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VOORZITTER : De heer Norbert De Batselier
– De notulen van de jongste vergadering worden
ter tafel gelegd.

Dat betekent dat zeer velen zich niet de moeite
getroosten om vandaag te komen luisteren naar de
antwoorden van de ministers. Ik neem aan dat het
Bureau daarover een uitgebreide discussie zal houden.

– De vergadering wordt geopend om 9.47 uur.
De voorzitter : Dames en heren, de vergadering is
geopend.

BERICHTEN VAN VERHINDERING
Etienne De Groot : gezondheidsredenen.

We zullen moeten zoeken naar manieren om dergelijk gedrag te sanctioneren. Men komt hier ellenlange vragen stellen, maar dat dient blijkbaar enkel
om een bezigheidstherapie te onderhouden. Dat
kan niet.
Als men hier geregeld komt praten over de noodzaak van een nieuwe politieke cultuur, dan verwachten we ook dat dit parlement, dat voor bijna
de helft uit nieuwe mensen bestaat, deze nieuwe
mentaliteit tot uitdrukking zou brengen. Ik denk
dat we, over de partijgrenzen heen, hieruit de nodige conclusies moeten trekken.
Minister Demeester-De Meyer heeft het woord.

ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 1997
– 13 (1996-1997) – Nr. 1
– 14 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 3
– 17 (1996-1997) – Nr. 1
ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997
– 13 (1996-1997) – Nr. 1
– 15 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 15
– 16 (1996-1997) – Nrs. 1 en 2
– 17 (1996-1997) – Nr. 1
ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997
– 428 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 31
Algemene bespreking (Voortzetting)
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
voortzetting van het derde gedeelte van de algemene bespreking van het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997, het
ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor
het begrotingsjaar 1997 en het ontwerp van decreet
houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1997.
Ongeacht het feit dat slechts één lid zich afwezig
heeft gemeld, zijn er maar weinig leden aanwezig.

Minister Wivina Demeester-De Meyer : Mijnheer
de voorzitter, geachte ministers, waarde collega's,
ik wil beginnen met een eerder ongewone dankbetuiging aan de verslaggever. Ik ben van oordeel dat
hij met de juiste accenten een kort en bondig verslag van de discussie in de commissie heeft gegeven. Ik wil ook alle leden – en dan vooral diegenen die hier nu aanwezig zijn – danken voor hun
uiteenzettingen. Ik wil mijn antwoord structureren
volgens enkele grote items, die ik heb gekozen op
basis van wat ik hier in het debat heb gehoord.
Vooreerst noteerde ik dat we met deze begroting
meer kunnen en willen doen dan alleen maar huishouden. Iemand zei dat een begroting meer moet
zijn dan dat. Sommigen hebben soms de indruk dat
de opmaak van de begroting een eerder technische
aangelegenheid is. Dat is echter onjuist. De begrotingsopmaak is gebonden aan een aantal regels,
maar dat zet geen rem op de creativiteit. Bepaalde
leden hebben overigens terecht gewezen op het feit
dat er een goede controle is van het Rekenhof. Die
controle gaat uitsluitend over de technische aspecten van de begroting. Elk jaar opnieuw proberen
we ervoor te zorgen dat aan deze controle van het
Rekenhof wordt voldaan.
Ik zou dat kunnen vergelijken met een voetbalwedstrijd. Ook daar liggen de spelregels vast.
Iedereen die zich binnen de krijtlijnen bevindt
moet zich aan de regels houden, maar dat betekent
niet dat het spel stereotiep moet verlopen. Veel
hangt overigens af van de coach van de ploeg. Voor
welke spelers kiest de coach ? Kiest hij voor een
defensieve of een offensieve opstelling ? En vooral :
geloven de spelers er zelf in ? Met een begroting is
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dat ook een beetje zo. Zeker voor een Vlaamse
begroting is dat het geval. De middelen zijn met
een grote zekerheid gekend, het groeiritme ligt
vast, maar daarbinnen is er ruimte voor creativiteit.
Het Vlaams Parlement heeft, in dialoog met de
Vlaamse regering, deze ruimte goed benut. In voetbaltermen uitgedrukt zou ik willen zeggen dat er
schitterende een-twees, verrassende doorbraken en
sublieme voorzetten waren.
De leden van de commissie voor Financiën en
Begroting hebben zich ontpopt tot uitstekende
spelmakers. In dat verband haal ik graag de woorden aan van een politiek commentator die in zekere zin met voorkennis van zaken schrijft.
Ik citeer : De Vlaamse volksvertegenwoordigers
verdienen felicitaties. Zeker in de commissie voor
Financiën en Begroting is in een constructieve en
ontspannen sfeer zowel door de leden van de
meerderheid als de oppositie hard en gedegen
gewerkt. En in deze turbulente tijden, waarin de
politici en bloc op de schopstoel zitten, mag dat
ook eens geschreven worden. Einde citaat.
Mijnheer de voorzitter, collega's, volgens mij hebben we inderdaad samen goed werk verricht. De
verrijkende dialoog met betrekking tot de hervorming van de successierechten in het bijzonder, tot
en met de perspectieven in de begroting hebben
inderdaad aangetoond dat wij in de commissie
voor Financiën en Begroting duidelijk en onmiskenbaar verbeteringen kunnen aanbrengen.
Ik zou zeggen dat we met velen veel meer aankunnen dan alleen. Door de invoering bijvoorbeeld
van het belastingkrediet werd het ontwerp op alle
vlakken verbeterd. Het werd rechtvaardiger, doorzichtiger en duidelijker.
Ik geef nog een paar elementen om aan te tonen
dat we meer doen dan alleen maar huishouden.
Binnen de beschikbare groeiruimte werden in de
begroting 1997 belangrijke stimuli gegeven in antwoord op maatschappelijke problemen die zich
vandaag reeds aandienen. Indien we ze niet tijdig
aanpakken, zullen ze zich in de nabije toekomst
nog scherper stellen.
Velen hadden het over de schaarse middelen. Ik
hoorde de term al te dikwijls. Eigenlijk zouden wij
ons de vraag moeten stellen of de middelen eigenlijk wel schaars zijn. De groeiruimte bedraagt in
1997 meer dan 1,9 percent met uitzondering van de
speciale GIMV-operatie. Geen enkele andere overheid in dit land beschikt over een dergelijke marge
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voor een nieuw beleid. Vlaanderen kan dus echt
nog groeien.
Ik wil hier een aantal elementen aanhalen om aan
te tonen dat we nog groeien en dat we veranderingen kunnen aanbrengen. Ik denk bijvoorbeeld aan
het Sociaal Impulsfonds met een jaarlijkse groei
van één miljard frank en met een zeer grote autonomie in de gemeenten zelf. Verschillende leden
van de oppositie en van de meerderheid hebben
dat trouwens in het debat ook aangetoond. Er is
het wetenschapsbeleid met een jaarlijkse groei van
twee miljard frank en een zeer grote creativiteit in
de universiteiten. Ik noem het onderdeel werkgelegenheid en vorming. In de volgende begrotingen
behouden we het extra bedrag van 2,5 miljard
frank. Het is dus geen tweejarenplan zoals uit de
meerjarenbegroting blijkt. Over deze werkgelegenheid is er overleg met de sociale partners.
In de begroting van 1997 en in de meerjarenbegroting die daarop volgt, kan men duidelijk zien dat
wij creatief kunnen zijn, dat we meer doen dan
huishouden en dat we kunnen groeien. Ik kan zelfs
zeggen dat we, waar we niet groeien in cijfers,
groeien in kracht. De dienstverlening van de administratie groeit gestadig. De nieuwe cultuur van de
administratie werpt haar vruchten af. Ik erken zeer
graag dat sommige administraties het beter doen
dan andere. Dat is hier ook gezegd. Wij moeten dit
durven erkennen, want de slagkracht van sommige
onderdelen van de Vlaamse administratie is veranderd ten gevolge van het project dat ongeveer
zeven jaren geleden is gestart onder de regering
die nog voor de vorige regering aan de macht was.
Wij stellen inderdaad vast dat in vergelijking met
de federale overheid de werkmethode in het
Vlaamse deel van het land totaal veranderd is.
We hebben nog altijd de gelegenheid om te mogen
samenwerken met de federale administratie van
Financiën. Ik heb moeten vaststellen dat er een
totaal andere cultuur bestaat. Dit mag dan ook
eens worden gezegd.
Groeien betekent niet alleen groeien in cijfers of
groeien in kracht. Het kan ook betekenen groeien
in ideeën. Ik heb zeer geboeid geluisterd naar de
uiteenzetting van mevrouw Ceysens die een zeer
merkwaardig betoog heeft gehouden over
gezinspolitiek. Ik heb een vaststelling kunnen
maken die ook van toepassing is op de uiteenzettingen van vele andere leden. Het blijkt dat we niet
alleen in cijfers kunnen groeien, maar ook in
kracht en in ideeën, en over de partijgrenzen heen.
Dat zijn voorbeelden waaruit blijkt dat we bij de
opmaak van de jaarlijkse begroting zeker niet werken als boekhouders of renteniers. We laten ons
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leiden door het adagium dat regeren vooruitzien is.
Ik geef toe dat we daarin nog niet perfect zijn en
dat er verbeteringen zijn aan te brengen, maar toch
probeert de begroting vandaag al antwoorden te
bieden op problemen die morgen zullen rijzen.
Misschien schenken we nog te weinig aandacht aan
de meerjarenbegroting. Die is zo mogelijk nog
belangrijker dan de begroting van het jaar zelf. Als
de commissie voor Financiën en Begroting hieraan
meer aandacht zou besteden, zouden we gezamenlijk een aantal opties op lange termijn kunnen uitstippelen. Bij de opmaak van de begroting haal ik
elk jaar opnieuw veel inspiratie uit de boeiende
commissiediscussies. Ook bij de bespreking van de
beleidsbrief bleek hoeveel interessante, zij het vaak
botsende ideeën die commissie wel heeft. Zouden
we die meerjarenbegroting met haar langetermijnopties niet in het begin van volgend jaar al kunnen
bespreken, los van de gewone begrotingsbesprekingen ?
Ik heb daarbij een paar vragen waarover de commissie zich zou kunnen buigen. Welke slagkracht
verwachten we van het huidige en het toekomstige
bestuur ? Welke bestuursvorm willen we verder
uitbouwen ? Een vraag die elk jaar door de heer
Geysels wordt gesteld en waarover we ons ook
zouden kunnen buigen in het licht van deze meerjarendiscussie, luidt : wat is de kost van de vrijwaring en de verbetering van het milieu voor de
komende generaties ? In Nederland wordt die discussie al gevoerd, niet ter gelegenheid van de jaarlijkse begroting, maar los daarvan. De heer Quintelier pleitte voor een verhoging van het milieubudget. Hij heeft wellicht gelijk. Maar om die verhoging exact te kunnen inschatten moeten we in een
ruime discussie uitmaken hoe we die milieukost op
langere termijn zullen bepalen.
Een andere vraag die we ons kunnen stellen, is :
hoe innoverend is Vlaanderen en hoe kan het in de
toekomst bijdragen tot die innovatie ? Nog een
andere mogelijke vraag is : hoe kan Vlaanderen nu
en in de toekomst een nieuwe betekenis geven aan
het begrip arbeid ? Ook al zijn we daar vandaag
nog niet volledig voor bevoegd, toch moeten we
ons die vraag nu al stellen.
Zo moeten we ons ook afvragen wat de rol is van
kinderen en gezinnen in een samenleving. Hoe
kunnen we de opvoedingsstrategie van de gezinnen
versterken ? Het Engels heeft daarvoor een mooi,
maar moeilijk vertaalbaar woord : het empowerment van gezinnen. Dat zou ons bij de discussie
brengen die mevrouw Ceysens hier heeft ingeleid.

In het kader van dit gezinsbeleid en los van het
begrotingsdebat zou ik klaarheid willen scheppen
over een artikel dat vanochtend in De Standaard
verscheen onder de titel : Schoonbroer Wivina
Demeester verliest Vlaamse subsidie. Ik heb hierover contact gehad met minister Martens, en er is
geen sprake van subsidieverlies. Blijkbaar is er een
vergissing in het spel. In de commissie werd hierover een amendement ingediend dat werd weggestemd. Ik geef nu wat meer uitleg.
Professor Verhellen is verbonden aan de universiteit van Gent. Hij werkt als gerenommeerd specialist in het buitenland. Hij geeft onder meer vorming aan Amerikaanse pediaters. Hij is lid van het
Key Institution van Child Watch International, en
van de board of direction van het International
Bureau of Children's Rights. Als specialist wordt
hij ook gevraagd door de studiediensten van verschillende partijen. Samen met professor Meulders
van de UCL is hij blijkbaar de enige specialist inzake kinderrechten.
Hij houdt zich bezig met onderzoek en geeft ook
les aan de universiteit. Zijn onderzoek wordt gefinancierd door de geconcerteerde onderzoekacties.
U weet dat dat de interuniversitaire attractiepolen
zijn. Hij wordt beoordeeld door internationale collega's, de zogenaamde referees. In dit onderdeel
haalt hij meestal de hoogste score. Daarom krijgt
hij ook geld om onderzoek te verrichten.
Hij vindt dat hij in staat moet zijn om diensten te
verlenen aan de gemeenschap. Mensen met vragen
kunnen bijgevolg in het centrum terecht. Voor die
dienstverlening vroeg hij in het verleden hoogstwaarschijnlijk hier en daar subsidies. We hebben
toen vastgesteld dat het aangewezen was dat twee
bepaalde diensten zouden samenwerken. Het gaat
hier om de Leuvense dienst GIDS en het Antwerpse KIDS. Samen zouden ze onderzoek verrichten
om de opvoedingsstrategie van gezinnen te verbeteren. Precies daartoe heeft de vorige regering het
Vlaams Centrum voor de Bevordering van het
Welzijn van Kinderen en Gezinnen opgericht. Dat
krijgt een subsidie van 8,5 miljoen frank. Deze subsidie blijft behouden. Ik zeg dit om alle misverstanden weg te werken.
Ik ga over naar het tweede deel van mijn uiteenzetting over de begroting. Mijnheer Vandenbroeke, u
hebt gezegd dat onze begroting te statisch is. Ik ben
het niet met u eens : onze begroting is wel degelijk
dynamisch. De voorbije jaren zijn we in het denken
over de begroting expliciet rekening gaan houden
met toekomstige maatschappelijke evoluties. Een
van de exponenten daarvan is de meesternorm, een
norm op lange termijn met een perspectief tot het
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jaar 2010. Een andere exponent is de introductie
van de meerjarenbegroting. Ook hiermee doen we
aan langetermijnplanning. De begroting is dus wel
degelijk dynamisch. Bovendien krijgen we ook
steeds meer inzicht in het begrotingsgebeuren. Tien
tot twintig jaar geleden was dat inzicht veel kleiner.
Daardoor zijn we nu in staat om dynamisch te denken. Ik verklaar me nader.
U hebt zelf gezegd dat het anticiperen op de wijzigingen van de arbeidsmarkt, momenteel een van
de grootste uitdagingen uitmaakt. Als gevolg van
de denataliteit en de vergrijzing zal omstreeks 2005
de instroom van jonge werknemers gevoelig verminderen, terwijl de uitstroom drastisch zal toenemen.
We moeten ons daarop voorbereiden. Bij elke
maatregel die we uitvaardigen, moeten we elke
prognose exact kunnen hanteren.
Zo rijst de vraag of de getroffen maatregelen tot
het beperken van het aantal geneesheren niet moeten worden geplaatst in een langetermijnperspectief. We spreken nu over het aantal artsen dat over
zeven of acht jaar op de arbeidsmarkt komt. We
moeten ons vragen stellen over deze evolutie. Als
het inderdaad zo is dat meer en meer jonge mensen gezamenlijk minder uren willen werken in
functie van hun gezin, dan heb ik de berekening
gemaakt dat er – met een maximum van 8 uren
per dag en 5 dagen per week – eigenlijk niet te
veel artsen zijn. We moeten ons afvragen of dat
nieuwe denken over het gezin, de participatie van
man en vrouw en de tijdsbesteding binnen het
gezin, ons denken over toekomstige maatregelen
niet zal veranderen.
We moeten dus pro-actief denken en van de begroting iets dynamisch maken. Als we spreken over de
opvang van de groeiende uitstroom, dan moeten
we daar vandaag creatieve formules voor ontwikkelen. Ik denk bijvoorbeeld aan creatieve formules
voor de pensioenen. We doen dat reeds op een
bescheiden manier met de oprichting van het pensioenfonds. We zouden echter ook moeten nadenken over langer werken, halftijds pensioneren en
geleidelijk uittreden. Hoe bereiden mensen zich
bijvoorbeeld voor op hun pensioen ? Dit pro-actief
denken impliceert dat we ons bij de opstelling van
de begroting laten inspireren door de toekomst.
Om de afzwakkende instroom te optimaliseren,
moeten we rekening houden met de toenemende
vormingsbehoeften van de kennisintensieve
arbeidsmarkt. De permanente vorming die we van-
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daag organiseren, moet op totaal andere dingen
inspelen dan in het verleden. Om de dynamische
krachten die de samenleving doen evolueren, het
hoofd te kunnen bieden, is de Vlaamse overheid
van oordeel dat een strikte begrotingsdiscipline
aangewezen is en blijft.
Tijdens de begrotingsbespreking werd de vraag
gesteld of de Vlaamse overheid zich niet al te ascetisch opstelt. Vlaanderen is niet bang voor de toekomst, hoeft ook niet bang te zijn, maar moet zich
wel wapenen tegen die toekomst. Daartoe zijn
nieuwe en fundamentele prikkels nodig die de economische groei, en als gevolg daarvan de sociale
groei, stimuleren. Blijven groeien is de enige sleutel
voor de toekomst.
De middelen daarvoor zijn groot in aantal. Ik
beperk mij tot een drietal. Ten eerste moeten we
onze export verbreden en versterken. We moeten
verder durven kijken dan het oude continent.
Europa moet haar deuren openzetten voor de ontzaglijke Aziatische markt en de groei aldaar op het
gebied van mensen, krachten en potentiële kennis.
Met die markt moeten wij durven samenwerken.
Een tweede belangrijk punt is de verdieping van
het wetenschappelijk onderzoek, met het oog op
innovatie en blijvende vorming op alle leeftijden.
Ik heb daar al over gesproken.
Ten derde moeten we samen zoeken naar een nieuwe definitie van arbeid. We moeten ons proberen
te bevrijden van het juk van de werkloosheid dat
op onze schouders weegt. We stellen een dubbelzinnige situatie vast. Het lijkt erop dat steeds minder mensen moeten werken onder hoge stress, terwijl er andere mensen vruchteloos naar werk zoeken en zeer ontmoedigd geraken. Dat laatste vind
ik zeer erg. Het huidige systeem van sociale zekerheid brengt dat eigenlijk met zich mee. Onze sociale zekerheid is goed, maar bevat wel een aantal
perverse mechanismen. Mensen die een OCMWuitkering of een werkloosheidsvergoeding ontvangen, mogen vandaag eigenlijk niets doen. Als ze
werken, worden ze zelfs gesanctioneerd.
We moeten ons afvragen hoe we vraag en aanbod
op elkaar kunnen afstemmen. Zijn financiële overwegingen de voornaamste hinderpaal ? Is onze
arbeidskost te duur ? Ik ben die mening inderdaad
toegedaan. Een eerste belangrijke stap zou erin
moeten bestaan de arbeidskost te verlagen. Dat
kunnen we inderdaad vandaag niet zelf doen. Toch
moeten we ons hierop voorbereiden door onder
meer de financiering van de gezondheidszorg en de
kinderbijslagen los te koppelen van de arbeidskost,
met andere woorden van de socialezekerheidskost.
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Deze loskoppeling zou met zich meebrengen – en
dat is een antwoord op de uitspraak van de heer
Vandendriessche – dat we sneller kunnen bepalen
hoe het Vlaams gezondheidsbeleid er in de toekomst zal uitzien.
Mijnheer Vandendriessche, u hebt terecht gezegd
dat we op dit ogenblik in Vlaanderen slechts 1 percent besteden van het totale budget aan gezondheidszorg. We weten in Vlaanderen nochtans goed
wat we willen en we kunnen een langetermijnvisie
ontwikkelen. We zullen die in 1997 samen met het
Vlaams Parlement verder ontwikkelen, eerst in de
commissie op basis van een aantal nota's die ik zelf
zal introduceren.
Het is belangrijk om dynamisch te anticiperen op
de toekomstige begroting. Voor een volgende regering is het ook belangrijk dat we weten hoe we dit
zullen doen. Het is belangrijk dat we deze ene percent sterk uitbouwen, hetzij stapsgewijs hetzij in
één keer. Dit zal uiteindelijk niet alleen van ons
afhangen, maar ook van de wil van het federale
parlement. Het zal in de toekomst één van de uitdagingen zijn om de gezondheidszorg in Vlaanderen concreet uit te bouwen.
Ik kom even terug op het begrip arbeid. Er is een
nieuwe definitie van arbeid nodig. Door arbeid te
definiëren als zich op de markt inzetten voor andere mensen in ruil voor iets, kunnen we voorbijgaan
aan de verlammende discussie over het verschil
tussen echte arbeid en minderwaardige arbeid, die
verricht wordt in de zogenaamde nepstatuten. De
term nepstatuten moeten we volgens mij niet meer
gebruiken. We moeten durven zeggen dat er andere goede arbeidsvormen bestaan en we moeten
deze niet negatief beoordelen. Zo is een mogelijke
andere arbeid ook de arbeid die wordt georganiseerd door de PWA's of zelfs de vrijwilligerswerking.
Door de sociale uitkeringen te activeren als volwaardig loon, kunnen we het recht op arbeid beter
waarborgen. Enkel op die manier kunnen we de
uitsluiting van uitkeringsgerechtigden omzetten in
het recht op inschakeling in het arbeidscircuit. Is
het mogelijk dat er in het rusthuis van de toekomst
wordt gewerkt door personeelsleden die zich inzetten voor andere mensen in ruil voor loon en dat zij
worden aangevuld met werkzoekenden die zich
vrijwillig komen inzetten in ruil voor een werkloosheidsuitkering of met mensen die zich gewoon als
vrijwilliger nuttig willen maken in ruil voor wat
sociaal contact ? Als we zo durven denken, dan ben
ik er vast van overtuigd dat we oplossingen kunnen

aanreiken voor de problematiek waarmee we worden geconfronteerd.
U zult hebben gemerkt dat ik mijn vraag bewust
retorisch heb gesteld. Het zou wellicht iets te voorbarig zijn om er nu al een beleidsantwoord op te
formuleren. Toch rijpt dit idee langzaam maar
zeker, zowel bij ons als in andere Europese landen.
We moeten echter erkennen dat we er vandaag nog
niet zoveel impact op hebben. Als die dynamiek in
Vlaanderen tot stand kan komen, dan weet ik
zeker dat het moet lukken.
Het pleidooi dat u hebt gehouden, mijnheer Vandenbroeke, om nu meer geld te besteden wil ik een
beetje relativeren. Dat is wellicht de reden waarom
we het goed met elkaar kunnen vinden. Ik word op
dit ogenblik door u gedelibereerd. Ik wil u uitnodigen de cijfers in het document aan de hand van uw
eruditie te bestuderen. In de toelichtingen bij het
begrotingsdocument hebben we aangeduid dat in
de begroting van dit jaar een groei is te vinden van
rechtstreekse, onrechtstreekse, indirecte en afgeleide arbeid. We durven zelfs spreken over ongeveer
30.000 arbeidsplaatsen.
Ik weet dat daarover kan worden geredetwist. De
afgeleide arbeidsplaatsen zijn niet zo gemakkelijk
te berekenen, zelfs niet met de klassieke methodes.
Deze begroting houdt trouwens rekening met het
multiplicatoreffect. Zelfs als we die 2,5 miljard
frank en de speciale programma's buiten beschouwing laten, komen we uit op een groei van ongeveer 30.000 arbeidsplaatsen. Dan heb ik nog de
GIMV-operatie niet meegerekend, en de reserves
van de VHM, de expansiewetgeving en de winkelcentra al evenmin. Misschien zult u het document
na studie gunstig beoordelen, mijnheer Vandenbroeke, en zal ik dus slagen bij de deliberatie. Ik
geef u daarvoor echter tijd tot na de stemming,
zodat u geen kleur hoeft te bekennen.
Het vierde punt van mijn betoog richt ik specifiek
tot de heer Stassen. Hij stelde bij de begrotingsbesprekingen een merkwaardige vraag over de meerwaarde van de nieuwe zakelijkheid in Vlaanderen.
Mijnheer Stassen, volgens u ontstaat in Vlaanderen
een nieuwe zakelijkheid, die een bedreiging vormt
voor een menselijk bestuur, een bestuur met een
hart. Ik kan dat niet helemaal beamen. Ik begrijp
dat u die vraag stelt, en ze leeft wellicht bij veel
mensen. We moeten ons permanent opstellen als
goede beheerders, vaak onder druk van de bevolking. Bij het plaatsen van al die handtekeningen
onder begrotingsakkoorden, lees ik telkens
opnieuw met zeer veel aarzeling de teksten door.
Ik vraag me dan steeds af : kan ik dit nu wel doen ?
Is dit wel goed ? Heeft de inspecteur van financiën
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gelijk of niet ? Kan hij beter oordelen dan de
minister die de zaak inleidt ? Kan hij beter oordelen dan de minister van Begroting ? Dat zijn moeilijke vragen. Bij dit soort besprekingen vragen we
ons af we nog wel aan politiek met een hart doen.
Is het wel aanvaardbaar dat we soms neen moeten
zeggen om technische redenen ?
Die nieuwe zakelijkheid heeft echter ook een
meerwaarde. Kan een Vlaamse begroting Vlaanderen redden ? Mijn antwoord is bevestigend. Een
goede begroting kan dat inderdaad. De budgettaireconomische redding van Vlaanderen houdt
immers de beste garanties in voor de sociale redding en voor de beveiliging van de mogelijkheden
van de volgende generaties. Als we ons afvragen
wat ecologisch wel of niet verantwoord is, dan
weten we dat dit geld zal kosten. We willen de volgende generaties echter niet alleen ecologisch veilig stellen maar ook budgettair. Ze moeten minstens evenveel kansen en uitdagingen krijgen als
wij vandaag. Als de Vlaamse overheid er resoluut
voor opteert om het Vlaams economisch weefsel
nieuwe impulsen te geven en zich opwerpt als de
verdediger van de bedrijfswereld, dan zijn we daar
ook fier om. We doen dat niet omwille van een of
ander economisch fetisjisme. Onze houding is
geïnspireerd door realisme, en door het feit dat
bedrijven arbeid creëren. Dat is altijd zo geweest
en zal zo blijven. Als de overheid zich hiervoor
inspant, zal dat wellicht nog toenemen. We zullen
de diensten uit de sociale sector pas kunnen uitbreiden wanneer we de groei van het bedrijfsleven
mogelijk maken. We moeten het bedrijfsleven dan
ook beschermen.
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reden zijn tot overmoed of tot fierheid. Het moet
daarentegen een stimulans zijn om nooit meer in
dezelfde situatie terecht te komen.
Gedurende de voorbije periode lag in Vlaanderen
de klemtoon inderdaad op de financieringsproblematiek. De driehoek begint echter langzaam te
kantelen.
Rekening
houdend
met
een
redelijke groeihypothese en met de huidige inkomenselasticiteit die ligt vervat in de financieringswet, zullen we het EMU-schuldcriterium bereiken.
De vrees voor een exploderende schuld is dan
definitief bedwongen. Vanaf dat moment kunnen
we ons stilaan toespitsen op de twee andere zijden
van de driehoek.
Het Maastrichtexamen was een toelatingsproef. De
volgende proef bestaat erin het vertrouwen van de
bevolking te herwinnen. Sommige leden vragen
zich overigens af wat vertrouwen eigenlijk is.
Welnu, het is belangrijk dat de mensen een beetje
vertrouwen hebben in wat ze samen met de overheid opbouwen. Hoewel dit steeds moeilijker
wordt, meen ik dat we deze taak aankunnen.
Vijf jaar geleden hebben we beslist om een herbudgettering toe te passen. Mijnheer de voorzitter, u
hebt toen gezegd : we slagen of we mislukken. Op
dat ogenblik steeg het netto te financieren saldo
van ongeveer 20 percent naar meer dan 50 percent.
Toen werd beweerd dat het te hoog was, nu wordt
beweerd dat het te laag is. We zijn er evenwel in
geslaagd om, op basis van de herbudgettering, toch
het vertrouwen te winnen. Ik meen dat het goed is
dat we dit risico hebben genomen.

