourgeois

FIN
FIN

Dirk Van Mechelen
Dirk Van Mechelen

BUI

Geert Bourgeois

FIN

Dirk Van Mechelen

OND
OND
ECO + OND

Frank Vandenbroucke

OPE

Frank Vandenbroucke
Fientje Moerman
Kris Peeters

LEE
LEE
ECO + OND

Kris Peeters
Dirk Van Mechelen
Fientje Moerman

ECO + OND

Fientje Moerman

ECO + OND

Fientje Moerman

ECO + OND

Fientje Moerman

ECO + OND
BIN

Fientje Moerman
Geert Bourgeois

LEE

Kris Peeters