Mijnheer de voorzitter, de vraag rijst of de overheid in de toekomst meer of minder verantwoordelijkheid moet krijgen. In de commissie voor Financiën en Begroting hebben we meermaals verwezen
naar het paradigma van de kantelende driehoek.
De prioriteiten van de overheid situeren zich
namelijk in een langzaam kantelende driehoek.
Deze driehoek heeft drie zijden : ten eerste, wat
moet de overheid doen, ten tweede, hoe moet ze
dit doen en ten derde, met welke middelen ?

Vandaag hebben we van een aantal leden grote
onderscheiding gekregen. Het is duidelijk dat deze
leden in de toekomst nog veel meer verwachten.
Anderen menen dan weer dat een deliberatie
noodzakelijk is. Dit is niet zo belangrijk, na een
aantal jaar weten studenten vaak ook niet meer of
ze zijn geslaagd met grote onderscheiding of niet.
Meestal wordt men geëvalueerd op basis van wat
men op een bepaald ogenblik doet. Dat is wel
belangrijk. Welnu, er is eigenlijk maar één uitdaging, namelijk dat we een en ander gezamenlijk,
met het parlement en de regering, moeten doen.

Tijdens de laatste vijftien jaar was de driehoek
sterk verankerd op de financieringskant. Dit is
logisch, omdat de Belgische overheid 10 percent
van het jaarlijks BNP spendeerde aan intresten.
Dit is eveneens het geval in Griekenland en Italië.
In dergelijke omstandigheden is de boodschap
pompen of verzuipen. Wij waren dan ook verplicht
om op alle niveaus strikte normeringen toe te passen. Het feit dat we hierin zijn geslaagd, mag geen

Om af te ronden wil ik nog het volgende element
aanreiken – een transparante fiscaliteit. Ik heb
een beperkte ervaring in overheidsfinanciën en ik
ben doordrongen van twee fundamentele volkswijsheden. De eerste wijsheid is : koken kost geld
– en ik richt me daarvoor niet alleen tot de dames.
Willen we als overheid de bevolking een doeltreffende dienstverlening voorschotelen, dan hebben we daar inderdaad geld voor nodig. Dat geld
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moeten we als overheid bij de bevolking halen, dat
maken we niet, dat is geen geld van de overheid.
Er is ook een tweede volkswijsheid : de mensen
hebben het recht te weten wat de pot schaft. De
bevolking wordt alsmaar kritischer. Dat is een
terechte, maar ook een hoopvolle evolutie. De
overheid heeft er alle belang bij deze evolutie te
ondersteunen door een actief voorlichtingsbeleid
inzake de publieke financiën te voeren. Op deze
tribune is gezegd dat we het vandaag nog moeten
doen met overheidsinformatie via kranten. Misschien moet er op termijn permanente overheidsinformatie zijn die de mensen voortdurend inzicht
verschaft in wat we doen. Naarmate het inzicht in
de overheidsfinanciën groeit, groeit ook de noodzaak om de hoogte van de belastingen te verantwoorden. Een overheid die zich daarvan bewust is,
moet ernaar streven de omvang van haar belastingen in overeenstemming te brengen met de wil van
de bevolking om deel te nemen aan de solidariteit
binnen de gemeenschap. Dat betekent dat indien
de belastingdruk te hoog is, de wil tot betalende
solidariteit zal afnemen. Dit zal leiden tot een
dalende belastingopbrengst, zelfs bij stijgende
tarieven.
Ik raad u aan na te kijken wat tot op heden nog de
opbrengst is van de roerende voorheffing op het
federale vlak, zelfs rekening houdend met een verlaging van de intresten, wat natuurlijk een verlaging van de inkomsten met zich mee brengt. Kijk
dat maar eens na, daar speelt dat enorm.
Vanuit een bekommernis voor een transparante
fiscaliteit deel ik de mening van diegenen die
ervoor pleiten om gaandeweg meer fiscale
bevoegdheden over te hevelen naar het Vlaamse
bestuursniveau. De Vlaming is wellicht bereid om
voldoende belasting te betalen, als hij van de
gemeenschap krijgt wat hij als individu betaalt. Dat
betekent ook dat onze fiscale autonomie in verhouding moet staan tot onze Vlaamse bevoegdheden. Dat is een keuze die we moeten maken : dat
we voor wat we zelf uitgeven, zelf moeten gaan
innen.
Ik kom daarmee tot mijn besluit. Een goede afronding van het debat is dat we gezamenlijk een nieuw
soort norm opbouwen, nu de Vlaamse meesternorm zijn vruchten begint af te werpen. Aan die
nieuwe norm kunnen we de efficiëntie en de kwaliteit van een overheidsbestuur meten. Normen
moeten mee evolueren en moeten dus niet – zoals
ik even heb gepleit – verankerd worden in een
decreet. Ze moeten mee evolueren binnen de

gemeenschap met wat er in de gemeenschap
gebeurt.
Die nieuwe bestuursvorm moet een spiegel voorhouden voor andere domeinen dan de louter budgettaire en cijfermatige. Over de concrete toetsstenen die in die norm vervat kunnen liggen, zou ik
graag met de parlementsleden een dialoog aangaan. Belangrijke leidraden zijn bijvoorbeeld de
evolutie van de tewerkstellingsgraad : evolueert die
in Vlaanderen zoals in andere landen en hoe kunnen we onze prioriteiten ten aanzien van andere
landen bepalen ? Wat zijn de milieueffecten en hoe
moeten we vooruitkijken in de toekomst ? Houden
we voldoende rekening met de milieukosten nu en
in de toekomst ?
Ten derde, hoe kunnen we vandaag beter besturen
om het morgen nog beter te doen ? Als we vanaf
morgen kunnen werken aan een norm die niet louter uitgaat van de vraag hoe dit alles moet worden
gefinancierd, dan is dat precies omdat we de voorbije vijf jaren een begrotingsbeleid hebben gevoerd
op basis van een strenge financieringsnorm. Ik
citeer uit de uiteenzetting van mevrouw De
Schamphelaere : van in den beginne was het een
norm die werd opgevat als een politiek van helderheid en doorzicht, van openheid en vertrouwen,
van verantwoordelijkheid voor nu en voor de toekomst. Einde citaat.
Er is echter nog meer. Het tot nu gevoerde beleid
stelt ons in staat om ons vanaf de komende periode
toe te spitsen op de andere zijden van de driehoek,
en om ook daaraan iets te doen. (Applaus bij de
CVP en de SP)
De voorzitter : Minister-president Van den Brande
heeft het woord.
Minister-president Luc Van den Brande (Op de tribune) : Mijnheer de voorzitter, dames en heren, ik
ben gelukkig met de bewoordingen waarin het
debat de voorbije twee dagen werd gevoerd. Er
waren uiteenzettingen van ongeveer 65 leden.
Sommigen zullen beweren dat dit van het goede
teveel is. Het is echter niet aan de regering om dit
te beoordelen, en trouwens, van het goede kan er
nooit teveel zijn.
Uit dit debat heb ik veel geleerd, zowel van de
meerderheid als van de oppositie. We hebben dit
debat gevoerd vanuit onze bekommernis om van
de begroting het middelpunt te maken van het parlementaire jaar. Met betrekking tot de beleidsdomeinen waarvoor ik bevoegd ben, viel het me op
dat er in de commissies een bijzonder open
gesprek heeft plaatsgevonden : mijn andere ambt-
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genoten hebben me toevertrouwd dat dit in alle
commissies het geval was. Tijdens dit gesprek werden veel nieuwe elementen aangebracht. We pogen
parlement en regering te verenigen in dit Vlaams
Parlement, een initiatief dat positief bleek en nog
blijkt in Kamer en Senaat. Als we die synthese tot
stand kunnen brengen, dan lijkt me dat een aanzet
tot een goed en een beter beleid.
Men heeft woorden gebruikt als voldoening en
onderscheiding. Mij werd ooit verweten onszelf
een graad te hebben toegekend. Mijnheer de voorzitter, dat zou ik niet durven. Als een regering echter door de oppositie wordt aangemoedigd, dan is
dat een hoopvol teken. Ik wil geen gebruik maken
van begrippen als eerste of tweede kans : ik wil dat
elke kans wordt benut. De aanmoediging van de
oppositie is echter een reden om op de ingeslagen
weg voort te gaan. Het moge dan eentonig lijken,
maar zoals het verhaal van Saïdjah en Adinda
bewijst, bestaat er geen overvloed aan mogelijke
keuzen. Dit is het verhaal van liefde en dus ook het
verhaal van beleid.
Als ik de aandachtspunten bekijk die in de uiteenzettingen in dit parlement tot uiting kwamen, dan
geloof ik dat het volgende is bewezen : we houden
ons aan de vijf prioriteiten die we vanaf het begin
hebben vooropgesteld in het regeerakkoord, de
daaropvolgende begroting en Septemberverklaringen. Bij het aantreden van deze regering heb ik
verklaard dat dit een open regeerakkoord is dat
ruimte voor invulling biedt. We hebben dat dan
ook trachten te bewijzen door de feiten.
Ik beschouw die eerste uitdaging – het gevecht
voor werk – als de eerste zorg die in Vlaanderen
leeft. Het beleid – parlement en regering –
mogen in dat verband echter niet denken dat ze dé
oplossing in pacht hebben. Wel hebben we de
plicht om alles op alles te zetten om meer jobs tot
stand te brengen. We kunnen van mening verschillen over methodes, maar moeten het erover eens
zijn dat het onze eerste opdracht is.
Mijnheer de voorzitter, collega's, werk is niet meer
wat het in het begin van deze eeuw was. Die verandering is ook nodig opdat iedereen in de samenleving voor zichzelf een perspectief kan uittekenen.
Werken betekent in de huidige context dat men
anders, flexibel, tijdelijk, minder gestructureerd en
in een minder vastgelegd kader, zinvolle zaken kan
verrichten.
Het werkgelegenheidsakkoord dat we hebben
afgesloten, is dus geen rituele paringsdans tussen
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werkgevers, vakbonden en de regering. Het is een
weerslag van de maatschappelijke evoluties. Dat is
belangrijk omdat – zoals sommigen dat noemen –
het middenveld deze maatregelen mee ondersteunt. Zoiets is positief en zeker niet tegen de
democratie of het parlement gericht. Als nieuwe
vormen van afspraken in de Vlaamse en Belgische
ondernemingen of sectoren tot nieuwe perspectieven kunnen leiden, biedt dit een verrijking van wat
de formele democratie kan aandragen. Ik zet me af
tegen degenen die daarin een tegenstelling zoeken.
De uitvoerige bespreking van het werkgelegenheidsakkoord is een van de methodes om aan te
geven waar we de prioriteiten leggen.
Mijnheer de voorzitter, ik zal de tientallen vragen
niet allemaal afzonderlijk beantwoorden. Het
debat bood immers genoeg mogelijkheden om in te
spelen op wat de sprekers op de tribune vertelden.
Soms werd onmiddellijk na een betoog een concreet antwoord gegeven. Dat is positief. Wel zal ik
als geheugensteun enkele punten uit de discussie
halen waaruit blijkt dat werkgelegenheid de eerste
prioriteit van de Vlaamse regering is.
De wereld verandert heel snel. Minister Demeester-De Meyer verwees daarnet naar de gebeurtenissen in Azië. We moeten daar niet te hoogdravend over doen. In verband met de groeisnelheden
in het buitenland wordt er vaak van uitgegaan dat
we nog steeds de gerustheid hebben die we decennia lang kenden. Op andere continenten treedt
echter een dubbele versnelling op. Als we over
groei spreken, moeten we dit doen in het licht van
een duurzame ontwikkeling inzake de werkgelegenheid. In de economie van Zuid-Oost-Azië gaat
het over het al dan niet behalen van een groei van
twee cijfers. Ik beweer niet dat dit ook ons model
moet zijn, maar ik zeg wel dat we goed moeten
nadenken over wat we moeten maximaliseren. Dat
moet dan gebeuren op een kwalitatief hoogstaande
manier.
In dat opzicht moeten alle fracties creatief zijn. De
Vlaamse regering is bereid om de voorstellen van
zowel meerderheid als oppositie in een open debat
te bespreken. De tijd is voorbij dat we ons de luxe
konden permitteren om de scheidingslijn tussen
meerderheid en oppositie als basis te nemen om
onze essentiële troeven uit te spelen. Het gaat er
immers niet om de twee cijfers te halen, maar wel
zin en perspectief te geven aan de zes miljoen Vlamingen.
U weet dat we andere maatregelen wilden inzake
vennootschapsbelasting. Dat is niet gelukt omdat
volgens de huidige wet een akkoord op federaal
niveau is vereist. We hebben dus naar een maatre-
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gel gezocht die we op eigen kracht konden nemen.
Met die maatregel komen we erg dicht in de buurt
van het oorspronkelijke plan. Het komt erop neer
dat we de personeelskosten willen verminderen.
Dat doen we weliswaar op een beperkte manier,
maar toch in de mate van het mogelijke. Totaal
nieuw voor dit land is dat de ondernemingen nu
aanvaarden dat we op een andere manier met werk
moeten omgaan. Voor het eerst ook durven de
Vlaamse vakbondsvertegenwoordigers toegeven
dat de arbeidskost een probleem is voor de minister van Onderwijs.
Welk beleid verlangen we op het vlak van de werkervaring ? Over de manier waarop werk kan worden gecreëerd, kan worden gediscussieerd. Het
komt er volgens mij op aan mogelijkheden te
delen. Daarvoor kan ofwel de overheid ofwel de
privé-sector instaan. Ons uitgangspunt is heel duidelijk : de basis voor meer werk ligt bij het privéinitiatief. De overheid heeft wel de taak om een
aantal behoeften van de samenleving in te vullen.
Daarom kiezen we voor een dubbel spoor. Aan de
ene kant zijn er de reguliere tewerkstellingsprogramma's die voldoen aan de behoeften van
bejaarden en zorgbehoevenden. Daarnaast is er het
programma van werkervaring. Eén van de essentiële punten daarin, mijnheer de voorzitter, is dat
werkloosheidsvergoedingen voor het eerst actief
zullen worden benut in de afspraken tussen de
deelstaten, de regio's en de staat.
Zes jaar geleden heb ik er in een andere functie
uitdrukkelijk voor gepleit om over te stappen van
een passieve naar een actieve werkloosheidsverzekering. In de huidige werkloosheidsverzekering
worden sociaal verantwoorde vergoedingen gegeven aan degenen die zijn verstoken van een job,
maar die vergoedingen worden niet gebruikt als
aanzet naar inkomensvorming of zinvol werk. We
hebben nu een eerste initiatief genomen op dat
vlak. De werkervaringscontracten spelen ook in op
de intenties van Europa. Er wordt wel veel kwaad
gezegd over Europa – en soms terecht – , maar
een aantal Europese denkgroepen hebben aangegeven dat België de werkloosheidsuitgaven onvoldoende activeert. Volgens Europa loopt het hier
echt de spuigaten uit.
Het voorstel van minister Demeester-De Meyer en
de volledige Vlaamse regering over de successierechten heeft een dubbele impact. Naast de verlaging van de loonkost is er ook de vereenvoudiging
van het systeem. Ook hier benutten we onze
bevoegdheid ten volle. De continuïteit van de familiale ondernemingen blijft buiten kijf staan.

Er werd uitvoerig over innovatie gepraat. Mijnheer
Candries, ik deel uw mening hierover volledig.
Innovatie mag geen symbool worden. Innovatie is
ook niet louter een techniek. Innovatie is een attitude, een ingesteldheid, een proces van verandering dat we tot stand moeten brengen, niet alleen
op het vlak van de ondernemingen, maar ook in
onze persoonlijke benadering. Innovatie moet een
maatschappelijke drager zijn, zoals de heer Voorhamme heeft gezegd. We zullen daar veel aandacht
aan besteden, niet enkel door de twee miljard
frank extra die we elk jaar voorzien, maar ook
door de extra 700 miljoen frank die we voor permanente vorming willen inzetten.
De term permanente vorming klink wat oubollig.
Het is een term die al lang meegaat. Waarom geloven we dat we op dit vlak middelen moeten voorzien ? Als de mens de ontwikkelingen van de technologie niet kan volgen, worden we geconfronteerd
met een probleem. Dit is een van de grote problemen in de toekomst.
Dat geldt niet alleen voor Vlaanderen, dat geldt
voor heel Europa en voor heel de wereld. Er is een
kloof tussen de zichzelf ontwikkelende technologie
en de mens. Het is die brug die we moeten bouwen.
Die persoonlijke versterking moeten we tot stand
brengen. Daarom hechten we een groot belang aan
de opleiding van degenen die geen werk hebben.
Deze mensen moeten we persoonlijk versterken
zodat ze naar de arbeidsmarkt kunnen gaan. Dit is
een breder perspectief met een nieuwe aanpak. We
zullen ons inspannen en inzetten voor wat we nu
nog volwasseneneducatie noemen. Er zijn zoveel
initiatieven waar mensen zich immaterieel willen
verrijken, niet gekoppeld aan inkomen. Permanente vorming kan daar een eerste hefboom zijn.
Ik wil ook nog even ingaan op de vragen over de
eenmalige opbrengsten van de begroting, namelijk
GIMV en Daf. Wat we door beslissingen aan bijkomende inkomsten genereren, is het enige goede
principe. Er moet opnieuw economisch worden
geïnvesteerd. Zoveel is duidelijk.
We hebben niet besloten tot de privatisering van
de GIMV om de algemene middelen te spijzen.
Die middelen moeten worden gebruikt om economisch te investeren. Het gaat dan over een verbetering van veiligheidsinfrastructuur. Waartoe dient
het om bijkomende wegen te leggen voor nog meer
vrachtwagens ? Kinderen die met de fiets naar
school gaan, komen in onveilige situaties terecht.
Er mag natuurlijk geen tegenstelling groeien tussen het economisch perspectief en het goed gevoel
en de zekerheid die we aan de meest kwetsbaren
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willen geven. De meest kwetsbare sector, de nonprofit-sector, is natuurlijk heel belangrijk. We hebben gesteld dat het privé-initiatief de drager is van
werkgelegenheid, en we moeten dan ook inspelen
op die behoefte. Daarom hebben we de afspraak
gemaakt om de oorspronkelijke 747 miljoen frank
op te trekken tot 900 miljoen frank als extra bijdrage. Dat gebeurt niet eenmalig, dit bedrag komt
steeds terug.
Het gaat voor mij niet over tewerkstellingsprogramma's, maar over behoeftenprogramma's die
moeten worden ingevuld. We hebben een gedachtewisseling gehad over de afspraken die we kunnen
maken in Vlaanderen over economische ontwikkeling, en ook over een aantal bevoegdheden die we
nu hebben. Ik herhaal mijn standpunt : we moeten
het komende jaar uitdrukkelijk de logica respecteren dat we uit die domeinen, waar we de materiële
bevoegdheden hebben, geen afspraken overhouden op het federale niveau. Dat heeft niets te
maken met een theoretische benadering van de
staatshervorming, dat heeft te maken met de zorgen van elke dag.
Er worden terecht vragen gesteld over het nut van
de staatshervorming. Die staat te ver weg van de
mensen. In de welzijnssector en in de bejaardenzorg gaat het over de bekommernis, en dikwijls de
angst die in families leeft. Dat is de juiste invulling
van dit beleid. We moeten deze oefening proberen
te concretiseren, maar ook een volgende oefening
voorbereiden. We stellen vast dat het niet langer
mogelijk is op Belgisch vlak interprofessionele
akkoorden af te sluiten.
In welke mate is het mogelijk om afspraken te
maken met de ondernemingen in Vlaanderen ?
Hier zijn verschillende formules mogelijk. Men kan
een overgang maken. Er zijn zoveel domeinen
waar men eerst werkte met een regionaal comité,
en waar men dan vervolgens de bevoegdheden
heeft overgeheveld naar de gewesten. Dat was een
logische stap. Ik kan nog een zekere tijd leven met
een formele ratificatie als de wet ons dat verplicht,
maar we moeten tenminste over de inhoud afspraken maken als we dat op het vlak van de federatie
niet kunnen. Ik bevestig dat toerisme, hoe belangrijk ook in zijn culturele component, meer en meer
als een economisch gegeven moet worden gehanteerd. Het gaat niet alleen over massatoerisme en
het klassiek toerisme, we moeten meer en meer
denken aan micro-vormen die voorliggen.
De eerste prioriteit is de werkgelegenheid, met oog
voor de vernieuwing en verandering, op het vlak
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van de aanpassing van Vlaanderen aan de wereld
van morgen, tegen de versnelling die de onze moet
zijn, waarbij we niet gehinderd worden door de
handicaps die niet langer gegrond zijn.
De tweede prioriteit is de mobiliteit, infrastructuur,
ruimtelijke ordening en natuur. Er heerste gisteren
enige vrolijkheid over de nieuwe bossen in Vlaanderen. Dit is het zogenaamde verkeersinfarct. De
mobiliteit slaat niet op de infrastructuur in de concrete zin van het woord, het gaat dus niet om beton
en stenen. Het gaat echter om de kwalitatief hoogstaande organisatie van een deel van onze samenleving. Het leed en de pijn als gevolg van urenlange
files, zijn geen stimulans om de dag goed te beginnen. De dag begint niet meer met de zegening die
men zou mogen verwachten.
De kwaliteit van onze samenleving wordt verstoord door een paradox, de paradox van de zeer
communicatieve maatschappij waarin de basiscommunicatie mank loopt. Waar zijn we mee bezig ?
We moeten hier iets aan doen en een globale aanpak ontwikkelen. Deze zal zich uiten in middelen
en instrumenten, maar ook in concepten. De moeilijkheid hierbij is dat noch een wet, noch een
besluit, noch een decreet, een mentaliteitswijziging
kunnen bewerkstelligen. Zelfs met een verdubbeling van de middelen en met de aanwending van de
beste technologie, kunnen we de mentaliteit niet
veranderen. Als overheid moeten we de contouren
aangeven en de basis leggen voor een andere communicatie en mobiliteit. We kunnen ons daarom
niet beperken tot één onderdeel. Gisteren kwam
dit al aan bod : als we bijvoorbeeld alleen de spoorwegverbindingen aanpakken, zijn we geïsoleerd
aan het werk.
De minister van Infrastructuur en Verkeer heeft al
gesuggereerd dat afspraken met de NMBS zeer
belangrijk zijn, omdat die ons toelaten de eerste
stappen te zetten voor een regionale beheersovereenkomst. Dit is inderdaad een eerste stap, maar
absoluut onvoldoende. De Vlaamse regering kan
en moet uitdrukkelijk aangeven dat de beheersovereenkomst tussen de NMBS en de federale
regering voor ons enkel aanvaardbaar is in de mate
dat er ruimte bestaat voor een regionale beheersovereenkomst. Dat is onze opdracht en doelstelling.
Gisteren vertelde me iemand dat als hij van Oostende naar Rijsel wil rijden, hij via Brussel moet.
Als dit klopt, dan hebben we ernstige problemen.
Ik zal hier geen nieuw tracé tekenen. U weet wat
ooit in het vroegere Rusland gebeurde : naargelang
de bevoegde minister zijn vinger ergens op de
kaart legde, werden de spoorwegverbindingen uit-
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getekend. Zo ontstonden een heleboel onverklaarbare verbindingen. De betrokken ambtenaar durfde niets zeggen natuurlijk, en de lijnen werden precies rond die vinger getrokken. Dat kan toch niet
onze bedoeling zijn. We moeten op het vlak van
mobiliteit en verkeer een globaal plan uitwerken.
De spoorwegen spelen daarin een cruciale rol.
Het Structuurplan Vlaanderen is dan ook zeer
belangrijk. De procedure die nu loopt, moet ons na
dertig jaar eindelijk tot een nieuwe ruimtelijke
invulling brengen die democratisch onderbouwd is.
Tot in de verste uithoeken van Vlaanderen werden
de mensen hierover ondervraagd, om zo uit te
maken hoe we de verschillende onderdelen als
wonen, leven, werken, economie, landbouw en
open ruimte, kunnen afwegen.
Het milieubeleid is op duurzaamheid gericht. Het
ontwerp van natuurdecreet wordt begin 1997 ter
bespreking voorgelegd aan dit parlement. Maar we
hebben ook maatregelen klaar die de continuïteit
van de genomen opties moeten waarborgen, iets
wat zeer belangrijk is in het milieubeleid. Een
milieubeleid mag immers niet voortdurend van
koers veranderen ; wat tijdens een vorige regeerperiode werd aangevat, moet nu worden voortgezet. Daarvoor is in bijkomende middelen voorzien.
Budgettair werd de basis gelegd om alle milieuengagementen ook in de komende jaren te kunnen
waarmaken.
– De heer Marc Olivier, eerste ondervoorzitter,
treedt als voorzitter op.
Gisteren werd uitvoerig gediscussieerd over rationeel waterverbruik. Ik ga nu niet in detail in op de
voorstellen over de 15 kubieke meter, omdat het
hier om een mentaliteitskwestie gaat. Kijk maar
naar de acties die op dit vlak in Nederland al jaren
worden ondernomen. In volle oliecrisis werd het
begrip rationeel energieverbruik gelanceerd, maar
hoe zit het met ons rationeel waterverbruik ? Futuristen zeggen dat de toekomstige conflicten in de
wereld over water zullen gaan. Water is zo een elementaire basisbehoefte, dat er over rationeel
gebruik – met sociale correcties – moet kunnen
worden gepraat. Minister Kelchtermans heeft dit
gisteren al met verve verdedigd.
Met betrekking tot de vierde beleidsprioriteit en
kwaliteit van het leven in Vlaanderen verwees ik
gisteren naar Antwerpen. Dit geldt echter ook voor
andere steden en gemeenten die van deze speciale
kredieten gebruik kunnen maken. Veel heeft te
maken met de organisatie van en met de gedeelde

verantwoordelijkheid voor het omgaan met de
stad. Bij het spreken over mobiliteit en stedelijk
leven, zeg ik weleens dat we de dorpen moeten
teruggeven aan de mensen. Veel Vlaamse dorpen
worden door zwaar verkeer doormidden gesneden.
We willen omleidingen tot stand brengen, teneinde
de bewoners hun dorpen terug te geven.
Het zuiden kan hier enige inspiratie bieden. In een
tijdsspanne van tien jaar werden de Franse steden
en gemeenten enorm verfraaid, en niet alleen de
metropool en de grote steden. Ook in de kleinere
steden stellen we een wereld van verschil vast met
vroeger. Ook wij zijn in staat om iets gelijkaardigs
te realiseren. Daarvoor zijn meer middelen en
nieuwe beleidsinstrumenten voorzien. Minister
Peeters heeft voor 1997 een aantal overgangsmaatregelen uitgetekend. Deze prioriteiten moeten nu
gestalte krijgen.
Het gaat om een inclusief beleid. Dat is een nieuw
woord en betekent dat we deze prioriteit vanuit
alle mogelijke invalshoeken en bevoegdheden
moeten nastreven. Ik geef een voorbeeld : commerciële winkelcentra dragen bij tot de stedelijke heropleving.
De voorzitter : De heer Beysen heeft het woord.
De heer Ward Beysen : Mijnheer de minister-president, ik kan uw benadering grotendeels goedkeuren. Ik wil u toch waarschuwen. De noodzakelijke
vernieuwing van het stedelijk beleid mag niet worden verengd tot initiatieven via het Sociaal Impulsfonds. Er zijn veel meer hefbomen die daarvoor
moeten worden gebruikt.
Er moeten bijvoorbeeld ook nieuwe economische
impulsen worden gegeven aan de steden. De leefbaarheid van de steden is in grote mate afhankelijk
van het gevoerde beleid inzake ruimtelijke ordening. Op dat vlak zal uw regering dringend enkele
beslissingen moeten nemen. U wilt de steden
teruggeven aan de stedelingen, maar ik stel met
leedwezen vast dat er steeds minder stedelingen
zijn. De eerste opdracht is dus om ervoor te zorgen
dat er meer stedelingen komen. Daaraan moet
worden gewerkt. Dat impliceert veel meer dan het
spenderen van middelen via het SIF.
Minister-president Luc Van den Brande : De
Vlaamse wooncode zal begin volgend jaar worden
voorgelegd. We hopen het ontwerp een dezer
dagen te kunnen afronden. Daarin gaat het ook
over de problematiek van leegstand van woningen
en gebouwen, en dat heeft ook met levenskwaliteit
te maken. De vierde prioriteit betreft een misschien wat minder fysisch vaststelbare kwaliteit,
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met name de bescherming van en de zorg voor kinderen, onderwijs, armoede en uitsluiting. De bescherming van en de zorg voor onze kinderen
kwam in dit begrotingsdebat herhaaldelijk aan
bod, en niet enkel omwille van de omstandigheden
die we kennen. Het treft mij dat men hierover
bijna gelijklopende visies ontwikkelt. Men kan erover discussiëren welke maatregelen dienen te worden getroffen, maar over het uitgangspunt zijn we
het eens. De samenleving moet vertrekken vanuit
kinderen, omdat ze het meeste perspectief geven
voor de toekomst.
Als dit het gemeenschappelijke uitgangspunt over
alle fracties heen is, dan is het belangrijk om het
beleid daarop af te stemmen. Bovendien mag onder meer het kinderrechtencommissariaat waarover sprake was en dat door alle fracties in het parlement wordt gedragen, niet enkel een symboolfunctie hebben. Het moet een echt initiatief zijn,
niet om wonderen te doen maar om prioritaire
aandacht te trekken. Dit moet niet altijd gekoppeld
zijn aan wat ik zou noemen superbudgetten.
We moeten vertrekken vanuit de wereld van het
kind. Kinderen zijn geen volwassenen in zakformaat. Bij ondernemingen wordt vaak verkeerdelijk
gesteld dat een KMO een grote onderneming in
zakformaat is. Een kind is een toekomstige volwassene en een toekomstige drager van de samenleving. Een kind leeft en moet gelukkig zijn binnen
de leefwereld van jonge kinderen.
Deze prioriteit moeten wij met meer aanvoelen en
meer aandacht dan tot op heden het geval was ook
op het vlak van de instrumenten stellen. Hierover
moeten wij geen grote theorieën verkopen. Het is
een kwestie van maatschappelijk en beleidsmatig
aanvoelen.
In het onderwijs dient deze prioriteit eveneens te
worden gesteld. Er zijn stemmen die zeggen dat het
een nogal consoliderende begroting is. Ik heb liever een wat onrustige minister van Onderwijs en
een rustige onderwijsbegroting, dan het omgekeerde. De onderwijssector maakt 43 tot 44 percent van
de begroting uit. Dit is dus een van de pijlers voor
de ontwikkeling van Vlaanderen. Jonge mensen
gaan rijpheid en volwassenheid tegemoet op basis
van enkele gegevens die ze meekrijgen. Dit moet,
indien mogelijk, op een nieuwe en actieve manier
gebeuren.
Het is daarom ten volle verantwoord een budget
van 800 miljoen frank te voorzien voor de sector
huisvesting. Hier en daar worden hieromtrent vra-
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gen gesteld. Kunnen wij het ons echter permitteren
dat men in lokalen en instituten zit die laatgotisch,
wat minder vroeggotisch en heel zelden hooggotisch zijn, maar in ieder geval afgeleefd zijn ? Ik zeg
niet dat men in het onderwijs prinselijk moet zijn
gehuisvest, het is wel van elementair belang dat
men in normale omstandigheden onderwijs kan
geven.
Daarom hebben we de beslissing genomen om op
dit vlak een grote inspanning te doen, te beginnen
bij de universiteiten. Het is niet uit te sluiten dat in
de toekomst andere delen van het hele onderwijs
volgen. Deze maatregel is van buitengewoon belang. Deze inspanning was mogelijk omdat we in
alle rust, maar ook vastberaden op elk onderdeel
van het onderwijs een aantal stappen hebben
gezet. Die laten ons toe waar te maken wat ik vaak
heb gezegd : onderwijs is nooit te duur, dat kan ook
niet. Onderwijs moet echter wel betaalbaar blijven.
Als dat het uitgangspunt is, en als de kwaliteitsbewaking ook voor beroepstechnisch deeltijds onderwijs en volwassenenonderwijs het uitgangspunt is,
dan kan ik me best voorstellen dat er discussies
blijven bestaan omtrent een aantal onderdelen,
omtrent de eindtermen die nu even iets minder
gedetailleerd zullen moeten worden geformuleerd.
Ook voor de minister van Onderwijs, die een flexibel man is, is het geen punt om dat te bekijken.
Het belangrijkste is dat men aanvaardt dat men
doelstellingen vooropzet en dus met andere woorden eindtermen maakt. De gelijkschakeling tussen
de diverse netten is een belangrijk punt, een uitgangspunt van het Vlaamse regeerakkoord waar
niet alleen aan gewerkt moet worden, maar dat
ook uitgevoerd moet worden. Dan zijn er nog de
gevolgen van de herstructurering van het hoger
onderwijs buiten de universiteit. De minister heeft
uitdrukkelijk gezegd dat een evaluatie onmisbaar
is. Om evenwel iets te kunnen evalueren, moet het
toch al enige tijd functioneren.
Wat de universiteit betreft, moeten we ook de
grens van de betaalbaarheid in het oog houden. Ik
ben het niet eens met degenen die gezegd hebben
dat er een vestzak-broekzak-operatie is tussen de
verhoogde kredieten voor wetenschapsbeleid en de
kredieten universitair onderwijs. Dit is volstrekt
onjuist. De begroting leert ons dat die inspanningen worden voortgezet voor het universitair onderwijs en dat er bovendien extra middelen bijkomen
voor wetenschap en onderzoek in de drie doelgebieden : het algemeen onderzoek, het niet-gerichte
en het technologische onderzoek.
Mevrouw Nelly Maes : Ik wilde de regering vragen,
mijnheer de minister- president, oog te hebben
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voor de terechte klachten in het hoger onderwijs.
Men mag mijns inziens niet wachten op een evaluatie over enkele jaren omdat het dan voor sommige zaken al te laat zal zijn en er zijn nu eenmaal
punten die dringend moeten worden bijgestuurd.
Ik wil ook wijzen op de problemen van het hoger
onderwijs buiten de universiteit dat nu ondergebracht is onder de noemer hoger onderwijs samen
met instellingen van het korte type. Dat dreigt in
Europees verband zijn universitaire erkenning te
verliezen.
Minister-predident Luc Van den Brande : Mevrouw Maes, ik denk dat we het er rustig over eens
kunnen zijn dat wat de evaluatie betreft van de
keuzen die we maakten na de herstructurering en
de fusie, er enige tijd voor nodig zal zijn. Ik zal niet
ontkennen dat zich op het terrein een aantal problemen voordoen, die zeker onder de loep moeten
worden genomen. We moeten alert blijven.
Derde punt : de problematiek van armoede en uitsluiting, één van de andere gapende kloven die zijn
ontstaan, moet ons ertoe brengen om de problematiek van schuldbemiddeling, het algemene armoederapport en de vierde wereld au sérieux te nemen. Ik vind dat we onvoldoende aandacht besteden aan de eigenheid van de vierde wereld. Deze
mensen vragen niet om een verdubbeling van de
inkomens, al is het belangijk een aantal materiële
noden te lenigen. Ze vragen eenvoudig om als volwaardige burgers gerespecteerd te worden. We
hebben het daar kennelijk nogal moeilijk mee.
Onze loketten hebben daar, ondanks de goede
bedoelingen, iets te weinig aandacht voor. Om de
maatschappelijke uitsluiting van mensen tegen te
gaan, moeten we een algemene mentaliteitswijziging tot stand brengen.
Voor cultuur zijn de middelen in belangrijke mate
gestegen. Een cultuurbeleid moet immers in sterke
mate worden ondersteund, zelfs in tijden van economische recessie. Soms wordt er gezegd dat we
hier te weinig belang aan hechten. Aan die mensen
vraag ik om een vergelijking te maken tussen het
huidige cultuurbudget en dat van pakweg vijf jaar
geleden. Samen met het budget voor welzijn is dit
in zeer sterke mate gestegen.
De vijfde en laatste prioriteit is meteen ook de
belangrijkste : het creëren van een nieuwe wijze
van besturen die op een waardige wijze invulling
geeft aan de ondertussen wat verworden uitdrukking nieuwe politieke cultuur. Het lijkt me aangewezen om deze specifieke term in de nabije toe-

komst iets minder in de mond te nemen. In de
plaats daarvan moeten we allen in onze daden
getuigen van deze nieuwe beleidsstijl. De bestuurlijke vernieuwing moet steunen op enkele eenvoudige principes, die toch een grote verandering kunnen bewerkstelligen.
Het gaat niet enkel om de doeltreffendheid van de
politieke instrumenten. Het gaat om de legitimatie
van de politiek als dusdanig. Het is van wezenlijk
belang dat de bevolking opnieuw vertrouwen krijgt
in de beleidsinstellingen. Minister Demeester-De
Meyer heeft daar zonet al op gewezen. We moeten
ons hierover absoluut gezamenlijk bezinnen.
Een eerste manier om dit vertrouwen te herstellen
is een beleid te voeren waarin we onze woorden
ook daadwerkelijk in daden omzetten. De brede
kloof tussen het uitzetten van de doelstellingen en
het realiseren van deze doelstellingen moet zo snel
en zo grondig mogelijk worden gedicht.
Ten tweede kan dit vertrouwen ook worden bevorderd door een vereenvoudiging van de administratieve procedures, en dit op alle beleidsniveaus. Vele
mensen lopen nu immers verloren in de administratieve doolhof waarin ze terechtkomen. Deze administratieve rompslomp ligt aan de basis van vele
problemen waarmee ook de bedrijven worden
geconfronteerd. Welk sociaal imperatief kan er ons
van weerhouden om economisch-rationeel om te
gaan met administratieve papieren, vergunningen
en een aantal andere, totaal overbodige zaken ?
In de commissie hebben we dat als een prioriteit
beschouwd : op het gebied van de vermindering
van de administratieve rompslomp moeten er in
1997 resultaten worden geboekt. Er wordt gewerkt
aan een nieuw statuut voor onze ambtenaren. Als
zij meer verantwoordelijkheid krijgen, als er minder ambtenaren zijn en als die een beter loon krijgen, dan is het hun eerste taak om de organisatie
op punt te stellen. Met theorieën alleen boeken we
geen resultaten.
We moeten niet enkel de administratie vereenvoudigen, we moeten de bevolking ook beter informeren over het waarom van bepaalde beslissingen en
de wijze van uitvoering. We moeten eenvoud
betrachten in de verdere uitbouw of hervorming
van onze Vlaamse openbare instellingen. Zoals we
hebben aangekondigd bij de aanvang van deze
regering, zullen we stelselmatig audits laten uitvoeren bij de Vlaamse openbare instellingen die aan
een controle toe zijn. We doen dat best in een open
klimaat. Elke onderneming heeft er baat bij dat
een dergelijke controle tijdig gebeurt, en ook de
administratie is een onderneming.
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Om efficiënter te kunnen besturen, zullen we in de
commissie bijkomende documenten en nota's bezorgen over de staatshervorming. We moeten nieuwe argumenten aanbrengen, ook in technisch ingewikkelde dossiers zoals het dossier van de gezondheidszorg. Het volstaat niet te stellen dat we de
gezondheidszorg principieel onder Vlaamse verantwoordelijkheid willen brengen. We moeten
rekening houden met de gevolgen voor Brussel.
Het uitgangspunt moet echter zijn dat de complexiteit van het systeem nooit op het hoofd van de burger mag neerkomen. Als er complexiteit overblijft,
moet die worden opgevangen door het systeem.
In de commissie moeten we ook een grotere fiscale
autonomie als prioriteit beschouwen. Minister
Demeester-De Meyer heeft hier al op gewezen. We
moeten de dialoog aangaan zoals afgesproken was
met de fracties. Het is een feit : 15 percent van de
vennootschapsbelasting wordt betaald door het
zuiden. Ik zou willen dat dat meer was. Er is een
totale trendbreuk op een aantal andere inkomensvlakken. We kennen de exportcijfers.
Ik wil ons goed nabuurschap niet in het gedrang
brengen. Wat ik in Luik zeg, wil ik ook in Brussel
kunnen zeggen, en omgekeerd. Met het oog op een
grotere fiscale autonomie, in het domein van de
gezondheidszorg en op nog andere domeinen,
moeten we echter de juiste conclusies trekken. We
moeten deze conclusies in een democratische dialoog invullen. Dat is van groot belang, ook voor
Brussel en de rand.
We hoopten nog voor Kerstmis een actieplan Brussel te kunnen voorleggen. Dat zal echter in de laatste week van januari gebeuren. We zullen een aantal voorstellen formuleren, die nauw zijn betrokken
bij het terrein.
Een van die punten is dat we sedert enkele maanden in een nieuw en wat innovatief overleg getreden zijn met het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Vroeger was dat niet het geval. Ik
ben ervan overtuigd dat, net zoals dat het geval
was met het actieprogramma de rand, er belangrijke prioriteiten naar voren worden geschoven.
Ten slotte wil ik het hebben over het buitenlands
en Europees beleid. In verband hiermee zijn sommige zaken verschenen in de pers. Ik wil hier niet
op terugkomen, ik heb er ook geen behoefte aan.
Maar dit wil ik wel zeggen. Als het uitdrukkelijk de
vraag is van dit parlement en van onze commissie
om een herkenbaar Europees en buitenlands beleid te voeren, dan zullen we dat ook in de toe-
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komst met alle mogelijke kracht doen. Laat ons
dan wel ophouden met een vorm van kleutergedrag. Ik ben van oordeel dat we niemand een
dienst bewijzen door in de marge bedenkingen te
maken en op die manier de echte doelstelling en de
inhoud opzij te zetten.
Ik wil enkel de vier prioriteiten herhalen voor het
Europees en het buitenlands beleid. Zo is er de
ambitie om politiek een stem te hebben in de
wereld en in Europa. Op economisch gebied wensen we in de toekomst een sterregio te blijven. Wij
willen motor zijn van culturele verscheidenheid.
We willen onze eigen bijdrage leveren aan internationale solidariteit.
Als dat de uitgangspunten zijn, dan geloof ik dat
we daar naar moeten handelen, zoals anderen dat
ook doen. Men kan dus niet aan de ene kant de
verdragsbevoegdheid opeisen en zich dan aan de
andere kant gedragen als een derderangsoverheid.
Welnu, ik ben gelukkig en trots dat de politieke
zending naar Zuid-Afrika kon gebeuren, samen
met een parlementaire delegatie, samengesteld uit
alle fracties. We hebben inderdaad een politieke
doelstelling proberen in te voeren. Dit Vlaams Parlement heeft, op uw aandringen, op het juiste ogenblik – met name 1994 – goed voorbereid en na
lange discussies bepaald, dat dit één van onze prioriteiten in de wereld is. Welnu, op politiek vlak,
maar ook gekoppeld aan de economische handelszending, brachten we een aantal nieuwe relaties tot
stand.
Dit geldt evenzeer voor de Benelux. Dit probleem
is u allen bekend. We hebben nog steeds geen
oplossing voor de rechtmatige vertegenwoordiging
van de deelstaten, zoals onze grondwet het aangeeft. Het is een zaak van parlementaire aanwezigheid, maar het moet toch een oplossing kunnen
krijgen zodat die vertegenwoordiging rechtstreeks
herkenbaar is in de interparlementaire Beneluxraad. Als de enige keuze het niet in vraag stellen is,
maar het veranderen van het verdrag van 1955, dan
is dit de moeilijkste weg. Ik dring er echter op aan
dat dit zou kunnen. Ik ben van oordeel dat we daar
gezamenlijk inspanningen moeten voor doen, zoals
ook het geval is voor andere vergaderingen. Daar
hebben we in functie van de doelstellingen die ik
vooraan gezet heb, de relevantie aangeduid om
vanuit een sterkere regio bijzondere inspanningen
te doen naar vernieuwing en heroriëntering van de
vergadering van de Regio's van Europa.
Ik zeg dit op een ogenblik dat er zoveel gebeurt.
Zo zijn er de ontwikkelingen in Duitsland, een land
met een grote federale traditie waar de bevraging
van de Länder naar voren komt om rechtstreeks
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op de Europese politiek te kunnen wegen. Er staan
ook heel grote veranderingen op het getouw in Italië – ik heb het dan niet over de afscheuring van
het noorden, maar wel over een grondige federale
hervorming. In Spanje zullen een aantal bijkomende hervormingen worden doorgevoerd. In het Verenigd Koninkrijk lijkt het niet uitgesloten dat voor
het eerst de mogelijkheid zal bestaan om een gedifferentieerde autonomie tot stand te brengen tussen
de verschillende deelgebieden.
Om die redenen is het dus van buitengewoon
belang dat Vlaanderen daar ook aanwezig is, zonder dat dit één van mijn andere engagementen in
het gedrang brengt. Naast de eerste zorgen voor de
6 miljoen Vlamingen, wens ik dus ook dit engagement op te nemen.
Voorzitter, collega's, de begroting die hier voorligt,
bewijst eens te meer dat de Vlaamse regering gehecht is aan orthodoxie. Ik wil mevrouw Demeester-De Meyer ervoor danken dat ze dit met een
zekere hardheid, maar ook met mildheid, doet. De
budgettaire orthodoxie is geen beleid in een
vacuüm. Het is ook geen orthodoxie om de orthodoxie. Men kan nu eenmaal niet zomaar zeggen dat
het een plakje meer mag zijn.
Ik verwijs naar de opmerking van de heer Vandenbroeke, dat de ruimte ten volle moet worden opgezocht. Bijkomende doelstellingen die de toekomst
niet bezwaren, dragen mijn goedkeuring weg. U
hebt er onze aandacht op gevestigd, net als de heer
Taylor, dat investeringen in infrastructuur duiden
op de wil om te investeren in mensen en de toekomst.
We willen de budgettaire orthodoxie uitdiepen om
een beter beleid te kunnen voeren. Doelmatigheidscontroles, zero base budgetting, prestatiebegrotingen en meerjarenbegrotingen zijn instrumenten en nooit op zichzelf staande doelstellingen.
We hebben deze prioriteiten opnieuw opgenomen
in de begroting, en volgen daarmee de lijn van het
regeerakkoord, de Septemberverklaringen en de
begrotingsvoorbereiding. Mensen vinden hun weg
niet meer in onze complexe samenleving, omwille
van het nieuwe communicatieprobleem. De ingewikkelde maatschappelijke organisatie dwingt ons
om initiatieven te nemen. Namens de Vlaamse
regering meen ik dat dergelijke initiatieven intellectuele eerlijkheid, mentale openheid en bescheidenheid veronderstellen. Dit moet de basishouding
van de politici zijn. Inspelen op gevoelens van
onzekerheid en het beloven van mirakeloplossin-

gen is immoreel. Het ontkennen van problemen
staat gelijk aan het belazeren van de burger.
Achter de cijfers van de begroting ligt de ambitie
van de Vlaamse regering om in een tijd van ontmoediging een hoopvol perspectief te bieden. Het
regeerprogramma, de Septemberverklaring en de
voorliggende begroting zijn uitingen van een duurzame, volhardende keuze voor de mens. Proberen
om op een andere manier een beleid te voeren in
Vlaanderen, gaat niet altijd perfect. Ik ben soms
wat gebelgd, als men zegt dat het niet voor 100 percent beter is in Vlaanderen. Dat kan ook niet. Toch
meen ik dat alle fracties hiervoor een inspanning
moeten doen. In de talrijke commissies en vergaderingen moeten de regering en het parlement elkaar
voldoende tijd, ruimte en aandacht geven.De
Vlaamse regering kan alleen maar functioneren in
overleg met de oppositie. (Applaus bij de CVP en
de SP)
De voorzitter : Dames en heren, ik veronderstel
dat er nog leden zijn die willen repliceren. Ik hoop
dat zij dit op een ordelijke manier zullen doen.
Indien de fractieleiders die zich hebben ingeschreven, zich houden aan de spreektijd van tien minuten, zullen wij dit interessante debat nog voor de
middag kunnen afronden.
De heer Denys heeft het woord.
De heer André Denys (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, heren ministers, collega's, mijn
repliek zal zeker korter zijn dan het betoog van de
minister-president.
Ik bent het grotendeels niet eens met de heer
Voorhamme. Over één punt zijn wij het echter wel
eens. Tijdens de commissie voor Werkgelegenheid
en Economische Aangelegenheden heeft hij
gezegd dat deze regering geen visie en geen strategie heeft. In feite bestuurt zij van dag tot dag.

MOTIE VAN ORDE
Persoonlijk feit
De voorzitter : De heer Voorhamme heeft het
woord.
De heer Robert Voorhamme : Mijnheer Denys, u
maakt een karikatuur van mijn uitspraak. In de
commissie voor Werkgelegenheid en Economische
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Aangelegenheden heb ik niet gezegd dat deze
regering geen visie heeft. Wij hadden een meningsverschil over het hoofdstuk economie. In een de
mocratie moeten de coalitiepartners niet steeds
dezelfde mening hebben.
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pact hebben op het beleid. Dat laatste bleek daarnet nog : het waren twee CVP-ministers die antwoordden.
De heer Gilbert Bossuyt : Mijnheer Denys, ik raad
u aan in uw eigen naam of deze van uw partij te
spreken. Het is niet aan u om te speculeren over
onze mening.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 1997
– 13 (1996-1997) – Nr. 1
– 14 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 3
– 17 (1996-1997) – Nr. 1
ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997
– 13 (1996-1997) – Nr. 1
– 15 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 15
– 16 (1996-1997) – Nrs. 1 en 2
– 17 (1996-1997) – Nr. 1
ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997
– 428 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 31
Algemene bespreking (Voortzetting)
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
voortzetting van het derde gedeelte van de algemene bespreking van het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997, het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 1997 en het ontwerp van decreet
houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1997.
Mijnheer Denys, ik zou u willen vragen uw antwoord te beperken tot de uiteenzettingen van de
minister-president en de minister van Begroting.
De heer Paul Van Grembergen : Mijnheer de voorzitter, het is iedereen toegestaan om in de hem toegedeelde spreektijd te zeggen wat hij wil. Het is
niet aan u om dat te bepalen.
De heer André Denys : Ik weet wel dat de fractieleden van de SP misnoegd zijn, omdat ze geen im-

De heer André Denys : Mijnheer Bossuyt, ik heb
toch het recht te zeggen wat ik wil ? Ik stel vast dat
de coalitiepartners het niet eens zijn over essentiële zaken. Daarnet zei minister Demeester-De
Meyer dat een trainer belangrijk is voor een regering. Naar mijn mening is één van de belangrijkste
redenen voor het feit dat deze regering op dit
ogenblik niet functioneert zoals dat hoort, het
gebrek aan leiderschap. De trainer functioneert
niet meer zoals hij móet functioneren of zoals hij
beloofde te functioneren op het ogenblik van het
totstandkomen van deze regering. Ik moet u
immers eerlijk bekennen dat een aantal uitspraken
van die trainer, onder meer in de regeringsverklaring, op het ogenblik van het aantreden van die
regering, belofte- en hoopvol waren.
Minister-president Luc Van den Brande : Mijnheer
Denys, betekent dit dat u bij het aantreden van
deze regering ernstig hebt overwogen ons uw vertrouwen te geven ?
De heer André Denys : Alhoewel het zeer ongebruikelijk was, heeft deze oppositiepartij aangekondigd een constructieve oppositie te zullen voeren. De reden hiervoor was het feit dat uw regeringsverklaring bijzonder hoopvol en beloftevol
was.
Op drie terreinen ontbreekt vandaag het leiderschap dat nodig is om de regering goed te doen
functioneren, namelijk op het gebied van het politiek-morele, op dat van een herkenbare visie voor
de bevolking en op dat van de dagelijkse uitvoering. Ik stel vast dat er op dat laatste vlak vandaag
een groot verschil bestaat tussen wat men belooft
en wat men doet.
Eerst zal ik kort uitweiden over het ontbreken van
de politiek-morele autoriteit waarover een regeringsleider normaliter moet beschikken. Twee jaar
geleden hebt u verklaard dat Vlaamse ministers in
functie, van onbesproken gedrag moeten zijn. Vandaag eist u helemaal niet meer van de ministers dat
ze hun politieke verantwoordelijkheid opnemen.
Dan heb ik het zowel over de zaak van de milieuboxen, als over de Boelwerf-discussie. Deze week
hebt u uitgepakt met een rapport waarvan iedereen weet dat het voor eigen, intern gebruik is be-
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stemd en tot doel heeft de regering wit te wassen.
U vraagt niemand nog om de politieke verantwoordelijkheid in die dossiers op te nemen. Politieke verantwoordelijkheid is echter iets anders dan
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Vandaag
perst men de lippen op elkaar en houdt men
elkaars handje vast, in de hoop dat de wind zal
gaan liggen. U vertoont hier een gebrek aan leiderschap, wat naar mijn gevoel één van de redenen is
waarom de regering niet naar behoren functioneert.
Vervolgens ontbreekt een herkenbare visie.
Mevrouw de minister, u zegt wel dat groeien in
kracht niet in cijfers moet worden uitgedrukt. In
het regeerakkoord verklaarde u met name dat er
meer tewerkstelling moet komen door een groei en
een andere manier van werken van de overheid.
De overheid zou een discussie aangaan over wat al
dan niet tot haar kerntaken behoort. Vandaag
blijkt echter dat niets van dit alles werd gerealiseerd.
We hebben misschien 25 of 30 beleidsbrieven
gekregen. Ze gingen over allerlei zaken en ze
waren mooi verpakt. Er is echter één belangrijke
beleidsbrief over de kernstukken van de overheid
die volledig ontbreekt. Het was nochtans een cruciale passage in het regeerakkoord dat we een discussie zouden voeren over wat de regering al dan
niet moet doen.
Minister Wivina Demeester-De Meyer : Mijnheer
de voorzitter, als u mij toestaat, zou ik even willen
reageren vanop de bank van een parlementslid.
(Gelach)

het regeerakkoord stond – is dat men op het vlak
van beleidskeuzes afbakent wat de overheid wel en
niet moet doen. Ik verwacht daarover een beleidsbrief of een duidelijk voorstel van de regering.
Ik zie de heer Bossuyt al neen knikken. Hij knikt
neen omdat het maken van keuzes in het beleid de
ideologische splijtzwam is tussen de regeringspartners. Daarom zeg ik dat het een regeringsleider, die
deze keuzes niet kan maken, aan leiderschap en
autoriteit ontbreekt, al voert men nog tien campagnes in de media om het beleid beter te vertalen. Dit
zal onmogelijk zijn, omdat men geen duidelijke
keuzes durft te maken over de richting die men uitgaat.
De voorzitter : De heer Taylor heeft het woord.
De heer John Taylor : Wij hebben ook reeds verschillende keren gezegd dat het goed zou zijn een
debat te voeren over de kerntaken.
Uiteindelijk is elke begrotingsbespreking – en
zelfs de begrotingscontrole – niets anders dan het
afwegen van een aantal zaken die moeten kunnen
tegen een aantal zaken die niet moeten kunnen.
Elk begrotingsdebat is in feite een fundamenteel
debat over zaken die moeten worden gerealiseerd
– en waar geld voor moet worden gevonden – en
zaken die geen prioriteit kunnen zijn.
Het debat over de kerntaken is niet één debat, het
is immers een permanent debat. Er zijn zaken die
voorbijgestreefd zijn en die geen prioriteit meer
zijn. Deze opdrachten worden echter nog wel uitgevoerd. We mogen dit in vraag stellen. Zero base
budgetting is een vorm van het efficiënt aanwenden en het permanent zoeken naar wat al dan niet
nodig is.

Mijnheer Denys, u hebt een uitnodiging gekregen
om dit te doen. We hebben dit in de commissie
voor Financiën en Begroting op een actieve en
dynamische manier besproken om een en ander in
te vullen. Dat is net de kern van het betoog
geweest. We moesten eerst het financieringstekort
indijken en daarna konden we de driehoek laten
kantelen. Vandaag weten we hoe en met welke
middelen we het zullen doen.

De heer André Denys : Mijnheer Taylor, dit zou
het geval zijn op voorwaarde dat we vooraf een
globaal debat – gebaseerd op een beleidsbrief van
de regering – zouden hebben gevoerd over een
meerjarenplanning. Dan kunnen wij kiezen wat de
overheid echt moet doen. Dan moeten wij dit jaar
na jaar aan de hand van de begroting controleren.

De heer André Denys : Mevrouw de minister, deze
discussie over de kerntaken van de overheid is
geen begrotingstechnische discussie. Dit is een
algemene beleidsdiscussie. Er moet duidelijk worden wat de overheid al dan niet zal doen. Wat u
zegt komt neer op het begrotingstechnisch bekijken van wat de regering efficiënter kan beheren en
besturen. We zijn ook op dat vlak vragende partij.
Wat we nu echter vragen – en wat volgens ons in

Zolang dat niet gebeurt – en dat is mijn verwijt –
zitten we in een klimaat waarin onze begrotingsbesprekingen steeds dossier per dossier worden bekeken. We slagen er niet in om de fundamentele overheidsrol die we als parlement en regering hebben,
te bepalen. Dat wens ik hier naar voren te brengen.
We zitten in hetzelfde stramien als de regering :
dag na dag spreken we over dossiers, maar niet
over de fundamentele visie die ons moet leiden.
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Denys
Ik herhaal, collega's, dat dat een gevolg is van de
verdeeldheid binnen de regering. Dat was duidelijk
te merken in een aantal thema's. De heer Deprez
hield bijvoorbeeld een sterk pleidooi voor deregulering. Mijnheer de minister-president, ik zal alleen
geloof hechten aan die woorden als ze in praktijk
worden omgezet. We voeren dit debat al tien jaar.
Er was een adviescommissie, maar die is op nonactief gezet. We zullen u met name pas geloven als
u elke beslissing die de regering woensdag neemt,
toetst aan een eventuele toename van administratieve formaliteiten.
Ik kondig nu al aan dat we in dit verband over
enkele maanden een grote interpellatie zullen houden. Er wordt gepleit voor het invoeren van
Vlaamse CAO's. Ik huiver als ik dat hoor. Toch ben
ik voor Vlaamse CAO's te vinden, maar enkel op
voorwaarde dat de federale worden afgeschaft.
Bovenop de bestaande federale en sectorale
CAO's ook nog eens Vlaamse CAO's invoeren,
leidt tot meer regulering. Wie pleit voor minder
regulering, moet consequent zijn, en onder meer op
het vlak van de loonbesprekingen van niveau veranderen. Men kan niet tegelijk pleiten voor deregulering en voorstellen indienen die tot meer regulering leiden.
Ook inzake economisch beleid komen grote ideologische verschillen tussen de regeringspartners
aan het licht. Moeten de economische maatregelen
selectief of algemeen zijn ? Minister Van Rompuy
heeft gisteren nog gezegd dat we meer algemene
maatregelen nodig hebben, terwijl de heer Voorhamme voor selectieve maatregelen pleit. Als men
dat verschil in ideologie niet kan oplossen, zal het
tot een gebrek aan visie leiden. CVP-volksvertegenwoordigers pleiten er bijvoorbeeld voor om de
GIMV voor 50 percent te privatiseren. De heer
Voorhamme zegt hier neen op, en stelt een duidelijk grens. Het gaat hier om fundamentele geschilpunten, niet om kleine meningsverschillen.
Die verschillen verlammen de regering, zodat een
doeltreffend beleid onmogelijk wordt. Het gebrek
aan visie probeert men te verdoezelen door meer
marketing. Het grote syndroom van VlaanderenEuropa 2002 wordt steeds meer de hoofddoelstelling. De verklaringen over dat fameuze jaar zijn
echter wind. Vlaanderen-Europa 2002 is slechts
een promotiecampagne. We zullen misschien het
wereldkampioenschap wielrennen krijgen in Waregem, waar ik overigens wel voor ben te vinden- en
het wereldkampioenschap krulbolling in Maldegem. (Gelach)
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Is dat nu het doel van een regering ? Ze heeft geen
visie op hoe ze meer werk moet creëren. Ze verkondigt tegenstrijdigheden, en verdoezelt dat
gebrek aan inhoudelijke visie met een promotiecampagne.
Als u het heeft over vertrouwen winnen, zijn dat
loze woorden. Men wint het vertrouwen van de
mensen die in dit land de initiatieven moeten
nemen, niet door alleen maar peptalk te verkopen.
Ik stel een nieuwe, gevaarlijk trend vast. Niet
alleen arbeidsintensieve bedrijven, die lageloonlanden opzoeken, verhuizen, maar ook gezonde, hoogtechnologische bedrijven. Zij verhuizen naar
Frankrijk en dat is geen Oostblokland. Het ligt ook
niet in het Verre Oosten, maar vlakbij ons. Op die
verhuis hebben we geen antwoord omdat onze
loonlast ongewoon hoog is. De heer Bogaert heeft
daar zonet nog op gehamerd. Het heeft nochtans
niets te maken met wat de mensen zelf verdienen.
In Frankrijk verdienen ze evenveel. Het komt
omdat onze indirecte loonlast en sociale bijdragen
ons uit de markt prijzen. Daarom verhuizen niet
alleen arbeidsintensieve bedrijven, maar ook hoogtechnologische bedrijven.
De trend die we nu meemaken, is gevaarlijk. Niet
alleen zoeken meer bedrijven de lageloonlanden
op, maar gezonde bedrijven verhuizen naar Frankrijk. Frankrijk is niet veraf. Dat is geen Oostblokland, maar een buurland. Zij verhuizen en wij kunnen daar geen repliek op formuleren. Ze verhuizen
omdat daar, zoals de heer Bogaert al aanhaalde,
een lagere loonlast geldt dan in België. Dat heeft
niets te maken met wat de mensen verdienen. Daar
gaat het niet over. In Frankrijk verdienen de mensen evenveel. Het gaat over de indirecte loonlasten, om sociale bijdragen die ons uit de markt
halen. Niet alleen gaat het om zeer zware arbeidsintensieve bedrijven maar tevens om hoogtechnologische bedrijven. Die verhuizen ook en dat is een
nieuwe trend. Wat we ook zeggen over het vertrouwen winnen, ik houd mijn hart vast. Ik sluit me aan
bij wat de heer Bogaert heeft gezegd. Dit is een
evolutie waarover iedereen, die over Vlaanderen
wil spreken, zich moet bekommeren.
De voorzitter : De heer Decaluwé heeft het woord.
De heer Carl Decaluwé : U verwijst naar het feit
dat bedrijven naar Frankrijk uitwijken. In onze
regio zijn daaromtrent ook onderzoeken geweest.
Waarom herlokaliseren bedrijven ? U focust op
loonlast. Wetenschappelijke enquêtes van de GOM
en de kamers van koophandel bewijzen dat de
hoofdoorzaak een gebrek aan industriegrond is, de
problematiek van de milieuvergunningen en het
subsidiebeleid dat door de Europese Commissie
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toegelaten is in het noorden van Frankrijk en Wallonië. Het vierde element, dat meespeelt, is loonlast. Men moet dit toch in zijn geheel bekijken en
niet focussen op één element.
De heer André Denys : Ik weet dat er meerdere
elementen zijn. De basisreden, dat weet iedereen,
is het systeem van sociale zekerheid dat de bijdragen zo duur maakt dat we uiteindelijk contraproductief worden op het sociale vlak. Ik heb tijdens
het tienjarige bestaan van Flanders Expo een toespraak van de manager van Alcatel-Bell gehoord
die mij bijzonder heeft beïnvloed. Die toespraak
heeft duidelijk aangetoond dat we een verkeerd
systeem hanteren. We kennen een systeem van
sociale zekerheid waarbij degenen die moeten zorgen voor economische groei gestraft worden en dat
kan bezwaarlijk neutraal worden genoemd.
Wij pleiten voor nieuw ondernemersschap. Daar
ben ik voor te vinden. Dat nieuw ondernemersschap komt er niet als er geen fundamentele hervormingen komen in het sociale zekerheidssyteem.
Economische groei of groei die moet zorgen voor
tewerkstelling moet voortkomen uit een nieuwe
mentaliteit waarbij men durft risico's te nemen die
dan ook worden beloond.

bij al uw uiteenzettingen weer uit. Hebt u een probleem met het feit dat de coalitie uit twee partijen
bestaat ? Ik in elk geval niet.
Dat lijkt me een gezonde politieke realiteit die
bovendien met de inhoud van deze begroting niets
te maken heeft. Wat er ook weinig of niets mee te
maken heeft, is heel uw betoog over de sociale
zekerheid. De heer Decaluwé maakte een terechte
opmerking. U beperkt zich bij uw verklaringen
over de Vlaamse begroting gemakkelijkheidshalve
tot opmerkingen die in wezen niets te maken hebben met de Vlaamse begroting maar alles met de
federale begroting. Ik leid daaruit af dat u deze
regering een gebrek aan visie verwijt maar dat uw
eigen visie zich beperkt tot wat er qua sociale
zekerheid in een ander parlement en door een
andere regering moet worden gedaan. Uw visie op
Vlaamse bevoegdheden en Vlaamse begroting kan
dus ook wel tellen. (Applaus bij de SP)
De voorzitter : Het incident is gesloten.

Mijnheer Tobback, u vraagt het woord. Ik wil eerst
nog pleiten voor een feit waar u en uw vader en
heel uw socialistische familie tegen zijn. (Rumoer)

ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 1997
– 13 (1996-1997) – Nr. 1
– 14 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 3
– 17 (1996-1997) – Nr. 1

MOTIE VAN ORDE

ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997
– 13 (1996-1997) – Nr. 1
– 15 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 15
– 16 (1996-1997) – Nrs. 1 en 2
– 17 (1996-1997) – Nr. 1

Persoonlijk feit
De voorzitter : De heer Tobback heeft het woord
voor een persoonlijk feit. (Rumoer)
De heer Bruno Tobback : Mijnheer Denys, wat u te
vertellen hebt over mijn familie, daar zal ik later op
antwoorden. Ik was gekomen om te luisteren naar
de bespreking van de begroting, de Vlaamse begroting, als ik me niet vergis, mijnheer Denys. De tijd
die u is toegemeten mag u uiteraard invullen zoals
u zelf wenst.
Mijnheer Denys, ik heb u horen zeggen dat er twee
verschillende partijen de coalitie vormen. Ik dacht
dat iedereen dat wist en dat dit geen probleem
vormde. U legt dit bij elke begrotingsbespreking en

ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997
– 428 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 31
Algemene bespreking (Voortzetting)
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
voortzetting van het derde gedeelte van de algemene bespreking van het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997, het
ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor
het begrotingsjaar 1997 en het ontwerp van decreet
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houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1997.
De heer Bogaert heeft het woord.
De heer Jean-Marie Bogaert : Ik stel vast dat
zowel de heer Tobback als de heer Decaluwé tijdens het debat over economie, op zijn zachtst
gezegd, niet hebben geluisterd. Ofwel hebben ze
zeer bevooroordeeld geluisterd. Ik citeer mezelf in
het verslag : dat niet alleen de loonlast in Vlaanderen te hoog is maar ook de omgevingsfactoren niet
van die aard zijn om nieuwe werkgelegenheid aan
te trekken of de bestaande goed te laten functioneren.
Mijnheer Decaluwé, de studie waarnaar u verwijst,
en die misschien al een jaar oud is, gaat volledig
voorbij aan de problematiek waarmee we vandaag
en gisteren zijn geconfronteerd, namelijk het wegtrekken van hoogtechnologische bedrijven uit onze
regio naar Frankrijk om de redenen die ik daarnet
heb aangehaald. U had er beter aan gedaan goed te
luisteren naar alle argumenten, in de plaats van de
discussie over economie af te doen als geleuter.
(Applaus bij de VU)
Minister-president Luc Van den Brande : We hoeven het niet eens te zijn met elkaar. Noch ikzelf,
noch minister Demeester, noch een andere minister, hebben hier alleen maar cijfers gepresenteerd.
De begroting is voor ons geen abstract gegeven dat
losstaat van de prioriteiten van het beleid. Ofwel
hebt u een ander debat gevolgd, ofwel hebt u een
ander document ingekeken.
Er zijn vijf prioriteiten en die concretiseren we. We
doen dat met twee partijen die uiteraard hier en
daar van mening verschillen. Anders zouden het
geen twee partijen zijn. We proberen een synthese
te brengen. Dat lukt ons misschien niet, dat kan,
maar we volgen eenzelfde spoor, zoals u dat in de
VLD allemaal doet onder leiding van de heer De
Croo. (Applaus bij de meerderheid)
De heer Francis Vermeiren : Dat is nog altijd veel
eenvoudiger dan die verzuiling in uw partij.
De heer André Denys : Mijnheer de minister-president, ik zal op die uitdaging niet ingaan. Ik heb al
zo veel debatten gevolgd. Ik laat me er niet meer
door verleiden en kijk alleen nog naar daden. Dan
beoordeel ik de resultaten. Woorden tellen niet
meer.
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Wat doen we met Vlaanderen ? Blijven we in ons
huidig keurslijf zitten ? De SP is duidelijk de
afremmende factor : de partij beperkt zich tot het
eigen terrein, tot de eigen bevoegdheden.
We dachten in het begin van deze zittingsperiode
dat u een andere houding zou aannemen. We dachten dat u een drijvende kracht zou zijn die ervoor
zou zorgen dat Vlaanderen een eigen fiscaliteit
krijgt, dat we vlugger meer bevoegdheden krijgen.
Ik stel vast dat u gedurende het voorbije jaar alles
begraven hebt. In de commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken stopt u alles onder de
tafel. U onderneemt niets meer. Er is een grote discrepantie tussen uw woorden in het Vlaams Parlement en wat u op uw partijbureau zegt. Ik kreeg
meer en meer de indruk dat de minister-presidentzoals een journalist schreef – alleen maar een terreinverkenner is inzake communautaire problemen, verder gaat hij niet. Ook hier is het verschil
tussen woord en daad groot.
Mijnheer de minister-president, u nodigt de oppositie uit mee te werken aan een nieuwe politieke cultuur. We gaan daar graag op in. De VLD heeft al
herhaaldelijk voorstellen van de meerderheid
goedgekeurd. We beoordelen ieder voorstel op zijn
inhoudelijke waarde. Het omgekeerde heeft zich
nog maar zelden voorgedaan. Voor mij zal er pas
sprake zijn van een nieuwe politieke cultuur wanneer de meerderheid bereid is de vele goede voorstellen van de oppositie inhoudelijk te beoordelen.
Ook dat zijn daden in de plaats van woorden.
Deze regering verzwakt. Deze regering houdt haar
beloftevolle start niet vol. Deze regering vertoont
een gebrek aan leidinggevende kwaliteiten en visie.
Daarom zal de VLD deze begroting niet goedkeuren. (Applaus bij de VLD)
De voorzitter : De heer De Roo heeft het woord.
De heer Johan De Roo (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, geachte ministers, dames en heren,
wij zullen deze begroting vanavond met volle overtuiging, zonder enige twijfel, in de grootst mogelijke eensgezindheid met onze coalitiepartner, goedkeuren. (Gelach bij het VB)
We zullen de begroting goedkeuren omdat ze de
prioriteiten van mijn partij vertegenwoordigt. We
zijn ervan overtuigd dat ook de SP er zo over
denkt. We zullen samen de begroting goedkeuren.
We verschillen inderdaad van mening, we leggen
andere accenten. Als dat niet het geval was, zouden
we net zo goed één partij kunnen vormen. Dat is
dus niet zo. Het is de stemming over de begroting
die telt.
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Met die stemming zetten we onze handtekening
onder een cheque van 553 miljard frank. Zoiets
doe je niet blindelings. Bij deze cheque hoort dan
ook een gedetailleerd contract, waarvan we de
naleving nauwlettend in het oog zullen houden. De
meerderheid zal dus haar zegen geven, omdat ze na
een kritische evaluatie en enkele belangrijke
bijsturingen tot de slotsom is gekomen dat de regering hier een degelijk werkstuk heeft afgeleverd.
De Vlaamse Gemeenschap bevestigt met dit
begrotingsbeleid haar wil om de Maastrichtnorm te
bereiken.
Toch gaat het niet in de eerste plaats om cijfers,
maar veeleer om het beleid dat Vlaanderen nodig
heeft. Het begrotingsdebat van de voorbije dagen
heeft aangetoond hoe breed het beleidsveld van de
Vlaamse Gemeenschap wel is. De ministers hebben
een indrukwekkende reeks beleidsbrieven bij
elkaar geschreven, waarin ze hun prioriteiten hebben vastgelegd. Vanuit het parlement werden daar
nog heel wat accenten aan toegevoegd. Zien we
door al die bomen het bos nog wel ?
Het gevaar is niet denkbeeldig dat het beleid een
samenraapsel wordt van losse, elkaar soms zelfs
tegensprekende initiatieven. Enerzijds ijveren we
voor de bescherming van het leefmilieu en de open
ruimte, maar anderzijds staan we voor de uitdaging
van een economische ontwikkeling. We streven
naar deregulering en responsabilisering, maar tegelijk willen we vanuit de overheid kwaliteitseisen
opleggen. We pleiten voor een grotere autonomie
van de lokale besturen, maar we leggen de
gemeenten allerlei verplichtingen op, wat dikwijls
als te betuttelend overkomt, meer dan eens terecht.
Bij het debat over de Septemberverklaring heb ik
al gezegd : Wat we zelf doen, moeten we beter
doen ! De kwaliteit van de beleidsvoering kan niet
genoeg aandacht krijgen, ze is een absolute prioriteit.
Ons streven naar meer homogene bevoegdheidspakketten heeft een belangrijke interne Vlaamse
dimensie. De samenhang van het Vlaamse beleid is
een voorwaarde en een waarborg voor kwaliteit,
doelmatigheid en geloofwaardigheid. De ministerpresident draagt de eerste verantwoordelijkheid
om hierover te waken. We steunen hem daarbij ten
volle. Hij is – om het met de woorden van de heer
Denys te zeggen – de coach die ons volle vertrouwen geniet.
Een concrete toepassing ter illustratie : wij willen
dat de regering de parlementaire resolutie

betreffende een gecoördineerd Vlaams actieplan
voor een geïntegreerd slachtoffer- en daderbeleid,
met ruime aandacht voor preventie, uitvoert. Hiermee kan een grote stap worden gezet in een
domein dat momenteel maatschappelijk uiterst
gevoelig ligt en waar de acties van de overheid kritisch worden gevolgd.
Zowel de minister-president als de begrotingsminister hebben onderstreept dat we nood hebben
aan een grotere fiscale autonomie. Dit moet worden voorbereid in het kader van de verdere staatshervorming. Terecht wordt men daar ongeduldig
over : wanneer gaan we eindelijk kleur bekennen
over wat we precies willen ? Wanneer zullen de
besprekingen eindelijk worden aangevat ? De hervorming van de successierechten en de lotgevallen
van Marivlam en Vlaminov hebben duidelijk
gemaakt dat onze beperkte fiscale bevoegdheid op
termijn een ernstig obstakel vormt voor de Vlaamse beleidsvoering.
Ik herhaal wat de heer Deprez hier ook gisteren
heeft gezegd. Een grotere fiscale autonomie voor
Vlaanderen is essentieel met het oog op 1999. We
moeten dat goed voorbereiden. Om een eigen
Vlaams beleid te ondersteunen is de slagkracht van
de gewestelijke fiscaliteit onontbeerlijk. Dat is zo
voor een beleid op het vlak van de mobiliteit, van
het economisch klimaat, op sociaal vlak, enzovoort.
We hopen dat alle Vlaamse partijen hierover
dezelfde taal zullen spreken.
– De heer Norbert De Batselier, voorzitter, treedt
opnieuw als voorzitter op.
Ook Brussel mogen we niet vergeten. Wij zullen
onze hoofdstad, met haar enorm economisch, sociaal, cultureel en politiek potentieel niet uit het oog
verliezen. Vanaf het jaar 2000 zal de relatief sterke
groei van de Vlaamse middelen stilvallen. Sommigen vergeten dit al te gemakkelijk. We willen onze
verantwoordelijkheid niet ontvluchten en daarom
gaan wij akkoord gaan met het beleid zoals dat in
de eerste plaats wordt uitgestippeld door de begrotingsminister. Het gaat om een strak budgettair
beleid waar wij ons willen aan houden.
Dat is geen doel op zichzelf, maar een middel. We
willen absoluut niet de fouten maken die andere
overheden in het verleden hebben gemaakt. We
willen niet een Vlaamse rentesneeuwbal creëren ;
we willen dat integendeel voorkomen.Daarmee
beogen we niet tegen de volgende verkiezingen
een belastingverlaging te kunnen aankondigen,
maar zo proberen we de budgettaire ruimte voor
de komende jaren veilig te stellen. Die ruimte is
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nodig om een beleid te voeren dat vernieuwing
toelaat, en dat aandacht heeft voor de nieuwe uitdagingen die zich de komende jaren zullen aandienen.
De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.
De heer Jos Geysels : Mijnheer de voorzitter, u
zegt hier iets belangrijk. U zegt dat we een strak
budgettair keurslijf niet uitbouwen in het licht van
een belastingvermindering of afcentiemen. Dat
betekent dat dit denkkader nu ook door de CVP is
opgegeven.
Minister-president Luc Van den Brande : Mijnheer
de voorzitter, ik heb tijdens twee opeenvolgende
Septemberverklaringen en tijdens de begrotingsbesprekingen uitdrukkelijk gezegd dat een strak budgettair beleid nodig is om ruimte te creëren voor
de realisatie van een aantal beleidsdoelstellingen.
Het is dus duidelijk dat we nooit hebben gezegd
dat de invoering van afcentiemen in de personenbelasting zou worden overwogen.
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schuld aflossen ; men kan dan bijkomende uitgaven
doen.
De heer André Denys : Na de uitspraak van de
minister-president zijn die verschillende mogelijkheden er niet meer.
De voorzitter : Mag ik toch vragen om de minister
toe te laten haar uitleg te geven ? We moeten toch
niet steeds proberen altijd maar iets anders achter
de woorden te zoeken. De heer De Roo heeft uitgelegd wat het standpunt van de CVP is ; de minister geeft uitleg over haar opvattingen. Daarna werken we verder onze agenda af.
De heer André Denys : Er is een verschil tussen de
uitleg van de minister en van de minister-president.
Wat doen we daarmee ?
Minister Wivina Demeester-De Meyer : Er is geen
verschil, mijnheer Denys.
De heer Johan De Roo : Mijnheer Denys, ik nodig
u uit om hier naast mij te komen staan. Dan kunnen we verder debatteren.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.
De heer André Denys : Deze uitspraak is erg
belangrijk, want ze staat haaks op wat minister
Demeester-De Meyer in de commissie heeft
gezegd. Ze heeft daar niet gezegd dat er afcentiemen zouden worden ingevoerd, maar ze heeft dat
evenmin uitgesloten. De minister zei dat daarover
zou worden gedebatteerd bij de opstelling van de
begroting voor 1998 en dat we vanaf het ogenblik
dat er een nultekort is gerealiseerd, de kans zouden
krijgen om een groot maatschappelijk debat te
organiseren. De keuze is dan of we voor minder
overheid – dankzij belastingvermindering – of
meer overheid opteren. Zij heeft terzake geen
keuze gemaakt. De minister-president doet dat
vandaag wel. Hij kiest voor het creëren van meer
ruimte voor het beleid, voor meer uitgaven.
De voorzitter : Ik stel voor dat we de uiteenzettingen beperken tot korte reacties op wat er op dat
ogenblik wordt gezegd.
Minister Wivina Demeester-De Meyer : Mijnheer
de voorzitter, ik wil toch nog eens benadrukken
dat, zowel in de commissie als ergens anders, we
steeds hebben gezegd dat een nultekort op verscheidene wijzen in beleidstermen kan worden vertaald. Dat is niet in tegenspraak met wat de minister-president zegt, want met dergelijke toestanden
zijn er meerdere mogelijkheden. Men kan dan

Het zou natuurlijk veel interessanter zijn om van
afcentiemen te spreken. Bij de bespreking van deze
begroting zijn er contacten geweest met alle mogelijke groepen. Het zou gemakkelijk zijn om op alle
vragen naar meer geld positief te kunnen antwoorden en Sinterklaas te spelen. Wij kiezen daar niet
voor.
Onze politieke keuze is een moeilijkere keuze die
meer moed vergt. We weten dat we de vruchten
van dit orthodoxe, sobere beleid waarschijnlijk in
de loop van de komende jaren zullen kunnen plukken. Wij weten ook dat dit vandaag nog niet kan.
Daarom durf ik te zeggen dat ik in naam van mijn
fractie de minister van Begroting durf te feliciteren
voor dit volgehouden streven naar gezonde overheidsfinanciën. Ik wens haar uitdrukkelijk geluk
met haar excellent werk. Dat belet niet dat er in de
toekomst nieuwe accenten kunnen worden gelegd,
dat er wordt gebouwd aan een beter Vlaanderen.
De minister heeft hier naar haar schoonbroer verwezen. Ik ben haar schoonbroer niet. Ik ben er wel
fier op dat ze tot onze familie behoort. Ze is wat
men in West-Vlaanderen een felle zouden noemen.
Deze begroting draagt het kenmerk van continuïteit. Hierdoor heeft ze misschien een geringe spektakelwaarde en geeft ze na de grondige besprekingen nog nauwelijks aanleiding tot verhitte plenaire
debatten.
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Ik stel vast dat er toch een aantal vernieuwingen
zijn. Deze vernieuwingen zijn er gekomen middels
samenspraak tussen de meerderheid, de oppositie
en de regering. Ik denk bijvoorbeeld aan de hervorming van de successierechten, die nog niet af is,
maar er worden toch nieuwe accenten gelegd.
Deze zijn tegelijk bedrijfs- en gezinsvriendelijk,
sociaal verantwoord en budgettair neutraal. De
nieuwe waterheffing wenst tegelijk sociaal en
gezinsvriendelijk te zijn. Ze kan een aanzet zijn tot
rationeler waterverbruik en dat zal ook nodig zijn.
De commerciële centra, de bijkomende investeringen en Vlaminov kunnen tot een beter economisch
klimaat in Vlaanderen bijdragen. De overheid is
ook een heel belangrijke werkgever, rechtstreeks
of via de toekenning van subsidies. Wij steunen ook
de forse verhoging van het budget voor cultuur. Ze
weerspiegelt het belang dat we aan immateriële
waarden hechten. Voor het welzijnsbeleid zijn
eveneens nieuwe middelen uitgetrokken die tegelijk voor sociale vooruitgang en arbeidsplaatsen
zorgen.
Wat de Vlaamse administratie betreft, zullen we
een debat moeten voeren over de kerntaken. Daarop moeten we ons goed voorbereiden.
Vooraleer af te ronden wil ik nog de klemtoon leggen op het tewerkstellingsbeleid. Dit is zeer essentieel voor Vlaanderen en de Vlaamse bevolking,
vooral voor de jongeren die een toekomst moeten
krijgen in Vlaanderen, die gestudeerd hebben of
een diploma proberen te behalen op school. Zij zitten met dat onzekere spook van de werkloosheid,
dat in alle gezinnen dreigt toe te slaan. Dit bekommert iedereen, ook in het Vlaams Parlement.
We dienen zonder leedvermaak, ook vanuit Vlaanderen, te spreken en van gedachten te wisselen
over de gebeurtenissen in Forges de Clabecq en
Boël, waar een honderdtal arbeidsplaatsen dreigen
verloren te gaan. We zitten met dezelfde problemen in onze eigen contreien. Bekaert, Philips
Brugge, Nova en vele andere bedrijven waren tot
vandaag voortrekkers van de economie en toch
dreigen door nieuwe herstructureringen vele
arbeidsplaatsen verloren te gaan.
De Vlaamse regering en ook het Vlaams Parlement
zullen de moed moeten opbrengen om het tewerkstellingsbeleid – ook het federale tewerkstellingsbeleid – te evalueren en nieuwe klemtonen te leggen om de arbeidsplaatsen, de tewerkstelling en de
economische vooruitgang veilig te stellen voor de
toekomst.

Het doel moet zijn een toekomst te bieden, vooral
aan de jonge mensen in Vlaanderen. Het is droevig
vast te stellen dat men maandenlang op het federale vlak tot een akkoord probeert te komen met de
sociale partners en dat men geen akkoord bereikt,
zelfs niet over de verlenging van het voorgaande
interprofessionele akkoord.
We moeten daar bepaalde conclusies uit durven
trekken. Het is een debat waard over tewerkstelling en economisch beleid, ook in het Vlaams Parlement. De heer Denys gelooft niet in Vlaamse
CAO's, tenzij men de CAO's op het federale vlak
afschaft. Mijn standpunt is dat men CAO's moet
afsluiten waar een akkoord kan worden bereikt.
Als een akkoord kan worden bereikt op het
Vlaamse vlak, dan zou die mogelijkheid ook tot
stand moeten kunnen komen, in het belang van de
Vlaamse economie en de tewerkstelling.
Het Vlaams Parlement moet dus het tewerkstellingsbeleid durven evalueren. Ik heb een zeer interessant document gekregen over het tewerkstellingsbeleid dat vorige week aan de pers werd voorgesteld. Het is een federaal document, maar we
moeten dit ook durven bekijken in het Vlaams Parlement. De zorgwekkende toekomst voor zovele
jonge mensen en gezinnen moet ons aanspreken.
Dat is essentieel voor het beleid dat we willen voeren als Vlaamse overheid – zowel het parlement
als de regering.
Tot slot : de begroting voor volgend jaar houdt de
garantie in dat Vlaanderen zich in 1997 verder kan
ontwikkelen tot een regio waar het goed is om te
wonen, te werken en te leven. Hierover waken is
onze eerste parlementaire verantwoordelijkheid.
Daar komt nog een uitdaging bij. De bevolking
vraagt aan haar politieke vertegenwoordigers een
nieuwe politieke cultuur – ik spreek liever over
een vernieuwde democratie – tot stand te brengen. Deze vraag is terecht. We moeten daar zo snel
mogelijk, echter niet overhaast, aan tegemoet
komen. We hechten met onze fractie zeer veel
belang aan de besprekingen die beginnen op 10
januari 1997. Alle fracties hebben aan de voorbereiding meegewerkt. Er werd een document klaargestoomd dat ons zal stimuleren na te denken over
het politiek functioneren van het parlement en van
de politicus, in groep en individueel. Het is essentieel dat het parlement weer het centrum wordt
van de besluitvorming. Laat ons die handschoen
opnemen. Het is de wens van ons allen voor het
nieuwe jaar.
In deze begroting werden de nodige prioriteiten
gelegd. We steunen de regering omdat we de prio-
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riteiten terugvinden in het beleid dat we samen
met de regering wensen te voeren. We zullen deze
begroting dan ook met volle overtuiging goedkeuren. (Applaus bij de SP en de CVP)
De voorzitter : De heer Dewinter heeft het woord.
De heer Filip Dewinter : Dat was een mooie
nieuwjaarsbrief van de heer De Roo. Hij had alleen
nog moeten besluiten met : uw kapoen Johan.
(Gelach. Rumoer)
Ik kan me aansluiten bij de outing waarmee de
heer De Roo zijn uiteenzetting is begonnen. We
leven in een sfeer van onthullingen.
Dit is uiteraard niet zo'n grote onthulling. Belangrijker is dat dit debat een zeer mat, slaapverwekkend debat was. Er was weinig enthousiasme, zowel
bij de meerderheid als bij de oppositie. Dit is niet
onlogisch. Deze begroting bevat immers weinig
visie. Ze weegt inhoudelijk zo licht, dat het inderdaad moeilijk is om ze aan te vallen.
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spek en bonen bij. Vooral de SP-fractie staat continu op de rem in een poging om elke vorm van evolutie naar ruimere bevoegdheden voor de Vlaamse
regering en het Vlaams Parlement te verhinderen.
Dit is uitermate spijtig. Het wordt tijd om te handelen, ook in dit parlement.
Het Vlaams Blok staat niet alleen met dit ongenoegen. Ook de VLD is niet tevreden met de huidige
evolutie terzake. Ook zij zijn ontevreden over het
werk dat momenteel wordt verricht in de commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken.
Ik zou dan ook een oproep willen doen tot de
andere oppositiepartijen om concrete maatregelen
te durven nemen. Zo moeten we sterk overwegen
om deze commissie niet meer bij te wonen, om
haar links te laten liggen. Wij wensen niet langer
door de meerderheidspartijen en door deze regering als alibi te worden gebruikt, om alle mogelijke
communautaire hete hangijzers naar deze doofpotcommissie te versluizen. Ze hopen immers daar
alles in de doofpot te kunnen stoppen. We moeten
ons hier eerstdaags over beraden en tot een conclusie durven komen.

Dit is eigenlijk het essentiële probleem van de
Vlaamse regering én van het Vlaams Parlement.
Het politieke epicentrum ligt in België nog altijd
op het federale niveau. Administratief en technisch-boekhoudkundig zal de Vlaamse begroting er
ongetwijfeld wel beter uitzien dan die van de federale begroting. Inhoudelijk-politiek staat ze echter
veel zwakker. Er is trouwens niet echt sprake van
een begroting. Het gaat hier om het beheren van
een som geld die we van de federale overheid krijgen. Het gaat om het boekhoudkundig verwerken
van een dotatie. Van eigen belastingen en inkomsten is geen sprake. De term begrotingsdebat is dan
ook volkomen misplaatst.

Bij het volgen van dit debat gedurende twee dagen
en een half, ben ik tot de conclusie gekomen dat dit
een hallucinant debat is. We hadden het hier over
allerlei punten en komma's. Op hetzelfde ogenblik
wankelt ook het Belgisch regime. Dit regime
bewijst zijn failliet ten opzichte van de publieke
opinie, en wat doet dit Vlaams Parlement en deze
Vlaamse regering ? Wij gaan over tot de orde van
de dag. Wij doen in dit parlement alsof er aan de
overkant van de straat niets gebeurt. We doen alsof
onze neus bloedt. Er is niets aan de hand. We gaan
rustig verder met het bespreken van allerlei punten
en komma's. We stellen blijkbaar niet vast dat het
vertrouwen van de burger in de overheid, zeker in
Vlaanderen, volledig is verdwenen.

Minister Demeester-De Meyer heeft daarnet twee
mooie uitdrukkingen gebruikt : koken kost geld en
eten wat de pot schaft. Ik wil daar nog een derde
gezegde aan toevoegen : men moet een gegeven
paard niet in de bek zien. Dat doen we dan ook
niet in dit Vlaams Parlement. We protesteren niet
tegen de schamele aalmoes die we vanuit federaal
niveau toegeschoven krijgen. Integendeel, in dit
Vlaams Parlement danst men, als marionetten aan
een touwtje, naar de pijpen van de federale overheid én naar de pijpen van de alomtegenwoordige
SP-CVP-coalitie.

We stellen ook vast dat wij het niet veel beter doen
dan onze collega's aan de overkant. Integendeel,
Vlaanderen dreigt dezelfde weg op te gaan als de
federale regering. Ik verwijs naar de schandalen
rond de KS, rond Boel-1 en sinds gisteren ook rond
Boel-2. Ik verwijs naar de milieuboxaffaire en de
affaire Kelchtermans, waar deze regering zich aan
net dezelfde fouten bezondigt als de federale regering. Ook hier vallen lijken uit de kast van de politiek die in het verleden is gevoerd.

Het Vlaams Parlement is niet bevoegd voor sociale
zekerheid, belastingen of alle politiek en economisch belangrijke sleutelfuncties. Zolang deze situatie niet verandert, zitten we er eigenlijk maar voor

Mijnheer de minister-president, ik kan mijnheer
De Roo alleen bijtreden, wanneer hij uw houding
terzake laakt. U had de kans om die nieuwe politieke cultuur in Vlaanderen duidelijk te maken aan
de publieke opinie door het nemen van consequen-
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Dewinter
te beslissingen in de zaak Kelchtermans. U hebt dat
niet gedaan. Daarmee handelt en denkt u volgens
dezelfde logica als in het verleden en deze logica
heeft geleid tot de problemen van vandaag.
We moeten onze conclusies trekken uit de politieke, maatschappelijke en morele malaise in ons
land. De belangrijkste conclusie van dit parlement
en deze regering zou moeten zijn dat we ons niet
mogen laten meeslepen in de Belgische draaikolk
waarin dit land is terechtgekomen. Het Vlaams
Parlement en zeker de Vlaamse regering, moeten
zich distantiëren van de praktijken die momenteel
aan het licht komen. We moeten als Vlamingen
tonen dat we het anders en beter willen en kunnen
doen. Dat doet u echter niet. U hebt uw lot vastgeklonken aan dat van de federale regering en van
minister Dehaene. Dat betekent dat u willens nillens en misschien tegen uw eigen ideeën in, mee de
dieperik in gaat. Uw regering zal samen met die
van de heer Dehaene verdrinken bij de volgende
verkiezingen.
Ik vind dat bijzonder jammer omdat er kansen en
mogelijkheden werden geboden. Bij de opening en
de rechtstreekse verkiezing van dit parlement was
er een enthousiaste dynamiek aanwezig. Even hebben we geloofd – zij het met de nodige scepsis –
dat het anders en beter zou kunnen gaan. Deze
begroting is echter het levende bewijs van het feit
dat het niet anders en beter gaat. Integendeel, we
zitten op hetzelfde spoor als de federale regering.
We kunnen en willen dat Belgische keurslijf blijkbaar niet afschudden. Helaas zullen we samen met
België vergaan.
We sluiten ons in onze ivoren toren af van de werkelijkheid en hebben geen oog meer voor het oordeel van het buitenland over ons land. Dat oordeel
is meer dan nefast, en creëert een enorm probleem
voor de toekomst.
Indien wij als Vlamingen, en dus als Vlaams Parlement, niet in staat zijn om ons te onderscheiden
van het federale niveau en het hier anders en beter
te doen, dan moeten we daar spijtig genoeg de
gevolgen van dragen. Heel dit begrotingsdebat
stond en staat nog steeds in de schaduw van de
schandalen. Schandalen die zich op enkele tientallen meters hiervandaan afspelen. Zij worden uitgespit in het federale parlement, maar ook in de schaduw van schandalen binnen deze regering, met alle
gevolgen van dien. Omdat u het niet anders en niet
beter doet, en omdat u ook die intentie niet hebt,
zal het Vlaams Blok deze begroting niet goedkeuren. (Applaus bij het VB)

De voorzitter : Minister Demeester-De Meyer
heeft het woord.
Minister Wivina Demeester-De Meyer : Mag ik
misschien voor de juistheid van het verslag zeggen
dat ik zei : weten wat de pot schaft.
De voorzitter : De heer Bossuyt heeft het woord.
De heer Gilbert Bossuyt : Mijnheer de voorzitter,
ik zou willen terugkeren naar de bespreking van de
begroting. Bij het beluisteren van de vorige spreker, kan men de indruk krijgen dat hier inderdaad
niets kan gebeuren. Dit zegt veel over zijn mening
over de waarde van het Vlaams Parlement. Ik denk
integendeel dat wij hier in Vlaanderen, met de
bevoegdheden die wij hebben, wél voor zeer grote
uitdagingen staan. We zijn ook verplicht om degelijke antwoorden te bieden, dit omwille van het
vertrouwen van de mensen in degenen die ze hebben gekozen.
De SP zal deze begroting goedkeuren, omdat ze
duidelijk het kader aangeeft waarin we werken. We
hebben samen met de CVP een regeerakkoord
afgesloten waarin een aantal doelstellingen zijn
vervat. We proberen deze ook in deze begroting te
verwezenlijken. We hebben ons ingeschreven bij de
bespreking van de begroting. Het is belangrijk dat
men dat blijft beseffen. De meeste partijen zijn het
eens met een strikte begrotingsopvatting : we bepalen een norm en stellen uitgaven vast, en wensen
hier dan niet buiten te gaan. Dat is op zich al moedig.
We steunen dat beleid echter niet omwille van die
norm zelf. Wij steunen dat beleid omdat we weten
dat de middelen waarover we beschikken, na '99
niet meer dezelfde zullen zijn. Als we willen te
werk gaan als goede voorzieners, moeten we daar
vanaf nu rekening mee houden. We willen ons
bovendien ook aan die norm houden, omdat hij
ons moet toelaten in de zeer nabije toekomst een
aantal zaken te verwezenlijken : zo komt er wat
meer ruimte, en moeten we na '99 niet opnieuw
vervallen in een politiek van inleveringen, beknottingen en besparingen. We willen dat deze bijkomende ruimte zal worden aangewend.
Het is zeer duidelijk dat er nog een belangrijke
reeks van uitdagingen op ons afkomt. Verschillende sprekers hebben het er in deze begrotingsronde
over gehad. Ondanks de budgettaire orthodoxie, is
de begroting echter aangegroeid en heeft bijkomende mogelijkheden gecreëerd. Deze zijn dan
ook benut.
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Deze begroting werd op een ernstige manier
besproken, vooral in de commissies. De invloed
van het parlement komt zeer duidelijk naar voor in
deze begroting. Men heeft weliswaar weinig veranderd aan de uiteindelijke cijfers waarover men het
in de regering eens was geraakt, toch is onze fractie
er zeer tevreden over dat wij op een aantal vlakken
een rol hebben kunnen spelen. Ik spreek met name
over de milieuheffing op afvalwater. Daar hebben
we een aantal sociale garanties kunnen inbouwen.
Ook de successierechten konden we bijsturen door
het leggen van een aantal sociale klemtonen.
Ik wil hierbij herinneren aan het voorstel van de
voorzitter van dit parlement om als een van de eerste themadebatten een debat te houden over
armoede en sociale uitsluiting. Ik denk dat dit parlement inderdaad moet aantonen dat het ons ook
op dat vlak menens is, en dat wij bereid zijn daar
werk van te maken. Er bestond een afspraak om
deze besprekingen tegen het einde van het jaar in
de commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
voor te bereiden. Ik zou er sterk op willen aandringen dat de commissie voor Welzijn, Gezondheid en
Gezin zo snel mogelijk zou starten met de voorbereiding van het themadebat zodat we er in het
Vlaams Parlement een grondige bespreking aan
kunnen wijden en daaruit een aantal conclusies
kunnen afleiden waar onze bevolking op zit te
wachten.
Eén van de klemtonen van deze begroting is het
Sociaal Impulsfonds. Uit de middelen die de
Vlaamse regering hiervoor vrijmaakt, blijkt duidelijk dat ze oog heeft voor de situatie in de steden
en gemeenten in Vlaanderen. We beperken ons
niet alleen tot wat volgens dat SIF moet gebeuren.
Onze steden en gemeenten moeten sociaal leefbaar zijn en daar moeten we als Vlaanderen een
voorbeeldfunctie in aannemen. We kunnen zo een
halt toeroepen aan de mensen die van de armoede
en ellende van anderen wensen misbruik te maken.
Niet alleen minister Peeters zou inspanningen
moeten doen, maar de voltallige regering. Ze heeft
dat al getoond door meer kredieten goed te keuren. Er kan worden nagegaan of men in elk departement rekening houdt met het geheel van de problematiek en of daar werkelijk een inclusief beleid
wordt gevoerd.
De steden zelf zijn ook belangrijke partners in dit
beleid. Ik heb verschillende vertegenwoordigers
van de steden aan het woord gehoord. Ik geloof
dat de minister nog wat werk voor de boeg heeft
om in de steden de volle medewerking te bekomen
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van de bestuurders om de doelstellingen te bereiken. Een van de voorstellen die werd geformuleerd
was het samenbrengen van de omzendbrieven die
de gemeenten nu allemaal apart moeten verwerken. De minister van Binnenlandse Aangelegenheden zou ook de minister van de gemeenten kunnen
worden, zodat de coördinatie op een zo vlot mogelijke manier gebeurt.
Ondanks het budgettaire kader zijn we bereid om
deze begroting aan te pakken. Er zitten heel wat
goede elementen in en we kunnen er ons volledig
achter scharen.
Nog even een kort woordje over de sociale situatie
in Vlaanderen en over het sociale overleg dat er
zou moeten komen. Ik heb de heer Bogaert horen
praten over een bepaalde consensus die er zou
moeten komen, en mijnheer Denys pleit voor
bepaalde initiatieven die moeten worden genomen.
Het voorbeeld van Nederland wordt hierbij vaak
aangehaald. We zijn ook geïnteresseerd in een sociaal overleg in Vlaanderen. Er moet dan wel een
echt overleg tot stand komen. Het kan niet zijn dat
het patronaat verder weigert te overleggen met de
politiek, die gericht is op behoud en uitbreiding
van tewerkstelling via verschillende soorten maatregelen. Lastenverlaging is eventueel mogelijk,
maar andere mogelijkheden moeten ook aan bod
kunnen komen, zoals een betere werkverdeling
onder sociaal verantwoorde omstandigheden en
arbeidsduurvermindering.
We moeten bewijzen dat we op dit vlak werkelijk
maatregelen willen treffen. De heer De Roo heeft
het voorbeeld gegeven van een aantal goed functionerende bedrijven, waar van vandaag op morgen
het ontslag van tientallen of honderden werknemers wordt aangekondigd. In dergelijke omstandigheden kan men toch niet verwachten dat de
werknemers nog bereid zijn om te onderhandelen.
Het patronaat moet dan ook proberen om de dialoog op gang te brengen. Alle partijen zullen een
aantal toegevingen moeten doen.
Alhoewel ook ik vind dat we de administratieve
rompslomp zoveel mogelijk moeten beperken, ben
ik het niet eens met de heer Denys over de deregulering. Bij het goedkeuren van wetten en decreten
moeten we in de eerste plaats rekening houden
met de mensen die de betrokken diensten gebruiken. We moeten ervoor zorgen dat de toegankelijkheid tot de verschillende diensten wordt verbeterd.
(Applaus bij de CVP en de SP)
De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.
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De heer Jos Geysels (Op de tribune) : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister-president, collega's, ik zal mijn repliek kort houden.
Zowel met betrekking tot de begrotingsbespreking
in de commissie als in de plenaire vergadering wil
ik een vijftal bedenkingen naar voor brengen.
Het is inderdaad noodzakelijk dat we ons bezinnen
over de technologie, over het begrip arbeid, enzovoort. Wat dit betreft sluit ik me aan bij de algemene bedenkingen van de minister-president en van
minister Demeester. Wat me vooral opvalt, is het
feit dat minister Demeester zegt dat we op een
andere manier over arbeid moeten gaan denken,
maar dat ze hiermee in de begroting geen rekening
heeft gehouden. Ik geef hierbij een concreet voorbeeld. Als het huidige economische systeem geen
volledige tewerkstelling kan garanderen, men er
nog steeds van uit gaat dat iedereen recht heeft op
een deelname aan de loonarbeid als bron van
inkomsten, dan moet het dossier van de herverdeling van de arbeid aan de orde komen.
Ik ben het ermee eens dat deze discussie hoofdzakelijk op een ander niveau moet worden gevoerd,
maar op het niveau van de Vlaamse regering kunnen er eveneens behartigenswaardige maatregelen
worden genomen, dit bijvoorbeeld in het kader van
de werktijden van de Vlaamse ambtenaren.
Daarover hoor ik echter zeer weinig. In het kader
van zijn pleidooi voor permanente vorming verklaart de minister-president dat mensen zich moeten inleven in een nieuw maatschappelijk perspectief. Ik ga ervan uit dat het dan niet zijn bedoeling
is te beweren dat de mens zich zomaar moet aanpassen aan elke technologische ontwikkeling. Dat
betekent dan ook dat, als dergelijke ontwikkelingen plaatsvinden, men binnen dit parlement, maar
ook binnen de regering moet nadenken over de
gewenste en de ongewenste effecten. Vandaar ons
jaren oude voorstel – dat we echt niet zelf hebben
uitgevonden – om de techniek van de technologie-evaluatie op deze ontwikkelingen toe te passen.
Op dit voorstel antwoordde men echter dat het
niet het geschikte ogenblik was, dat men er zich
later aan zou wijden. Mijn conclusie luidt dan ook :
hoewel men oproept tot bezinning , trekt men er
beleidsmatig niet de correcte conclusies in deze
begroting. Men moet de begroting niet gebruiken
als een alibi om dit op de lange baan te schuiven.
Als, zoals de heer Taylor zegt, de begroting een
fundamenteel debat is waarin een aantal concrete
oriëntatiepunten worden geïllustreerd, dan kan
men niet beweren dat het voor later is. Die houding blijkt immers nog steeds te veel uit deze
begroting, en ook uit de antwoorden die de beide

vertegenwoordigers van de Vlaamse regering vandaag hebben gegeven.
Een tweede bedenking betreft de contradictie
– de paradox – tussen het beleidsmatig budgetteren op lange termijn en het feit dat men in een aantal sectoren blijft werken met ad hoc-maatregelen,
die bijna elk jaar veranderen. Hét voorbeeld wat
dit betreft, is de milieuheffing inzake water. Zolang
ik in dit parlement zitting heb, worden wij in een
programmadecreet geconfronteerd met een verandering, een modulatie, een aanpassing van de
milieuheffing. We weten echter al jaren – dankzij
de SERV en de VMM zijn we er ons nog iets meer
van bewust – dat dit een discussie is over de financiering van het milieubeleid op lange termijn. In
dat licht moet men ook deze heffing op de lange
termijn bekijken. Daarin slaagt men echter niet.
Men bepaalt dat de begroting in evenwicht moet
zijn in 1998. Wat belangrijke andere aspecten
betreft, doet men dat echter niet. Men komt er dus
niet uit. Men kan dat louter politiek interpreteren
als een ruzie tussen de coalitiepartners : dat zal ik
echter niet doen. Ik beweer dat het de regering is
bij wie het wat dit betreft aan visie ontbreekt.
Ondanks het aandringen van de commissie slaagt
men er dus niet in om de milieuheffing voor dit
jaar op een bepaalde manier te reguleren. Ze slaagt
er niet in om, in het kader van zowel een voorkomingsbeleid als van de financiering van een milieubeleid, een andere politiek dan die van de ad-hocmaatregelen toe te passen.
Minister Wivina Demeester-De Meyer : Mijnheer
Geysels, als ik uitga van wat ik deze ochtend zei,
ben ik het met u eens. U moet dit echter bekijken
in het kader van wat ik als fundamenteel uitgangspunt heb genomen, namelijk het opmaken van een
budget vanuit een financieringssituatie. Door de
situatie waarin we in 1998 zullen terechtkomen,
kunnen we een andere manier van denken ontwikkelen. In de vermelde punten heb ik de uitnodiging
daartoe geformuleerd. Ik zal u niet tegenspreken :
ik denk dat men inderdaad in een te grote mate
milieuheffingen heeft opgelegd. Sommige daarvan
waren werkelijk regulerend en positief. Als regering moeten we echter kunnen toegeven dat we
steeds mede worden geïnspireerd door de budgettaire situatie. In mijn uiteenzetting van vanmorgen
heb ik het volgende uitdrukkelijk willen duidelijk
maken : bekijken we de voorbije vijf, zes jaren, dan
is dit toen gebeurd vanuit onze financieringssituatie. Door dit beleid kunnen we nu een stap verder
zetten. De door mij geformuleerde uitnodiging is
niet gericht op een vage toekomst. Het is ook nog
maar de tweede keer dat we een meerjarenbegroting indienen. Dat is niet fout, maar we hebben
vastgesteld dat we nooit een grondig debat hebben
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gevoerd over de meerjarenbegroting op zichzelf.
Vandaar die uitnodiging, waarbinnen ook uw
bekommernis inzake de toekomstige behandeling
van de milieuheffingen past.
De heer Jos Geysels : Mevrouw de minister, daarover had ik het eigenlijk niet. Ik had het over de
tegenstellingen die ik in deze begroting ontwaar en
de orthodoxie waarmee men de meerjarenplanning
voor de begroting opmaakt. Men zegt bijvoorbeeld
– en u maakt toch de prognoses – dat in het jaar x
met het huidige groeipad, we met het financiële
saldo op het einde van jaar y zitten. Minister
Demeester, u weet best dat er al jaren is gezegd dat
als u die prognoses maakt, u vooraf ook andere
indicatoren moet meerekenen.
Zo belanden we aan bij het probleem van de
waterzuivering. In 2000 is er 16 miljard frank nodig
voor een herstel- en opkuisbeleid. Dit omvat niet
eens een fundamenteel milieubeleid. Dat heeft
natuurlijk consequenties voor de begroting. De
heer Quintelier, die nu afwezig is, heeft dat gisteren
concreet vertaald : het betekent dat men ofwel de
heffing tot 8.000 of 9.000 frank moet optrekken,
ofwel dat er een verhoging van de algemene middelen uit het MINA-fonds komt. Dat is een discussie die we nú en niet na 1998 moeten voeren. Met
mijn betoog wil ik duidelijk maken dat dit, ondanks
aandringen van onze commissaris in de commissie
voor Leefmilieu en Natuurbehoud, op dit moment
niet is gebeurd. Waarom vermijdt men dit ? Dat is
op dit moment de kritieke vraag bij de evaluatie
van de begroting. Waarom ontwijkt men het ene
niet en het andere wel ? Dat zegt iets over prioriteiten.
De heer Dirk Van Mechelen : Mijnheer Geysels, u
mag de waarheid toch geen geweld aandoen. In de
eerste helft van dit jaar hebben wij een fundamenteel debat gevoerd. Dit debat ging evenwel niet
over de financiering van het milieubeleid. Voordat
we dit debat kunnen voeren, moeten we minstens
de toekomstige financiële noden van het milieubeleid kennen. We hebben zes maanden discussie
gevoerd om exact te kunnen omschrijven welke de
financiële noden zullen zijn.
Nu zijn er een aantal studies ter beschikking. Er is
een duidelijk engagement in de commissie voor
Leefmilieu om dit aan te pakken in de loop van de
maanden januari en februari. Als voorzitter van de
commissie zeg ik u dat ik de eerste zal zijn om
daarop toe te zien. De Vlaamse regering zal op dat
ogenblik wel haar verantwoordelijkheid moeten
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opnemen. De regering zal tevens haar standpunt
moeten bepalen over hoe zij het toekomstige
milieubeleid denkt te financieren. Zoals u zegt : het
zal over veel geld gaan.
De heer Jos Geysels : Ik heb nog een derde opmerking. De minister-president heeft deze morgen herhaald wat hij in zijn Septemberverklaring in verband met de prioriteit van het werkgelegenheidsbeleid, heeft verklaard. Mevrouw de minister heeft
in de commissie voor Financiën en Begroting uitvoerig de cijfers opgesomd van wat er rechtstreeks
of onrechtstreeks van het totale budget naar werkgelegenheid gaat. Het is echter nog altijd niet duidelijk geworden. We zitten binnen een strikt budgettair kader, dat echter niet het mijne is. Daarbinnen wil men een aantal middelen genereren voor
werkgelegenheid of voor zaken die met werkgelegenheid te maken hebben.
Ik vermeld de 750 miljoen frank voor permanente
vorming in het kader van de reconversie van mensen binnen bedrijven en de 1,4 miljard frank voor
– het in naam Russisch getinte – Vlaminov.
Weken en maanden al vraag ik waarop men zich
baseert om 1,4 miljard frank van die schaarse middelen te spenderen aan deze maatregel. Ik vraag
me dan af op welke studies, scenario's of buitenlandse voorbeelden men teruggaat om te zeggen
dat het een prioritaire maatregel is en dat deze een
gunstig effect zal hebben in het werkgelegenheidsbeleid. Ik heb er nog altijd geen antwoord op
gekregen.
Hetzelfde geldt voor de 750 miljoen frank. Iedereen is voor permanente vorming. Iedereen begrijpt
ook goed dat permanente vorming niet hetzelfde is
als reconversie binnen het kader van het economische proces. Maar waarom 750 miljoen frank geven
in het kader van de ondernemingen als uit OESOcijfers blijkt hoe weinig de ondernemingen zelf op
dat vlak doen ? We zitten wat dat betreft in de
staart van het peloton. Ik heb het dan minder over
de kmo's maar in de eerste plaats over de grote
ondernemingen. Wat is dan de politieke bedoeling
hiervan ? Ik begrijp ze alvast niet.
Mijn vierde opmerking heeft te maken met het feit
dat men een aantal maatschappelijke ontwikkelingen blijft onderschatten. Mevrouw Dua heeft gisteren in haar uiteenzetting duidelijk aangetoond
welke nood er nog is aan sociale huisvesting. Dat
gaat niet over duizenden woningen. Dat gaat over
tienduizenden en nu minimaliseer ik zelfs de studie
nog waarop zij haar uitspraak baseert.
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Minister-president Luc Van den Brande : Mijnheer
Geysels, op het vlak van huisvesting zijn er inderdaad enorme noden. U hoort mij niet zeggen dat
alles is opgelost met het extra programma waarmee we zijn begonnen. Het is een operatie zonder
voorgaande tijdens de voorbije twintig of dertig
jaar. Er gebeurt nu heel wat bij Domus Flandria,
op het terrein. De resultaten daarvan zijn niet altijd
onmiddellijk zichtbaar. Ik was vorige week zaterdag nog in Lier voor de opening van tachtig wooneenheden. Natuurlijk vinden de mensen het verschrikkelijk om te moeten wachten, maar die heel
concrete beleidsbeslissingen hebben op het terrein
dan toch effect. U hoort mij niet zeggen dat wij met
de 300.000 tot 400.000 wooneenheden die moeten
worden gebouwd voor de vernieuwing van ons
woonpatrimonium, alles oplossen. Maar het is toch
een beleidsbeslissing die de jongste dertig jaar niet
meer is genomen. Bovendien steunt het programma op de gedeelde verantwoordelijkheid van een
aantal maatschappijen. Het failliet van het Nederlandse systeem in de woningnood is veroorzaakt
door de gedachte dat alles van op één centrale
plaats kon worden georganiseerd. Dat geldt niet
alleen voor de huisvesting, maar ook voor een aantal welzijnsinitiatieven. Wij verschillen fundamenteel van mening omdat u gelooft dat privé- en
gedifferentieerd initiatief geen oplossingen biedt.
Ik vind dat u te zeer gelooft dat openbare en centrale instellingen de zaak zullen oplossen. Op dat
punt verschillen we echt van mening.

De heer Jos Geysels : Wij verschillen in heel veel
zaken van mening, maar u mag ons meningsverschil niet in het kader plaatsen waarin u het nu zet.
Wij zijn juist geen voorstanders van een krampachtige poging van de staat om zelf alles te organiseren. Dat heeft het verleden ons wel geleerd. Daar
hebben we schitterende voorbeelden van gekregen
en die krijgen we nog. We zijn niet tegen privéwaterzuivering gekant. Wij waren al pro vóór
minister Kelchtermans in 1991 met zijn Aquafin
kwam. Waarmee we wel moeite hebben, is dat men
aan een privé-initiatief via een decretale regeling
een monopolie geeft met een gegarandeerde betaling van alle kosten plus nog een bonus voor extra
winst. Dat een organisatie zoals Fost plus het afval
recycleert of sorteert deert ons niet, maar we hebben het er wel moeilijk mee dat u hen een monopolie geeft. Wij hebben geen problemen met
bepaalde aspecten van de liberalisering van de
energie- en de elektriciteitsmarkt. Daar hebben we
zelf voor gepleit, maar we zijn gebotst op een aantal belangen in de intercommunales waar nogal wat
collega's bij betrokken zijn. Laten we dus van
mening verschillen zolang het nog toegelaten is,
maar plaats dit niet in het verkeerde kader.

Mijnheer de voorzitter, ik zou nog een slotbedenking willen maken. Ik heb er als lid van de oppositie geen probleem mee dat er enige zekerheid is
vanuit de regering en dat er zelfs een bepaalde
zelfzekerheid is. Maar ik vind dat u toch moet
oppassen om niet in zelfgenoegzaamheid te vervallen.
Minister-president Luc Van den Brande : Ik kon
bijna voorspellen dat u dit zou zeggen. Ik daag u
uit om in mijn uiteenzetting één element van zelfgenoegzaamheid te vinden. Ik heb aangegeven wat
onze prioriteiten zijn en blijven. Dat is een keuze.
Ik heb zelf op zeven punten aangegeven waar verbetering, bijsturing en verandering nodig zijn. Herhaal dus uw eigen citaten niet. Laten we daarmee
ophouden. Die dooddoener is echt niet aan de orde
bij wat ik gezegd heb.
De heer Jos Geysels : Mijnheer de minister-president, ik had mijn zin nog niet afgemaakt. Uw antwoord bewijst dat ik een beetje gelijk heb.
Minister-president Luc Van den Brande : Ik weet
bij voorbaat wat u gaat zeggen. U bent voorspelbaar.
De heer Jos Geysels : U reageert alvorens ik uitgesproken ben. Mijn zin luidde : ik kan als lid van de
oppositie begrijpen dat men zelfverzekerd is. Ik
heb wel moeite met de toon die leidt tot zelfgenoegzaamheid. Wij doen het goed : Wij doen het
met grote onderscheiding. Maar anderzijds moeten
we vaststellen dat – u daagt me uit – een begroting van Welzijn die opgesteld is vóór de Witte
Mars dezelfde begroting is als die voor Welzijn na
de Witte Mars. Dat is een uiting van zelfgenoegzaamheid. (Applaus bij AGALEV)
De voorzitter : Mevrouw Merckx heeft het woord.
Mevrouw Trees Merckx-Van Goey : Mijnheer Geysels, ik ben gisteren kritisch geweest bij de bespreking van welzijn en gezondheid. Aan de andere
kant dacht ik dat we eensgezind in de commissie
voor Welzijn, Gezondheid en Gezin op 1 oktober
interpellaties hebben gehouden. We zullen hier een
resolutie ter goedkeuring voorleggen. Die resolutie
is misschien te weinig geëxpliciteerd in de begroting, maar het blijft een laatste kans. Met aandrang
wordt erop gewezen dat hier werk van wordt
gemaakt. Het enige punt dat niet in de resolutie
staat, handelt over meer middelen, maar de meerderheid wilde dat er wel in opnemen. De VLD
wilde dat niet. We hebben ervoor gekozen om een
unanieme resolutie voor te leggen. Laten we ze dan
ook unaniem goedkeuren en bij de budgetcontrole
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Merckx-Van Goey
de conclusies hardmaken. Zo kan het een kwestie
van vertrouwen zijn.
De voorzitter : De heer Van Grembergen heeft het
woord.
De heer Paul Van Grembergen : De Vlaamse regering is voor een deel ingegaan op de suggestie van
de fractievoorzitters om maximaal met een aantal
ministers telkens de besprekingen bij te wonen.
Het zou natuurlijk optimaal zijn als het voltallige
Vlaams Parlement met de regering een confrontatie kan aangaan. Wij slagen er niet in. Die eis stel ik
dan ook met enige bescheidenheid aan de regering.
We hopen dat dit een mogelijkheid zal zijn volgend
jaar.
Bij elke begrotingsbespreking op eender welk
niveau is er altijd in het begrotingsgegeven de discussie over wat doen we en waar halen we onze
inkomsten. Eigenlijk is dit de normale pendant in
een parlement bij een begrotingsbespreking. Dit is
een gegeven dat in het Vlaams Parlement niet
wordt ingevuld. We krijgen de dotatie. Ik merk dat
diverse fracties zich dwingend opstellen over de
noodzaak om tot eigen fiscaliteit te komen. Soms
wordt deze eis beschouwd als een eis uit jaloersheid ten aanzien van de Franstaligen of als een eis
uit puur egoïsme. Dat is niet zo, het is een eis uit
democratische overwegingen. Het is een eis van de
democratie. Er wordt in de commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken over gepraat en ik
weet dat het ter discussie zal komen. Als we
afwachten tot we daar een technisch instrument
van hebben gemaakt, zal het te lang duren. We
moeten er kunnen toe komen om het politieke
principe over alle fracties heen vast te leggen.
In 1999 zullen wij alle fracties die in het Vlaams
Parlement zetelen eisen dat de volgende regeling
er een moet zijn met een eigen fiscaliteit, die zo
hoog en zo groot mogelijk is. Tot dit engagement
zouden we de komende maanden moeten komen,
want anders zou men het in de commissie voor
Staatshervorming en Algemene Zaken als een slijtagegegeven kunnen aanvoelen. Dit basisprincipe
kan erdoor komen. We gaan niets opnieuw afnemen van anderen, maar we zullen de verantwoordelijkheid opnemen in dit parlement om de inkomsten tegenover de uitgaven te plaatsen.
De successierechten – een zeer miniem gegeven
in ons globaal pakket van 530 miljard frank inkomsten – hebben al geleid tot discussies en het
nemen van verantwoordelijkheid. Dit is totaal
afwezig in dit begrotingsdebat. Dat kan voor ons
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niet. Men moet dit aanpakken via een resolutie
zodat het een politiek engagement is van dit parlement. Op die manier krijgt men wel spankracht. We
kregen al het verwijt dat dit begrotingsdebat slaapverwekkend is. We hebben dit debat op een zakelijke manier gevoerd, maar dit betekent niet dat we
er geen belangstelling voor hebben.
De voorzitter : De heer Gabriels heeft het woord.
De heer Jaak Gabriels : Mijnheer Van Grembergen, u raakt een belangrijk gegeven aan. De heer
Dewinter heeft ook al gesproken over de werkzaamheden in de commissie voor Staatshervorming
en Algemene Zaken. We moeten ons in deze commissie beperken tot de grote principes. We moeten
ons niet laten verleiden tot de technische uitwerking waarbij het debat verzandt in puur technische
details. Uiteindelijk komen we er niet meer toe om
de algemene grote principes te laten goedkeuren.
De uitwerking is voor achteraf.
In een eerste fase moeten we werken aan die grote
principes. Daarna kunnen we de regering daarmee
confronteren. We moeten zorgen dat wij daarmee
klaar zijn, zo niet verzanden wij in een technische
discussie waarbij we door de bomen het bos niet
meer zien.
De voorzitter : De heer Van Grembergen heeft het
woord.
De heer Paul Van Grembergen : Ik wil enkele principiële vaststellingen doen. De meesternorm heeft
zijn weg gemaakt en wij menen dat die eigenlijk
twee politieke bedoelingen heeft. De eerste politieke bedoeling bestaat erin binnen Vlaanderen een
sluitend begrotingsbeleid te hebben. Er bestaan
meningsverschillen over hoe sluitend dat beleid
moet zijn. Of moeten wij enige ruimte creëren,
zoals mijnheer Vandenbroeke dat heeft geformuleerd ?
Onze tweede politieke doelstelling bestaat erin
naar de Maastrichtnorm te streven. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt door alle overheden samen gedragen. Wat die doelstelling betreft,
heeft de Volksunie geen enkel bezwaar.
De overheden die werken aan die doelstelling
delen echter ons inzicht niet. Ze willen het einddoel niet op dezelfde wijze bereiken. Vlaanderen is
een uitstekende partner voor de federale overheid
om die doelstelling te behalen.
Uit een studie van professor De Grauwe blijkt dat
een eventueel primair overschot in dit land, uitsluitend door Vlaanderen wordt gerealiseerd. Dat wil
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Van Grembergen
zeggen dat de rentelast op dit moment wordt en
gedurende de voorbije tien jaar werd afbetaald
door Vlaanderen. De Franstalige Gemeenschap
draagt daar geen frank toe bij. We vermoeden dat
dit juist is. We hopen dat de wetenschappers dit
verder uitpluizen.
Mevrouw Nelly Maes : Dat ze dit mogen en willen
uitpluizen.
De heer Paul Van Grembergen : We vermoeden
dat we ook de schuld zelf, 10.000 miljard frank,
moeten afbetalen. De 6 miljoen Vlamingen zullen
tot ver in de volgende eeuw als enigen de afbetaling realiseren. Er is dus geen sprake van solidariteit. Solidariteit betekent samen een doelstelling nastreven, samen de verantwoordelijkheid
daarvoor opnemen. De andere partners laten ons
hier alleen voor opdraaien.
Ik ben geen geschiedkundige, maar ik ga u toch
een historisch voorbeeld geven. De oorlogen van
Filips II tegen het protestantisme werden gefinancierd door twee gebieden – door Amerika, waar
het goud werd geroofd, en door de lage landen in
Europa. De sanering van de overheidsschuld
gebeurt totaal en alleen door Vlaanderen.
Straks zal het succes van het behalen van de Maastrichtnorm op federaal niveau met enig bombast
worden besproken. Dat is hetzelfde als iemand die
aan een feesttafel zit en niets betaalt. Dat kennen
we : schepenen en burgemeesters worden vaak uitgenodigd op soupers, ze betalen niets maar moeten
wel een toespraak houden. (Rumoer bij het VB)
Mijn voorstelling is misschien wat populistisch,
maar ze klopt wel. Over twee jaar zal premier
Dehaene trots aankondigen dat de Maastrichtnorm
is bereikt. Hij zal dus aanzitten aan het souper.
Degenen die het souper hebben betaald, zullen nog
jaren mogen betalen. Daarmee bedoel ik dat we
correcte cijfers moeten hebben over de bijdragen
van de verschillende gemeenschappen in de reusachtige last die we op onze schouders dragen. Verder moet dit alles aan fiscale autonomie worden
gekoppeld. Het ene houdt immers onbetwistbaar
verband met het andere.
Ik ga over naar tewerkstelling. De heer Bogaert
heeft hierover een interessante interventie gehouden, zij het dat hij vrij snel werd onderbroken door
jonge, temperamentvolle volksvertegenwoordigers
die meenden vanuit hun emoties te moeten reageren. Hij zei dat in Vlaanderen tussen werkgevers en
werknemers een klimaat van gezamenlijke verant-

woordelijkheid tot stand zou moeten komen, een
verantwoordelijkheid voor de werkgelegenheid en
voor het bedrijf. Het gaat om een oproep aan de
werknemers om hun verantwoordelijkheid op te
nemen in hun bedrijf en een oproep aan de werkgevers om opnieuw echte verantwoordelijkheid op
te nemen voor de tewerkstelling. Ik vermoed dat
dit in Vlaanderen mogelijk is, net zo goed als in
Nederland, waar de voorbije tien jaren door die
gezamenlijke verantwoordelijkheid 1 miljoen
arbeidsplaatsen werden gecreëerd. Daar zit natuurlijk heel wat deeltijdse arbeid bij, maar we mogen
de nieuwe voltijdse banen en de effecten van de
arbeidsherverdeling toch niet onderschatten.
Patronaat, vakbonden en regering hebben dat
resultaat gezamenlijk bereikt.
Vergelijk dat eens met het Belgische verhaal tussen
1970 en 2000. Voor het patronaat is dat zeker geen
fraai verhaal : denken we maar aan Cockerill, de
steenkoolmijnen en andere dossiers. De bazen
toonden zich niet van hun beste kant, maar kwamen egoïstisch over. Ze streken de winsten en de
subsidies op en stelden daar weinig of niets tegenover. Maar het verhaal van de verschillende vakverenigingen is evenmin fraai. Ook zij werkten
egocentrisch en concurrentieel, en waren niet
bereid om inzicht te verwerven in de zorgen van de
bedrijven of daarin hun verantwoordelijkheid op te
nemen. Op dat vlak is er helemaal geen cultuur in
dit land. Maar ik geloof dat er in Vlaanderen op
het maatschappelijke en op het politieke vlak een
nieuwe cultuur kan komen. Het Vlaams Parlement
en de Vlaamse regering moeten daarvan de motor
zijn.
Wat dit betreft, mijnheer de minister-president,
moet dus, met het oog op 1999, een derde gegeven
meer en meer gestalte krijgen. Hoe kunnen de factoren, die aan Vlaanderen de mogelijkheid moeten
bieden om een tewerkstellingsbeleid te voeren, in
werking worden gezet ? U kent die factoren : het
zijn de factoren die een invloed hebben op de
arbeidskost. Dit moet een essentieel onderdeel van
het beleid zijn. Alles zal snel moeten gaan : 1999
ligt nog twee jaar van vandaag verwijderd. Ook
daar pleit ik voor de totstandkoming van een eensgezind politiek streven.
Wie in 1999 de meerderheid zal vormen weet ik
niet. Of er in 1999 een afrekening komt met het
partijpolitieke systeem weet ik ook niet. Of er
gewoon maar een rekening zal worden gepresenteerd weet ik evenmin. Veel zal afhangen van de
wijze waarop men de komende maanden de verantwoordelijkheden zal opnemen. Dat zal niet op
een populistische wijze, maar ernstig moeten
gebeuren. Hoe dan ook, we moeten ertoe komen
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schap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikelen 127 tot 129 van de Grondwet geraamd op :

Van Grembergen
dat voorafgaand aan de verkiezingen – en die verkiezingen komen er, we kennen reeds de datum –
alle politieke krachten in dit parlement zich bundelen om enkele grote doelstellingen te realiseren.
Die objectieven moeten ons het jaar 2000 binnenloodsen, en de toekomst veilig stellen. (Applaus)
De voorzitter : Vraagt nog iemand het woord ?
(Neen)

(in miljoenen franken)
311.578,1
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 02.
– Aangenomen.

De algemene bespreking is gesloten.
Artikel 3

ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 1997
– 13 (1996-1997) – Nr. 1
– 14 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 3
– 17 (1996-1997) – Nr. 1
Artikelsgewijze bespreking
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
decreet houdende de middelenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
1997.
De door de commissie aangenomen tekst wordt als
basis voor de bespreking genomen.

Voor het begrotingsjaar 1997 worden de niet toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet geraamd op :
(in miljoenen franken)
228.603,5
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 03.
– Aangenomen.

Artikel 4
Voor het begrotingsjaar 1997 worden de toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten
van de Vlaamse Gemeenschap geraamd op :
(in miljoenen franken)

Artikel 1
Voor het begrotingsjaar 1997 worden de niet toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap geraamd op :
(in miljoenen franken)
1762,5
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 01.

4487,9
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 01.
– Aangenomen.

Artikel 5
Voor het begrotingsjaar 1997 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikelen
127 tot 129 van de Grondwet geraamd op :

– Aangenomen.

Artikel 2
Voor het begrotingsjaar 1997 worden de niet toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeen-

(in miljoenen franken)
923,5
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ke verrichtingen door derden, in het algemeen
belang van de Schatkist.

Voorzitter
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 02.

– Aangenomen.

– Aangenomen.

Artikel 8

Artikel 6
Voor het begrotingsjaar 1997 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap
inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39
van de Grondwet geraamd op :
(in miljoenen franken)
246,2
Deze ontvangsten worden opgesomd onder de
kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 03.
– Aangenomen.

Artikel 7
De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd het
excedent van de uitgaven op de ontvangsten van
de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, voor
de begrotingsjaren 1980 tot en met 1997 door
leningen te dekken.
De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en
Begroting wordt ertoe gemachtigd :
1° Rentegevende financieringsmiddelen met inbegrip van de thesauriebewijzen zoals bedoeld in de
wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen te creëren ten belope
van het bedrag van de in het eerste lid bedoelde
machtiging.
2° Voor de in datzelfde kader eventueel aan te
gane leningen zowel in België als in het buitenland
en zowel in Belgische frank als in vreemde munt de
voorwaarden en de terugbetalingstermijnen te
bepalen of aan te passen, of in het algemeen, dienaangaande met de geldschieters beheersovereenkomsten af te sluiten.
3° Elke verrichting inzake het financieel beheer te
doen, dit met inbegrip van het hechten van de
waarborg van de Vlaamse Gemeenschap of het
Vlaams Gewest naargelang het geval aan dergelij-

Overeenkomstig artikel 1, § 3 van de bijzondere
wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en de Gewesten, wordt
aan de Vlaamse Regering machtiging verleend om
de middelen inzake de aangelegenheden bedoeld
zowel in artikel 39 als in artikel 127 tot 129 van de
Grondwet aan te wenden tot het financieren van
de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.
– Aangenomen.

Artikel 9
De op 31 december 1996 bestaande directe en indirecte belastingen, in hoofdsom en opdeciemen,
worden tijdens het jaar 1997 ingevorderd volgens
de bestaande wetten, decreten, besluiten en tarieven met inbegrip van deze die slechts een tijdelijk
of voorlopig karakter hebben.
– Aangenomen.

Artikel 10
De Vlaamse minister van Openbare Werken,
Ruimtelijke Ordening en Vervoer wordt ertoe
gemachtigd de opbrengst van de taksen voor nummerplaten van bootjes, plezierboten en vissersboten te innen alsook de opbrengst van de tolgelden
voor het bedienen van kunstwerken op de bevaarbare waterwegen ten behoeve van de pleziervaart
op zon- en feestdagen (vaarvignet).
– Aangenomen.

Artikel 11
De terugvorderbare voorschotten toegekend vóór
31.12.95 om te voorzien in de ontoereikendheid
van de bedrijfsontvangsten, aan de NV Zeekanaal
en Haveninrichtingen van Brussel en zijn rechtsopvolger zijn definitief verworven door de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.
– Aangenomen.
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Voorzitter
Artikel 12
De Vlaamse minister bevoegd voor financiën en
begroting wordt ertoe gemachtigd door middel van
leningen de terugbetaling van de nog niet afgeloste
obligaties van leningen der directe schuld (organisatieafdeling 24, programma 40) die op de vervaldag komen, te dekken.
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De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
decreet houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997.
De door de commissie aangenomen tekst wordt als
basis voor de bespreking genomen.

KREDIETEN LOPEND JAAR

– Aangenomen.

Artikel 1
Artikel 13
In afwijking op artikel 93 van het decreet van 22
december 1993 (programmadecreet 1994) wordt de
integrale opbrengst bij verkoop van onderstaande
onroerende goederen aan de algemene middelen
van de Vlaamse Gemeenschap toegewezen :
– Gent : panden Coupure
– Mol-Ruiselede : tehuizen
– Grimbergen : vliegveld

Voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en de diensten van de
Vlaamse Gemeenschap worden voor het begrotingsjaar 1997 kredieten geopend ten bedrage van :
(in miljoenen franken)
– niet gesplitste kredieten :
124.741,5
– gesplitste kredieten : vastleggingskredieten :
8.518,6
ordonnanceringskredieten : 6.837,9

Die kredieten worden opgesomd in de bij dit
decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met
code 01.

– Aangenomen.
Op de tabel bij artikel 1 is er een amendement van
mevrouw Verwimp-Sillis dat luidt als volgt :
Artikel 14
Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 1997.

Het niet-gesplitste krediet "786,9 miljoen frank"
brengen op "971,9 miljoen frank".

– Aangenomen.

(Verhoging met 185,0 miljoen frank)

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

Op de tabel bij artikel 1 is er een amendement van
de heren Vermeiren en Demeulenaere dat luidt als
volgt :

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

Het niet-gesplitste krediet "51.615,7 miljoen frank"
brengen op "51.727,7 miljoen frank".
(Verhoging met 112,0 miljoen frank)

ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997
– 13 (1996-1997) – Nr. 1
– 15 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 15
– 16 (1996-1997) – Nrs. 1 en 2
– 17 (1996-1997) – Nr. 1
Artikelsgewijze bespreking

De stemmingen over dit artikel en de amendementen worden aangehouden.

Artikel 2
Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap
met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in
artikelen 127 tot 129 van de Grondwet, worden
voor het begrotingsjaar 1997 kredieten geopend
ten bedrage van :
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Het niet-gesplitste krediet "1.833,9 miljoen frank"
brengen op "1.287,0 miljoen frank".

Voorzitter
(in miljoenen franken)
– niet gesplitste kredieten
319.162,0
– gesplitste kredieten : vastleggingskredieten :
1.155,6
ordonnanceringskredieten : 1.644,9

Die kredieten worden opgesomd in de bij dit
decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met
code 02
Op de tabel bij artikel 2 is er een amendement van
de heren Van Nieuwenhuysen en Van Hauthem dat
luidt als volgt :
Het niet gesplitste krediet "614,7 miljoen frank"
brengen op "832,7 miljoen frank".
(Verhoging met 218,0 miljoen frank)
Op de tabel bij artikel 2 is er een amendement van
mevrouw Avontroodt, de heer Van Vaerenbergh,
mevrouw Van Den Heuvel, mevrouw Ceysens en
de heer De Groot dat luidt als volgt :
Het niet gesplitste krediet "35,2 miljoen frank"
brengen op "26,5 miljoen frank".
(Verlaging met 8,7 miljoen frank)
Op de tabel bij artikel 2 is er een eerste amendement van de heer Strackx dat luidt als volgt :
Het niet-gesplitste krediet "5.580,6 miljoen frank"
brengen op "4.464,48 miljoen frank".
(Vermindering met 1.116,12 miljoen frank)
Op de tabel bij artikel 2 is er een amendement van
de heer Stassen dat luidt als volgt :
Het niet gesplitste krediet "27.299,5 miljoen frank"
brengen op "27.349,5 miljoen frank".
(Verhoging met 50,0 miljoen frank)
Op de tabel bij artikel 2 is er een tweede amendement van de heer Strackx dat luidt als volgt :
Het niet-gesplitste krediet "154,9 miljoen frank"
brengen op "77,40 miljoen frank".
(Vermindering met 77,50 miljoen frank)
Op de tabel bij artikel 2 is er een derde amendement van de heer Strackx dat luidt als volgt :

(Vermindering met 546,9 miljoen frank)
Op de tabel bij artikel 2 is er een amendement van
de heren Suykerbuyk, Timmermans, Van Grembergen en mevrouw Merckx-Van Goey dat luidt als
volgt :
Het niet-gesplitste krediet "1.833,9 miljoen frank"
brengen op "1.843,9 miljoen frank".
(Verhoging met 10,0 miljoen frank)
Op de tabel bij artikel 2 is er een amendement van
mevrouw Van Den Heuvel dat luidt als volgt :
Het niet gesplitste krediet "1.833,9 miljoen frank"
brengen op "1.928,9 miljoen frank".
(Verhoging met 95,0 miljoen frank)
Op de tabel bij artikel 2 is er een vierde amendement van de heer Strackx dat luidt als volgt :
Het niet-gesplitste krediet "1.331,3 miljoen frank"
brengen op "1.408,75 miljoen frank".
(Verhoging met 77,45 miljoen frank)
Op de tabel bij artikel 2 is er een amendement van
de heren Keulen, Lauwers en Stassen dat luidt als
volgt :
Het niet gesplitste krediet "3.755,4 miljoen frank"
brengen op "3.875,4 miljoen frank".
(Verhoging met 120,0 miljoen frank)
De stemmingen over dit artikel en de amendementen worden aangehouden.

Artikel 3
Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap
met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in
art. 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 1997 kredieten geopend ten bedrage van :
(in miljoenen franken)
– niet gesplitste kredieten :
77.937,4
24.124,6
– gesplitste kredieten : vastleggingskredieten :
ordonnanceringskredieten : 23.421,3
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Die kredieten worden opgesomd in de bij dit
decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met
code 03.
– Aangenomen.

456,7

Die kredieten worden opgesomd in de bij dit
decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met
code 03.
– Aangenomen.

Artikel 4
Voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en de diensten van de
Vlaamse Gemeenschap worden voor het begrotingsjaar 1997 de variabele kredieten geraamd op :

GELDVOORSCHOTTEN

Artikel 7

(in miljoenen franken)
4.509,5

Die kredieten worden opgesomd in de bij dit
decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met
code 01.

In afwijking op de wet van 29 oktober 1846 op de
inrichting van het Rekenhof mogen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 25.000.000 frank
worden verleend aan de buitengewone rekenplichtigen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de provinciale gouvernementen.
Voor de buitengewone rekenplichtigen van de
afdeling Leerlingenvervoer wordt het maximumplafond der geldvoorschotten evenwel vastgesteld
op 100.000.000 frank.

– Aangenomen.

Artikel 5
Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap
met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in
art. 127 tot 129 van de Grondwet worden voor het
begrotingsjaar 1997 de variabele kredieten
geraamd op :
(in miljoenen franken)
923,3

Die kredieten worden opgesomd in de bij dit
decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met
code 02.
– Aangenomen.

Artikel 6
Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap
met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in
art. 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 1997 de variabele kredieten geraamd op :

Voor de buitengewoon rekenplichtige van de Afdeling Zeewezen-kust, (Belgisch Loodswezen te Vlissingen) wordt het maximumplafond der geldvoorschotten vastgesteld op 80.000.000 frank.
Voor de buitengewoon rekenplichtigen van de
afdeling AOSO - Electriciteit en Mechanica (buitenafdelingen te Gent en Antwerpen), wordt het
maximumplafond der geldvoorschotten m.b.t.de
electriciteitsrekeningen vastgesteld op 200.000.000
frank
Voor de buitengewone rekenplichtige van de afdeling Gebouwen wordt het maximumplafond der
geldvoorschotten vastgesteld op 40.000.000 frank.
Voor de buitengewoon rekenplichtige van de afdeling Maritieme Schelde belast met de declaraties in
toepassing van het verdrag tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake de
verruiming van de vaarweg in de Westerschelde,
wordt het maximumplafond van de geldvoorschotten vastgesteld op 400.000.000 frank.
– Aangenomen.
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organisatieafdeling programma

Artikel 8

12

10

45
99

50
10

Onverminderd de bepalingen van de wet van 29
oktober 1846 gewijzigd bij de wet van 3 april 1995
op de inrichting van het Rekenhof :
a) mogen geldvoorschotten worden verleend aan
de buitengewone rekenplichtige bij de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel
Management voor de terugbetaling van ten
onrechte geïnde ontvangsten (b.a. 34.01, PR. 10,
O.A. 24) en voor de betaling van schadevergoedingen waarvan de bedragen 300.000 frank per
rechthebbende niet overschrijden. De uitbetaling van schadevergoedingen op basis van een
uitvoerbaar vonnis of arrest mag gebeuren zonder tussenkomst van de Deposito- en Consignatiekas in afwijking van artikel 100, tweede lid
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit ;
b) mogen geldvoorschotten worden verleend voor
de vereffening van hulpgelden en toelagen van
sociale aard ;
c) mogen geldvoorschotten worden aangewend
voor de betaling van de honoraria van de
experts uit het buitenland ongeacht het bedrag
ervan en voor het betalen van toelagen voortvloeiend uit regelingen met vreemde landen
waarvan het bedrag 50.000 frank per begunstigde niet bereikt ;
d) onverminderd wat voorafgaat, mogen geldvoorschotten gebruikt worden voor de uitbetaling
van lonen en allerlei bijslagen en vergoedingen
aan het door de Vlaamse Gemeenschap bezoldigd personeel ;
e) mogen de buitengewone rekenplichtigen voorschotten betalen voor buitenlandse zendingen,
ongeacht het bedrag ervan ;
f) wordt de buitengewone rekenplichtige van de
Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ertoe gemachtigd, door
middel van geldvoorschotten, de reiskosten te
betalen van de personen die uit het buitenland
komen of zich naar het buitenland begeven,
ongeacht het bedrag ervan ;
g) mogen geldvoorschotten worden verleend voor
de betaling van werkingskosten, ongeacht het
bedrag op onderstaande basisallocaties :

basisallocatie
12.22
12.29
12.31
12.33
12.64
12.22
12.01

h) mogen geldvoorschotten worden verleend aan
de buitengewone rekenplichtige van de afdeling
Zeewezen en Kust (Belgisch Loodswezen te
Vlissingen) voor de betaling van wedden en vergoedingen (in guldens) en van de algemene
werkingskosten (in guldens) en dit ongeacht het
bedrag op onderstaande basisallocaties :
organisatieafdeling programma
99

10

64

20

basisallocatie
11.07
12.01
12.40
74.03
12.01
12.06

i) mogen geldvoorschotten worden verleend voor
de betaling van de algemene werkingskosten,
huren inbegrepen, en dit ongeacht het bedrag
op onderstaande basisallocatie :
organisatieafdeling programma
51

90

basisallocatie
12.01

j) mogen met geldvoorschotten worden betaald
alle schuldvorderingen voortvloeiend uit overheidsopdrachten die niet vooraf aan het visum
van de controleur van de vastleggingen moeten
worden voorgelegd.
k) mogen de buitengewone rekenplichtigen en de
rekenplichtigen van gemengde rekeningen op
hun kas aan de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en aan kabinetsverantwoordelijken tegen ontvangstbewijs
voorschotten verstrekken voor het betalen in
speciën van kleine en dringende uitgaven.
Het bedrag van deze voorschotten wordt
beperkt tot 50.000 frank.
l) mogen, binnen het plafond bepaald in artikel 7
van dit decreet, geldvoorschotten worden aangewend voor de betaling van de algemene wer-
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kingskosten van het leerlingenvervoer, ongeacht
het bedrag ervan.
m) mag de buitengewone rekenplichtige van de
administratie buitenlands beleid aan de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, tegen ontvangstbewijs, voorschotten verstrekken voor het betalen in speciën van kleine en dringende uitgaven. Het
bedrag van deze voorschotten wordt beperkt tot
50.000 frank.
n) mogen geldvoorschotten worden verleend aan
de buitengewone rekenplichtige van de afdeling
Maritieme Schelde voor de betaling van de
declaraties in toepassing van het verdrag tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse
Gewest, inzake de verruiming van de vaarweg
in de Westerschelde en dit ongeacht het bedrag
op onderstaande basisallocatie
OA 64

PR 20

B.A. 54.01

– Aangenomen.

VASTE UITGAVEN
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d) de toelagen voor derving van het vrij genot van
woning, de gevaartoelagen en de toelagen voor
electrische bediening, de toelagen voor de
inning van scheepvaartrechten, de toelagen
voor bijkomende en onregelmatige prestaties,
de vergoedingen voor bureauonkosten, de vergoedingen voor rijwielen met hulpmotor, alsmede de verplichte bijdrage van de werkgever in
de kosten van het woon-werkverkeer van de
werknemer ;
e) de toelagen wegens buitengewone prestaties ;
f) zonder tussenkomsten van de Deposito- en
Consignatiekas : de schadevergoedingen toegewezen op basis van een uitvoerbaar vonnis of
arrest in afwijking van artikel 100, tweede lid
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. Deze schadevergoedingen slaan zowel
op de hoofdsom als op de eventuele intresten ;
g) de aflossingen van kapitaal en intrest voorzien
onder organisatieafdeling 24, programma 40 en
programma 80.
h) de intresten en terugbetaling in hoofdsom van
de geprefinancierde trekkingsrechten op het
investeringsfonds, voorzien op ba. 21.02 en 61.01
van PR. 53.1
– Aangenomen.

Artikel 9
Mogen in de vorm van vaste uitgaven uitbetaald
worden :
a) de wedden en weddetoelagen der personeelsleden van het kunstonderwijs, van het zeevaartonderwijs, van het zeevisserijonderwijs en van de
Nederlandstalige peutertuinen en kinderdagverblijven en van de personeelsleden van het vooren naschoolse toezicht verbonden aan de scholen van het Gemeenschapsonderwijs te BrusselHoofdstad, alsmede de weddetoelagen voor het
leidinggevend en technisch personeel van de
erkende openbare gemeentelijke, provinciale en
privaatrechtelijke bibliotheken ;
b) de wedden en weddetoelagen van de personeelsleden van het basis-, secundair-, hoger- met
uitzondering van het universitair onderwijs, het
buitengewoon onderwijs en het onderwijs voor
sociale promotie, de diensten voor beroepsoriëntering en de psycho-medisch-sociale
centra ; de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten ;
c) de vergoedingen wegens begrafeniskosten en de
geboortetoelagen ;

OVERDRACHTEN KREDIETEN

Artikel 10
§ 1. In afwijking van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, mag het
saldo in vastleggings- en ordonnanceringskrediet
van de onderstaande basisallocaties op 31 december 1997 naar het begrotingsjaar 1998 overgedragen worden en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar
1998 :
organisatieafdeling programma
24
24
26
35
45
52
62
62

40
60
10
40
30
40
40
60

basisallocatie
12.10
00.02
71.05
12.25
74.80
01.02
41.16
33.01
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§ 2. In afwijking op artikel 35 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit wordt het
saldo in vastleggings- en ordonnanceringskrediet,
op 31 december 1996 overgedragen naar het jaar
1997 voor onderstaande basisallocatie :
organisatieafdeling programma
64

20

basisallocatie
54.01

Deze saldi worden samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar
1997.
§ 3. In afwijking op artikel 35 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit wordt het
saldo, in vastleggings- en ordonnanceringskrediet,
op 31 december 1997 naar het jaar 1998 overgedragen voor onderstaande basisallocaties :
organisatieafdeling programma
24
24
24
24

30
70
70
70

basisallocatie
51.01
40.70
41.10
53.04

Deze saldi worden samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar
1998.
§ 4. In afwijking van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit mag het
saldo in vastleggings- en ordonnanceringskrediet
op 31 december 1996 naar het begrotingsjaar 1997
overgedragen worden en samengevoegd met de
overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar voor onderstaande basisallocaties:
organisatieafdeling programma
43
54
62
62
64
64

10
10
40
60
20
20

basisallocatie
43.01
43.01
41.16
01.03
01.01
32.01

§5 – In afwijking van artikel 35 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit wordt het
saldo in ordonnanceringskrediet op 31 december
1996 overgedragen naar het jaar 1997 en samengevoegd met het beschikbaar ordonnanceringskrediet van het jaar 1997 voor b.a. 43.11 van pr. 53.20
– Aangenomen.

Artikel 11
§ 1. Onderstaande basisallocaties mogen uitgaven
dekken met betrekking tot vorige begrotingsjaren
en dit tot beloop van en in de mate dat het uitgaven betreft met betrekking tot in annulatie gevallen voorheen vastgelegde kredieten in uitvoering
van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de
rijkscomptabiliteit :
organisatieafdeling programma
24
24
24
24
24
26
35
41
41
42
42
42
45
45
52
54
54
61
62
62
63
64
64
64
64
64
64
99
99

10
10
40
80
80
10
40
10
20
10
20
20
30
50
40
10
10
10
40
60
40
10
10
10
20
20
20
10
10

basisallocatie
12.13
12.01
12.10
31.01
51.01
71.03
12.03
12.01
12.01
33.60
33.58
33.33
12.20
12.22
43.01
34.03
43.01
12.01
41.16
33.01
12.23
14.04
14.05
21.02
14.04
12.38
35.03
12.06
12.38

§ 2. Onderstaande basisallocaties mogen uitgaven
dekken met betrekking tot vorige begrotingsjaren :
organisatieafdeling programma
45
52
61
64
64
99

10
40
10
20
20
10

basisallocatie
11.03
01.02
12.01
12.38
35.03
74.05

Vlaams Parlement – Plenaire vergadering – Nr. 17 – 19 december 1996

41.02 Subsidie aan de V.Z.W. Braillekrant

Voorzitter
§ 3. De basisallocaties 12.06 van de diverse programma’s betrekking hebbend op kabinetsbegrotingen mogen uitgaven dekken met betrekking tot
vorige jaren.

Organisatieafdeling 11, Programma 40
33.01 Subsidies met betrekking tot emancipatie en gelijke kansenbeleid

– Aangenomen.
Organisatieafdeling 12, Programma 10
Artikel 12
De ordonnanceringen van de uitgaven die in de
loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of artikels
waarvan de nummering inmiddels gewijzigd werd
of overgegaan zijn in andere basisallocaties of
begrotingsartikels mogen worden aangerekend op
de overeenstemmende programmakredieten en
basisallocaties van de begroting voor het jaar 1997.
– Aangenomen.

Artikel 13
Binnen de perken van de betrokken basisallocatie
kunnen de volgende subsidies worden toegekend :

Organisatieafdeling 11, Programma 10
(in miljoenen franken)
33.01 Subsidie aan een niet-openbare regionale TV-zender in Brussel
30,2

33.01 Subsidies in verband met het project
Vlaanderen 2002
34.01 Subsidie aan de V.Z.W. Voeren 2000
41.01 Subsidie aan de stichting Vlaamse pers

33.03 Subsidies voor participatie in projecten i.v.m. humanitaire bijstand
33.04 Subsidie aan de vzw Pro Museo Judaico

34.01 Subsidies tot ondersteuning van allerhande initiatieven in verband met de
sensibilisering inzake ontwikkelingssamenwerking en de realisatie van projecten, programma's en investeringen
in het kader van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking met landen in
ontwikkeling
34.02 Beurzen in het kader van het samenwerkingsakkoord met de Duitstalige
Gemeenschap
34.03 Subsidies in het kader van internationale verdragen (pro memorie)

19,8

33.03 Subsidies voor bijzondere initiatieven
ter bevordering van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel
19,5

Organisatieafdeling 11, Programma 20

33.02 Subsidies ter bevordering van de wisselwerking tussen economie en cultuur

33.46 Subsidie voor de Europeade van
Europese volkscultuur

SUBSIDIES

33.02 Subsidies aan kunstenfestivals

33.01 Subsidie aan de V.Z.W. Vlaamse vereniging voor ontwikkelings-samenwerking en technische bijstand (VVOB)

34.04 Subsidies met betrekking tot de uitvoering van de internationale verdragen en akkoorden door Vlaanderen
afgesloten
35.02 Subsidies aan personen, verenigingen
en instellingen in buitenland en binnenland (eventueel in samenwerking
met andere administraties)
35.03 Subsidies in het kader van multilaterale samenwerking aan personen, verenigingen en instellingen in binnen- en
buitenland (eventueel in samenwerking met andere administraties)
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35.21 Subsidies voor het Europees Jeugdorkest
43.01 Subsidie aan de stad Brugge m.b.t.
allerhande uitgaven i.v.m. de Europese
kampioenschappen voetbal Euro 2000.
51.01 Uitgaven in het raam van de waarborgverlening aan projecten in ontwikkelingslanden

Organisatieafdeling 24, Programma 80
31.01 Tegemoetkoming van het Vlaamse
gewest in de intrestlasten van de leningen aangegaan door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en
van de consolidatieleningen op
haar eigen middelen (sector 74/10)
31.02 Subsidie als tegemoetkoming van het
gewest in de intrestlasten van leningen
aangegaan door de reeds gevestigde
industriele ondernemingen voor het
financieren van aanvullende investeringen voor de speciale behandeling
van afvalwater (K.B. 09.07.1975) (sector 71/30) (EX BA31.30)
41.03 Subsidie als tegemoetkoming van het
gewest in de intrestlasten van de leningen overgenomen of aangegaan door
de Vlaamse Milieumaatschappij in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 16 januari 1985
(sector 71/40) (EX.BA43.25)
41.04 Subsidies als tegemoetkoming van het
Gewest in de intrestlasten van de
eigen leningen aangegaan door de
V.M.M.
43.06 Subsidie aan de gewestelijke en lokale openbare besturen als tegemoetkoming van het gewest in de intrestlasten
van de door deze besturen aangegane
leningen bij het Gemeentekrediet van
België voor de financiering van werken (toepassing van het koninklijk
besluit van 22 oktober 1959) (ex. B.A.
43.01, 43.02, 43.03, 43.04 en 43.05)

51.01 Tegemoetkoming van het gewest in de
aflossingslasten van de leningen aangegaan door de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening en van de consolidatieleningen op haar eigen middelen (sector 74/10)
51.02 Tegemoetkoming van het gewest in
de aflossingslasten van leningen aangegaan door reeds gevestigde industriële ondernemingen voor het financieren van aanvullende investeringen
voor de speciale behandeling van
afvalwater (K.B. van 06.04.1975) (sector 71/30) (EX.BA 51.30)
51.04 Tegemoetkoming van het gewest in de
aflossingslasten van leningen aangegaan door Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (respectievelijk ex NLM en
ex NMH) met gewestwaarborg in het
kader van investeringsprogramma's
voor de activiteit eigendomsverwerving en huurwoningbouw tot 1993
(EX. BA 03.60)
61.03 Subsidie als tegemoetkoming van het
gewest in de aflossingslasten van leningen overgenomen of aangegaan door
de Vlaamse Milieumaatschappij in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 16 januari 1985
(sector 71/40) (EX.BA 63.25)
61.04 Subsidie als tegemoetkoming van het
Gewest in de aflossingslasten van de
eigen leningen aangegaan door de
V.M.M.
63.06 Subsidie aan de gewestelijke en lokale
besturen als tegemoetkoming van het
gewest in de aflossingslasten van de
door deze besturen aangegane leningen bij het Gemeentekrediet van België voor de financiering van werken
(toepassing van het KB van 22 oktober 1959)(ex. B.A. 63.01, 63.02, 63.03,
63.04, 63.05)

Organisatieafdeling 32, Programma 10
34.02 Subsidies aan de opvoedende werken
ten bate van de zeelieden en de marinejeugd.
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Organisatieafdeling 41, Programma 10

Organisatieafdeling 33, Programma 20
33.01 Subsidies voor internationale samenwerking
33.46 Subsidie aan het Vlaams-Nederlands
Comité voor Nederlandse Taal en Cultuur
33.47 Subsidie aan de commissie lexicografische vertaalvoorzieningen

33.01 Subsidie aan het Vlaams Centrum
voor de bevordering van het welzijn
van kinderen en gezinnen
33.02 Subsidie aan de vzw Gezin en Samenleving in het kader van haar samenwerking voor het tijdschrift Wel is
Waar.
35.01 Allerhande bijdragen en lidgelden aan
internationale organisaties

33.49 Subsidie aan het Interuniversitair Centrum Onderwijsrecht
34.03 Tweejaarlijkse prijs van de Vlaamse
Gemeenschap
41.88 Subsidie aan het Universitair Instituut
voor de studie van het Jodendom Martin Buber.

Organisatieafdeling 41, Programma 30
33.01 Subsidies aan instellingen en verenigingen die diensten en zorgen aan
bejaarden verstrekken.
33.02 Subsidies aan erkende dagverzorgingscentra

Organisatieafdeling 33, Programma 30
33.10 Subsidiëring open hoger Onderwijs en
innovatie van het hoger onderwijs

43.02 Subsidies aan instellingen en verenigingen die diensten en zorgen aan
bejaarden verstrekken.

Organisatieafdeling 34, Programma 10

43.03 Subsidies aan erkende openbare dagverzorgingscentra

44.04 Werkingssubsidie
Mechelen.

Beiaardschool

Organisatieafdeling 35, Programma 40
33.02 Subsidie aan de v.z.w Vakantiecentra
Onderwijs. (V.A.K.O.)
33.17 Subsidiëring werking Stichting Verkeerskunde
33.19 Toelage Sociale Dienst Gemeenschapsonderwijs

Organisatieafdeling 39, Programma 20

Organisatieafdeling 41, Programma 40
33.01 Bevordering van het gezinsleven : subsidies aan instellingen en initiatieven
inzake gezinsopvoeding.
33.02 Subsidies aan diensten voor Gezinsen Bejaardenhulp alsmede aan de
opleidingscentra voor Gezins- en
Bejaardenhelp(st)ers.
33.07 Subsidies aan de centra voor integrale
gezinszorg
33.08 Subsidies aan de centra voor ontwikkelingsstoornissen

41.24 Deelneming I.E.A. - programma (U.G.)
41.43 Subsidie aan het Onderwijskundig
Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (O.B.P.W.O.)

43.01 Subsidies aan diensten voor Gezinsen Bejaardenhulp alsmede aan de
opleidingscentra voor Gezins- en
Bejaardenhelp(st)ers
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52.02 Subsidies voor het aankopen, bouwen,
vergroten, verbouwen of grote herstellingswerken, uitrusting en eerste meubilering van centra voor integrale
gezinszorg

43.07 Subsidies aan ondersteunende openbare welzijnsorganisaties.
63.01 Subsidies aan lagere overheden voor
de aankoop en de aanleg van terreinen
ten behoeve van nomaden.

Organisatieafdeling 41, Programma 80
Organisatieafdeling 41, Programma 70
33.11 Subsidies aan diensten en instellingen
werkende met culturele en etnische
minderheden, alsmede in het kader
van de gezinshereniging.

43.01 Uitgaven ter ondersteuning en begeleiding van het kansarmoedebeleid en
de sociale vernieuwing.

Organisatieafdeling 42, Programma 10
33.13 Subsidie aan het Overleg Centrum
voor Integratie voor vluchtelingen
v.z.w. (O.C.I.V.)
33.14 Subsidies voor de aanmoediging, organisatie en ontwikkeling voor integratie
activiteiten.

33.02 Bijdrage van de Gemeenschap in de
kosten voor opneming, behandeling en
heraanpassing van personen aangetast
door bepaalde sociale ziekten.
33.27 Subsidies aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg.

33.20 Subsidies aan "Trefpunt Zelfhulp".
33.28 Drugpreventie en hulpverlening
33.21 Subsidie aan Hotel M.I.N.
33.22 Subsidies voor het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk.
33.23 Subsidies voor de Verenigingen van
instellingen voor welzijnswerk.
33.25 Allerhande uitgaven en tussenkomsten in de kosten van diensten en
instellingen, voor vernieuwende en
experimentele projecten in de welzijnszorg
33.27 Allerhande uitgaven i.v.m. de wegwerking van de sociale en menselijke
gevolgen voor de slachtoffers van de
oorlog, met name ook de Spaanse burgeroorlog en voor de getroffenen van
de repressie.
33.28 Tussenkomst in de kosten gemaakt
door de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten van hun vormingsactiviteiten binnen het kader van haar
OCMW-werking
43.06 Subsidies aan openbare diensten en
instellingen werkende met culturele en
etnische minderheden.

33.29 Subsidies aan initiatieven voor thuisverzorging.
33.30 Subsidies aan de federaties van de
centra voor geestelijke gezondheidszorg en de Vlaamse vereniging voor
geestelijke gezondheidszorg
33.31 Subsidies aan initiatieven met betrekking tot palliatieve zorg
33.35 Subsidies aan erkende privé en openbare centra voor menselijke erfelijkheid
33.60 Lasten uit het verleden in het kader
van het speciaal onderstandsfonds
34.01 Vervolmakingscursussen voor ziekenverplegers, vroedvrouwen en andere
geneeskundige helpers
41.05 Tegemoetkoming in de werkingskosten van het raadgevend comité voor
bio-ethiek
43.05 Subsidies ten behoeve van openbare
centra voor geestelijke gezondheidszorg.
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Organisatieafdeling 45, Programma 20

Voorzitter

(in miljoenen franken)

Organisatieafdeling 42, Programma 20

33.11 Subsidies voor speciale activiteiten
voor volksontwikkelingswerk

33.28 Subsidies voor de opsporing van fenylketonurie en andere aangeboren anomalieën.

9,6

33.32 Subsidie aan de v.z.w. Contact- en Cultuurcentrum.
23,3

33.32 Subsidies ten behoeve van privé- en
openbare initiatieven m.b.t. kankerpreventie en -begeleiding

33.34 Subsidie aan de v.z.w. Federatie van
Vlaamse erkende Culturele Centra.

9,1

33.34 Subsidies ten behoeve van aidspreventie en -begeleiding.

33.35 Subsidie aan de vzw Vlaamse vereniging voor Bibliotheek, Archief- en
Documentatiecentra

2,0

33.56 Subsidies in verband met het medisch
schooltoezicht.

33.38 Subsidie voor de werking van het Cultureel Centrum Baarle

0,8

33.58 Subsidies ten behoeve van de gezondheidspromotie.

33.39 Subsidie aan het Intercultureel Centrum voor migranten

8,8

33.60 Subsidies aan het Vlaams Instituut
voor Gezondheidspromotie.

33.41 Subsidie aan de v.z.w. Mediatheek van
de
Vlaamse
Gemeenschap
VLACAM
14,6

41.03 Dotatie aan het I.H.E.
43.01 Subsidies aan openbare instellingen
belast met het medisch schooltoezicht.
43.06 Subsidies aan openbare diensten in
verband met de opsporing van fenylketonurie en andere aangeboren anomalieën.

33.45 Subsidie voor de organisatie van de
toneelwedstrijd "Het Landjuweel".

1,0

33.50 Subsidie aan de vzw Historisch Studiecentrum van Alden Biesen

2,5

33.52 Subsidie aan de v.z.w. Nationale Vrouwenraad – Nederlandstalige afdeling.

1,0

33.55 Subsidie voor culturele animatie in
erkende vakantiecentra
10,0

Organisatieafdeling 45, Programma 10
(in miljoenen franken)
33.09 Subsidies aan regionale jeugdverenigingen.
14,7
33.21 Subsidie aan de v.z.w. Cultureel Jeugdpaspoort.

6,0

33.22 Subsidie aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt

2,3

33.29 Subsidie aan de v.z.w. Vereniging van
Vlaamse Jeugddiensten en- consulenten. 4,7
33.32 Subsidie aan de v.z.w. Jint – Coördinatie-orgaan voor internationale jongerenwerking
10,2

33.56 Subsidie aan het Vlaams Centrum
voor Volksontwikkeling
19,2
33.64 Subsidie aan het Centrum voor Amateurkunsten.
27,0
34.01 Subsidies voor de toekenning van prijzen van de Vlaamse Gemeenschap
voor volksontwikkeling en bibliotheken

0,2

63.01 Subsidies voor de aankoop, de nieuwbouw en technische uitrusting van
onroerende goederen met culturele
bestemming (Koninklijk Besluit van
22 februari 1974).
VK
OK 30,0
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Organisatieafdeling 45, Programma 40

63.04 Subsidies voor de aankoop, de nieuwbouw, verbouwing en de technische
uitrusting van onroerende goederen
voor de inrichting van openbare bibliotheken (decreet van 19 juni 1978) VK
OK

(in miljoenen franken)
33.01 Subsidies voor literaire produkties

8,3

63.05 Subsidies voor de aankoop, de nieuwbouw, verbouwing en de technische
uitrusting van onroerende goederen
voor de inrichting van openbare bibliotheken voor de gemeenten die op 1
januari 1991 niet voldoen aan de verplichtingen inzake het bibliotheekdecreet
VK
OK 25,8

33.09 Subsidie aan de vzw de Singel voor het
beheer
44,9
33.10 Subsidies aan het Nationaal Fonds
voor de letterkunde

(in miljoenen franken)
33.01 Subsidies aan musea en ten gunste van
musea
124,8
33.04 Subsidies publicaties oudheidkundige
verenigingen

33.20 Subsidies ter bevordering van de litteratuur en de leescultuur
42,3

33.30 Subsidie aan de VZW Theater Stap

6,1

33.31 Subsidie aan de v.z.w. Troubleyn

8,9

33.38 Overgangssubsidies aan organisaties
voor Nederlandstalige dramatische
kunst
21,8
33.42 Subsidie aan de VZW Koninklijk Ballet van Vlaanderen
241,0

7,0

33.62 Subsidie aan de v.z.w. Kunst in Huis.

8,5

33.43 Subsidie aan de VZW Philharmonie
van Vlaanderen
168,5

33.63 Subsidie aan de v.z.w. M.U.H.K.A.

54,0

34.01 Subsidies aan beeldende kunstenaars.

12,9

34.03 Subsidies voor de toekenning van prijzen van de Vlaamse Gemeenschap

68,7

2,0

33.56 Subsidies aan verenigingen en openbare instellingen voor hun activiteiten,
tentoonstellingen en andere initiatieven t.a.v. de hedendaagse beeldende
kunst

34.02 Subsidies voor initiatieven op het vlak
van de architectuur, de vormgeving en
de toegepaste kunst

2,0

33.11 Subsidies ter bevordering van het
muziekgebeuren aan vaste orkesten en
ensembles en aan componisten
167,3

33.29 Subsidie aan VZW de Singel
Organisatieafdeling 45, Programma 30

14,2

33.44 Subsidies aan de diverse afdelingen
van het Festival van Vlaanderen
42,7
33.48 Subsidie aan de
Theaterinstituut

VZW

Vlaams
13,7

33.49 Subsidies aan diverse Brusselse podia

71,6

2,0

33.52 Subsidie aan het Centrum voor de
Bibliografie

4,5

1,5

34.01 Subsidies aan auteurs en vertalers van
literaire werken
29,8

52.50 Investeringssubsidie aan de vereniging
voor het museum van hedendaagse
kunst te Gent VZW
VK
OK 15,0

34.02 Subsidies voor de toekenning van de
Vlaamse Cultuur-prijzen voor literatuur

1,5

Organisatieafdeling 45, Programma 50
52.51 Investeringssubsidie aan de VZW
Stichting Roger Raveel
VK
OK 55,0

(in miljoenen franken)
33.01 Bijdrage aan de Nederlandse Taalunie

60,1
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33.03 Bijdrage aan N.T.U. -actie Zuid-Afrika

1,2

33.04 Allerhande uitgaven in verband met
culturele ambassadeurs
74,0
33.05 Subsidies met betrekking tot internationale culturele samenwerking
96,7
52.50 Investeringssubsidies vzw Koninklijk
Ballet van Vlaanderen voor de realisatie van een bouwproject in samenwerking met het koninklijk filharmonisch orkest van Vlaanderen
80,0
52.51 investeringssubsidie aan de vzw Vooruit
VK 10,0
OK
8,0
63.01 Subsidies voor de aankoop, de nieuwbouw, de verbouwing en de technische
uitrusting van onroerende goederen
met culturele bestemming (K.B.
van.22.02.1974 )
VK
OK 25,0
63.02 Investeringssubsidies aan de VGC
voor de nieuwbouw, de verbouwing en
de technische uitrusting van de KVS
Brussel
VK 69,0
OK 31,0
63.03 Subsidie aan de stad Brugge voor uitbouw van een concertzaal
VK
OK

5,0
3,0

Organisatieafdeling 49 Programma 20
60.01- Subsidies voor investeringen in kusttoerisme
VK 100,0
OK 100,0

exportgerichte initiatieven van ondernemingen alsmede financiële tussenkomsten bij jaarlijkse exportpromotieprogramma's
33.01 Subsidies aan instellingen, verenigingen en ondernemingen voor initiatieven genomen ter bevordering van de
export
35.01 Toekenning van rentesubsidies in het
kader van de buitenlandse handel
54.02 Ter beschikking stellen van Vlaamse
uitrustingsgoederen met het oog op de
exportbevordering aan landen of
regio's aangeduid door de Vlaamse
regering

Organisatieafdeling 51, Programma 50
51.04 Subsidies in het kader van een rationeel energieverbruik voor demonstratieprojecten, voor de ontwikkeling van
nieuwe materialen, procédés of produkten alsook voor de commercialisatie ervan (artikel 6 en 7 van het K.B.
van 10.02.1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel
energieverbruik)
51.05 Onderzoekingen over de vraagstukken
van de ondergrondse aardkundige
structuur met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van delfstoffen.
51.06 Subsidies aan ondernemingen, instellingen en organisaties voor initiatieven
die het internationale, federale en
regionale energiebeleid ondersteunen.
63.40 Subsidie voor de werkingskosten van
een promotieorgaan voor WWK

Organisatieafdeling 51, Programma 10
51.02 Uitgaven in het kader van de toekenning van een waarborg aan financiers
die actief zijn in de sociale economie

Organisatieafdeling 51, Programma 90
33.01 Uitgaven in het raam van het beleid
ter bevordering van de kwaliteitszorg
door het bedrijfsleven

Organisatieafdeling 51, Programma 40
30.01 Financiële tegemoetkomingen voor

33.02 Subsidies aan allerlei initiatieven in
Midden- en Oost-Europa

-46-

-47-

Vlaams Parlement – Plenaire vergadering – Nr. 17 – 19 december 1996

Voorzitter
Organisatieafdeling 52, Programma 20
51.01 Subsidies aan erkende vormingscentra
van de Middenstand.

Organisatieafdeling 52, Programma 40

43.01 Subsidies aan land- en tuinbouwbedrijven alsmede aan hun verenigingen
en coöperaties in het kader van de
plattelandsontwikkeling en de daarmee verbonden communautaire initiatieven LEADER en PESCA.
53.02 Subsidies in het kader van de ondersteuning van de zeevisserij en de aquicultuur.

01.02 Allerhande uitgaven in het kader van
het tewerkstellingsbeleid.
Organisatieafdeling 61, Programma 10
33.01 Subsidies in verband met het tewerkstellingsbeleid

41.03 Dotatie aan het secretariaat van de
Internationale Maas- en Scheldecommissie

Organisatieafdeling 53, Programma 10

34.02 Projectgebonden facultatieve toelagen

63.11 Subsidie aan lagere overheden voor de
bouw van uitrustingen van afvalverwijderingsinrichtingen overeenkomstig
de bepalingen van het Koninklijk
Besluit van 23 juli 1981.

43.06 Bijzondere subsidie aan de stad Antwerpen ter vermindering van haar
schuldenlast

63.22 Subsidies aan lagere besturen voor de
sanering van stortplaatsen (toepassing
Koninklijk Besluit van 23 juli 1981)

Organisatieafdeling 53, Programma 20

63.23 Subsidies aan lagere overheden voor
het aanschaffen van toestellen voor
het meten van geluids- en luchtverontreiniging

33.03 Subsidies voor initiatieven inzake vorming van lokale ambtenaren

43.10 Subsidies voor onderzoekingen en
experimenten met een bovengemeentelijke draagwijdte inzake kansarmoede en ter ondersteuning van verenigingen die activiteiten ter bestrijding van
de kansarmoede ontplooien.

Organisatieafdeling 61, Programma 20

Organisatieafdeling 54, Programma 10

33.01 Subsidies aan jagersverenigingen of
faunabehoudsverenigingen die het
beleid inzake het behoud van natuurlijke milieus ondersteunen

33.01 Subsidies i.v.m. het land- en tuinbouwbeleid.

34.01 Betaling van schadevergoedingen aan
derden

34.01 Vergoedingen voor sociale promotie
aan de zelfstandigen en hun helpers
uit de landbouwsector

Organisatieafdeling 61, Programma 30

34.90 Uitgaven i.v.m. gecofinancierde vormingsprojecten.

33.03 Subsidies aan maatschappijen en verenigingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van en die zich
bezighouden met de bevordering van
de bosbouw, de groenvoorziening, de
jacht en de visserij

41.02 Dotatie aan het Vlaams Promotie centurm voor Agro- en Visserijmarketing

50.62 Subsidies aan privé-boseigenaars voor
de uitvoering van boswerkzaamheden

34.03 Subsidies voor landbouwvormingsactiviteiten

Vlaams Parlement – Plenaire vergadering – Nr. 17 – 19 december 1996

Voorzitter
63.61 Subsidies aan lagere overheden voor
boswerkzaamheden, groenvoorziening, instandhoudingswerken aan parken met cultuur-historische waarde,
met inbegrip van sensibiliserende activiteiten gericht op de participatie van
de bevolking aan projceten die kaderen in de leefbaarheid van steden

Organisatieafdeling 61, Programma 40
33.01 Subsidies aan privaatrechtelijke
rechtspersonen en natuurlijke personen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen.
63.20 Subsidies voor de verbetering van de
landbouwwegen en van de waterhuishouding van de landbouwgronden en
voor de drainage en de irrigatie van
landbouwgronden.
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40.20 Subsidies voor intergewestelijke en
internationale grensoverschrijdende
projecten.
51.05 Subsidies voor de aanleg en de uitrusting van gronden voor industrie,
ambachtswezen of diensten of van
andere onthaalstructuren voor investeerders, alsmede de kosten voor
soortgelijke werken op gronden behorend tot het patrimonium van het
Vlaamse Gewest, met inbegrip van de
kredieten voor de terugkoop van terreinen in toepassing van artikel 32 van
de wet van 31.12.1970. Bijdrage van
het Vlaams Gewest in de sanering en
renovatie van verlaten bedrijfsruimten
en -terreinen.
63.15 Subsidie aan de lagere overheden voor
stadsvernieuwing.

Organisatieafdeling 62, Programma 20
63.21 Subsidies aan provincies, gemeenten,
polders, wateringen, ruilverkavelingscomités en door de Vlaamse regering
aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen.

Organisatieafdeling 61, Programma 50
63.20 Subsidie aan polders en wateringen
voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen van de waterhuishouding. Subsidies aan polders en wateringen voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve
gebouwen.

33.05 Subsidies aan de V.Z.W. Stichting
Vlaams Erfgoed.
33.07 Subsidie aan de V.Z.W. Monumentenwacht Vlaanderen
33.08 Subsidie aan de VZW Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie
33.09 Subsidie aan de VZW “Parkstichting”
34.02 Subsidie voor de toekenning van een
jaarlijkse monumentenprijs

Organisatieafdeling 62, Programma 40
Organisatieafdeling 62, Programma 10
33.01 Toelage stedebouwwacht
33.02 Toelage aan de vereniging van steden
en gemeenten.
33.03 Lidmaatschap van regionale en internationale verenigingen inzake ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing en
regionale ontwikkeling alsmede subsidies voor het houden van tentoonstellingen en conferenties, prijsvragen en
andere werkzaamheden.

01.90 Allerhande uitgaven in uitvoering van het
Fonds voor de Huisvesting met inbegrip van
specifieke werkingskosten, experimentele
projecten en subsidies voor bijdrage tot verbetering van de sociale huisvesting en de
internationale samenwerking
33.61 Subsidie aan huurdersorganisaties
53.04 Premies en tegemoetkomingen in toepassing van de reglementering inzake
het bouwen, het kopen of het saneren
van een woning, alsook de stads- en
dorpsvernieuwingspremie, de renova-
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tiepremie, de bouwtoelage, de verwervingspremie, de aanpassingspremie en
de verbeteringspremie
63.62 Investeringsuitgaven in verband met
de bouw en/of verbouwing van sociale
huurwoningen door gemeenten,
O.C.M.W.'s, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of haar erkende maatschappijen in het kader van inbreidingsprojecten in kansarme buurten
van woonzones van de agglomeraties
Antwerpen en Gent.
63.63 Investeringsuitgaven in verband met
de bouw en/of verbouwing van sociale
huurwoningen door gemeenten,
O.C.M.W.'s, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of haar erkende maatschappijen in het kader van inbreidingsprojecten in kansarme buurten
van woonzones, met uitzondering van
de agglomeraties Antwerpen en Gent.

31.06 Allerhande uitgaven i.v.m. de voorbereiding, de planning, de studie en de
uitvoering van mobiliteitsconvenants
met inbegrip van de dekking van de
extra-exploitatiekosten van de Vlaamse Vervoermaatschappij.
61.01 Tussenkomst van het Gewest voor de
investeringen van de Vlaamse Vervoermaatschappij
81.28 Kosten met het oog op de bevordering, de rationalisatie en de modernisering van de exploitatie van het
gemeenschappelijk stedelijk en interstedelijk secundair vervoer, de uitvoering en de coördinatie van enquêtes,
studies, onderzoekingen en proeven
alsook van technische realisaties,
zowel bovengronds als ondergronds.
Organisatieafdeling 63, Programma 40

63.64 Subsidies in de agglomeraties Antwerpen en Gent in het kader van de renovatie van woningen en gebouwen en
van de bouw van nieuwe woningen.

33.01 Subsidies aan de instellingen, organisaties en verenigingen actief op het vlak
van verkeersopvoeding, verkeerskunde en verkeersveiligheid

63.65 Subsidies buiten de agglomeraties
Antwerpen en Gent in het kader van
de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe
woningen.

Organisatieafdeling 64, Programma 10
31.02 Toelage aan de N.V. Zeekanaal en
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.

Organisatieafdeling 62, Programma 60
33.01 Allerhande uitgaven met betrekking
tot het project Urban

Organisatieafdeling 63, Programma 10

31.03 Eenmalige bijkomende toelage aan de N.V.
Zeekanaal.
31.04 Dotatie aan de Dienst voor de Scheepvaart om te voorzien in de ontoereikendheid van zijn bedrijfsontvangsten.

31.01 Stortingen aan de Intercommunale
Maatschappij van de Linkerscheldeoever voor het verzekeren van de kosteloze doorgang door de Scheldetunnel.

31.05 Uitgaven met betrekking tot de te
leveren prestaties in het kader van een
af te sluiten beheersovereenkomst met
de Dienst voor de Scheepvaart.

Organisatieafdeling 63, Programma 20

33.01 Subsidie aan de v.z.w. promotie Binnenvaart Vlaanderen.

31.01 Dotatie aan de Vlaamse Vervoermaatschappij als bijdrage tot het evenwicht
van haar exploitatierekening, met
inbegrip van de werkingskosten van de
bijzondere studiediensten.

61.05 Dotatie aan de Dienst voor Regeling
van de Binnenvaart belast met de betaling van slooppremies voor binnenvaartuigen.
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Organisatieafdeling 64, Programma 20
34.05 Schadevergoeding aan derden, voortvloeiend uit het opnemen door het
Gewest van zijn verantwoordelijkheid
t.o.v. door het Loodswezen en door
zijn bedienden gepleegde daden
35.04 Toetreding tot internationale organismen.

Organisatieafdeling 64, Programma 30
73.06 Uitgaven voortvloeiend uit de door
oorlogsfeiten berokkende schade aan
de kust- en rivierwaterkeringen, alsmede de uitgaven die het gevolg zijn
van het geheel of gedeeltelijk afbreken
van buiten dienst gestelde militaire
werken, bunkers, antitankmuren enz.
(met eventueel bedelven), opgericht
op het openbaar of privaat domein.

Organisatieafdeling 64, Programma 40
35.02 Toetreding tot internationale organismen

Organisatieafdeling 69, Programma 90
33.03 Toetreding tot Belgische organismen
en lidgeld aan de VZW FITA
35.02 Toetreding tot internationale organismen

Organisatieafdeling 71, Programma 10
33.41 Subsidie aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen (K.D.M.A.)
33.42 Subsidie aan de BORG-BUNGE
Stichting te Antwerpen
41.01 Subsidie aan de Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België
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41.04 Subsidie in verband met de inventarisatie van het onderzoek Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek
(I.W.E.T.O.)

Organisatieafdeling 71, Programma 20
33.01 Subsidie aan het IWT in verband met
het toekennen van specialisatiebeurzen
33.02 Subsidie aan het NFWO voor ondersteuning van projecten van het niet-gericht wetenschappelijk onderzoek
33.03 Subsidie aan het NFWO voor het toekennen van beurzen en mandaten
33.04 Subsidie aan het FWO Vlaanderen.
33.43 Subsidies voor de financiering van
beurzen en aanverwante kosten in het
Belgisch historisch instituut te Rome
en de Franse school te Athene
34.04 Subsidie aan het Interuniversitair college voor management wetenschappen
41.01 Subsidie aan het bijzonder onderzoeksfonds aan de universiteiten
41.04 Speciale fondsen voor onderzoek aan
universitaire instellingen
41.05 Dotatie aan het NFWO voor de financiering academic research collaboration programms met het Verenigd
Koninkrijk en Nederland
41.07 Uitgaven met betrekking tot onderling
overlegde programma’s

Organisatieafdeling 71, Programma 30
33.01 Subsidies aan de VZW IMEC
33.02 Financiering van de Vlaamse interuniversitaire instelling voor biotechnologie

Organisatieafdeling 72, Programma 10
(in miljoenen franken)
33.01 Subsidies ter ondersteuning van allerlei media-initiatieven

2,0
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Voorzitter

gaan tot beloop van 5.318.800.000 frank in het
kader van de sociale huisvesting.

34.05 Subsidie aan de beroepsvereniging der
Belgische Pers (Pershuis)

5,7

41.06 Dotatie aan het Vlaamse Commissariaat voor de Media

2,0

Organisatieafdeling 72, Programma 20

De minister bevoegd voor financiën en begroting,
wordt ertoe gemachtigd, op voorstel van de minister bevoegd voor de huisvesting, om leningsmachtigingen, met de waarborg van het Vlaamse Gewest,
toe te kennen aan voormelde instelling voor het
voormelde bedrag.
– Aangenomen.

(in miljoenen franken)
41.03 Aanvullende dotatie aan de BRTN

213,7

VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN

41.04 Aanvullende dotatie aan de BRTN
bestemd voor de gemachtigde derden
76,5

Organisatieafdeling 99, Programma 10
34.01 Subsidie aan de V.Z.W. Sociale Dienst
van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap

Artikel 16
De Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs wordt ertoe gemachtigd verbintenissen aan
te gaan ten belope van 835.746.325 frank voor het
beheer, onderhoud en investeringen in schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs.
– Aangenomen.

41.44 Dotatie aan de V.L.M. ten behoeve
van de werking van het ondersteunend
centrum GIS-Vlaanderen
61.44 Dotatie aan de V.L.M. ten behoeve
van de financiering van de vermogensuitgaven van het ondersteunend centrum GIS-Vlaanderen
– Aangenomen.

Artikel 17
De Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome
Hogescholen wordt ertoe gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 383.234.339 frank
voor het beheer, onderhoud en investeringen in
schoolgebouwen van de Vlaamse Autonome Hogescholen.
– Aangenomen.

Artikel 14
Aan de instellingen van openbaar nut kunnen binnen de perken van de betrokken basisallocaties
dotaties worden verstrekt zelfs indien de wet of het
decreet houdende oprichting van deze instelling dit
niet uitdrukkelijk voorziet.
– Aangenomen.

LENINGSMACHTIGINGEN

Artikel 15
De minister bevoegd voor de huisvesting wordt
ertoe gemachtigd het Vlaams Woningfonds van de
grote gezinnen toe te laten verbintenissen aan te

Artikel 18
De Dienst voor Infrastructuurwerken voor het
Gesubsidieerd Onderwijs wordt ertoe gemachtigd
de hiernavolgende verbintenissen aan te gaan voor
het beheer, onderhoud en investeringen in schoolgebouwen :
– 668.247.668 frank ten bevoeve van het gesubsidieerd officieel onderwijs, waarvan 108.114.177
frank voor de gesubsidieerde officiële hogescholen ;
– 3.030.931.122 frank ten behoeve van het gesubsidieerd vrij onderwijs, waarvan 676.708.903
frank voor de gesubsidieerde vrije hogescholen.
– Aangenomen.
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Artikel 23

Voorzitter
Artikel 19
De trekkingsrechten te verdelen in functie van het
decreet van 20 maart 1991 houdende instelling van
een investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die in
de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest
door of op initiatief van de provincies, de gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan, worden voor het begrotingsjaar 1997
vastgesteld op 4.856.685.782 frank waarvan
62.856.158 frank bestemd is voor gemeenschapsaangelegenheden in Brussel-Hoofdstad.
De minister bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden wordt gemachtigd om aan het Gemeentekrediet van België de rentelasten te betalen van
de in de loop van het begrotingsjaar opgenomen
voorschotten op de trekkingsrechten.
– Aangenomen.

Artikel 20
Het Vlaams Commissariaat-generaal voor de
Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de
Sport en de Openluchtrecreatie wordt gemachtigd
verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 102.000.000 frank voor zijn eigen investeringen.

Het Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van
Personen met een Handicap is overeenkomstig het
decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van
een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van
Personen met een Handicap, gemachtigd om voor
een maximumbedrag van 644.400.000 frank vastleggingen te verrichten met het oog op het toekennen van toelagen voor aankoop, bouw, verbouwingswerken, uitrusting en apparatuur betreffende
voorzieningen die in het kader van de programmatie terzake hiervoor in aanmerking komen.
– Aangenomen.

Artikel 24
Kind en Gezin is overeenkomstig het decreet 23
februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden gemachtigd om
voor een maximum bedrag van 40.000.000 frank
vastleggingen te verrichten met het oog op het toekennen van toelagen voor de aankoop, bouw, verbouwing, uitbreiding en uitrusting van kinderkribben.
– Aangenomen.

WAARBORG

– Aangenomen.

Artikel 21

Artikel 25

Toerisme-Vlaanderen wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 439.800.000
frank voor zijn investeringen en investeringstoelagen.

De intrestlasten van de leningen die de v.z.w.
“Bond van Grote en Jonge Gezinnen” onder waarborg van de Gemeenschap uitgeeft voor haar studiefonds, zullen voor het jaar 1997 gedeeltelijk
door de Gemeenschap en gedeeltelijk door de
v.z.w. “Bond van Grote en Jonge Gezinnen” gedragen worden volgens een tussen de minister
bevoegd voor onderwijs en de lener overeen te
komen verdeelsleutel, te weten maximaal tweederden van vernoemde intrestlasten worden ten laste
genomen door de Gemeenschap en minimaal één
derde door de v.z.w. “Bond van de Grote en Jonge
Gezinnen”.

– Aangenomen.

Artikel 22
Aan het Vlaams Instituut voor de Bevordering van
het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie
wordt machtiging verleend om in 1997 nieuwe verbintenissen aan te gaan ten belope van
1.694.000.000 frank in het kader van zijn opdracht
vastgesteld in het decreet van 23 januari 1991.
– Aangenomen.

Het plafond van de gewaarborgde leningen
bedraagt 125.000.000 frank.
– Aangenomen.
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Artikel 29
Artikel 26

Deze verbintenissen mogen een totaal bedrag van
2.000.000.000 frank niet overschrijden.

De minister bevoegd voor financiën en begroting
wordt, op de voordracht van de minister bevoegd
voor externe betrekkingen, ertoe gemachtigd de
waarborg van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse
Gemeenschap te hechten aan de leningen en participaties, aangegaan door de Niet-Gouvernementele
Ontwikkelingsorganisaties, met het oog op de
gedeeltelijke dekking van het verlies dat deze organisaties gebeurlijk dragen als gevolg van de economische mislukking van ontwikkelings-projecten in
de derde wereld. De gewaarborgde leningen en
participaties mogen een totaal bedrag van
200.000.000 frank niet overschrijden.

– Aangenomen.

– Aangenomen.

De minister bevoegd voor financiën en begroting,
op de voordracht van de minister die de watervoorziening in zijn bevoegdheid heeft, wordt ertoe
gemachtigd de waarborg van het Vlaamse Gewest
te hechten aan de leningen uit te geven en de kredieten per jaar op te nemen door de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening.

Artikel 30
Artikel 27
De minister bevoegd voor financiën en begroting
wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de
minister bevoegd voor het vervoer, de waarborg
van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen, aangegaan door de Vlaamse Vervoermaatschappij met het oog op de vernieuwing of uitbreiding van haar voertuigenpark of voor de herfinanciering ervan.
Het plafond van de gewaarborgde leningen
bedraagt 1.600.000.000 frank.

De minister bevoegd voor financiën en begroting
wordt, op de voordracht van de minister bevoegd
voor de huisvesting, ertoe gemachtigd de waarborg
van het Vlaamse Gewest, beperkt tot 90 %, te
hechten aan de leningen aan te gaan door de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ten belope van
onderstaande bedragen, voor de financiering van
het
investeringsprogramma
van
deze
maatschappij :
– sector huurwoningen :
1.040.300.000 frank
– sector eigendomswoningen : 1.763.200.000 frank
– Aangenomen.

– Aangenomen.
Artikel 31
Artikel 28
De minister bevoegd voor financiën en begroting
wordt, op de voordracht van de minister bevoegd
voor economie, ertoe gemachtigd de waarborg van
het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen en
participaties aangegaan door de organisaties aangesloten bij de vzw "Samenwerkingsverband Sociale Economie", met het oog op de gedeeltelijke dekking van het verlies dat deze organisaties gebeurlijk dragen als gevolg van de economische mislukking van projecten inzake sociale economie. De
gewaarborgde leningen en participaties mogen een
totaal bedrag van 100.000.000 frank niet overschrijden.
– Aangenomen.

De minister bevoegd voor het leefmilieu en de
minister bevoegd voor financiën en begroting worden gemachtigd de waarborg van het Vlaamse
Gewest te hechten aan leningen aan te gaan door
de N.V. Aquafin tot beloop van 3.000.000.000
frank, met het oog op het uitvoeren van de
beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest
en de N.V. Aquafin.
Het Vlaamse Gewest zal slechts gehouden zijn tot
betaling van de uitstaande saldi van de in het eerste lid bedoelde leningen, indien de uitwinning van
de waarborg niet het gevolg is van :
– de foutieve uitvoering door de N.V. Aquafin van
de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse
Gewest en de N.V. Aquafin
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instellingen van openbaar nut een debettoestand
van hun rekening veroorzaken.

Voorzitter
– of van de uitvoering door de N.V. Aquafin van
overeenkomsten met derde partijen.
– Aangenomen.

DEBETPOSITIE

Artikel 32
§ 1. De schatkist wordt gemachtigd voorschotten
toe te staan aan private promotoren wanneer de
derdengeldrekening "prefinanciering" bij de administratie Werkgelegenheid, afdeling Europa Werkgelegenheid uitgeput is en er nog door de bevoegd
Vlaamse Comités van toezicht en/of internationale
instellingen in het kader van het beroepsopleidings- of tewerkstellingsbeleid goedgekeurde projecten een prefinancieringsbehoefte hebben.
§ 2. Voor deze voorschotten dient een rente
betaald die gelijk is aan deze die voor de Vlaamse
Gemeenschap van toepassing is voor kortlopend
krediet bij haar kassier. Deze rente zal per dag
worden berekend en aangerekend op programma
52.4, basisallocatie 01.02.
§ 3. De debettoestand wordt beperkt tot maximaal 500.000.000 frank.
– Aangenomen.

Artikel 33
§ 1. De lonen en de vergoedingen van sommige
personeelsleden van het Loodswezen mogen worden betaald ten laste van een Thesaurierekening.
De Schatkist wordt ertoe gemachtigd voorschotten
toe te staan ten aanzien van deze Thesaurierekening indien de verrichtingen een debettoestand van
die Thesaurierekening veroorzaken.
§ 2. Deze debettoestand wordt beperkt tot een
maximaal bedrag van 260.000.000 frank.

§ 2. Indien de betrokken instellingen niet overgaan tot storting van de gevraagde provisies, wordt
tot een ambtshalve inhouding van een corresponderend deel van het dotatiebedrag overgegaan.
§ 3. De debettoestand wordt beperkt tot maximaal
1.000.000 frank.
– Aangenomen.

Artikel 35
De schatkist wordt ertoe gemachtigd tot een maximaal bedrag van 300.000.000 frank de nodige provisies te verstrekken om de uitbetaling, lastens de
basisallocaties van de programma's 40 en 80, organisatieafdeling 24, te verzekeren met verplichting
deze provisies uiterlijk tegen 31 december 1998 te
regulariseren.
– Aangenomen.

Artikel 36
De rekening 091-2222019-69, Directe Schuld, van
de Vlaamse Gemeenschap mag voor het begrotingsjaar 1997 een negatief saldo, ten belope van
maximaal de hoofdsom van de te herfinancieren
leningen, zoals bepaald in titel III van dit decreet,
vertonen.
– Aangenomen.

Artikel 37
§ 1. De minister bevoegd voor financiën en begroting wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te
staan wanneer de betaling van de bezoldigingen en
andere personeelsuitgaven van BLOSO, Toerisme
Vlaanderen, DIGO en OVAM. een debettoestand
op de daartoe voorziene orderrekening veroorzaken.

– Aangenomen.
§ 2. Voor de voorschotten die de hieronder vermelde respectieve bedragen overschrijden
Artikel 34
§ 1. De schatkist wordt gemachtigd voorschotten
toe te staan wanneer de verrichtingen in verband
met de betaling van de controleorganen van de

BLOSO
Toerisme Vlaanderen
DIGO
OVAM

110,0 miljoen frank
20,0 miljoen frank
20,0 miljoen frank
30,0 miljoen frank
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Artikel 40

Voorzitter
zullen de respectieve instellingen aan de Vlaamse
Gemeenschap een rente betalen die gelijk is aan
deze die voor de Vlaamse Gemeenschap van toepassing is voor kortlopend krediet bij haar kassier.
Deze rente zal per dag worden berekend.
– Aangenomen.

§ 1. Onverminderd het bepaalde in §2 van dit artikel wordt de Vlaamse regering ertoe gemachtigd
de hierna vermelde basisallocatie geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de in de tweede kolom
vermelde basisallocatie :
O.A.

PR

B.A.

O.A.

PR

B.A.

52

40

01.02

41
41
41
41
41
41

20
40
40
40
50
70

41.02
33.02
41.01
43.01
41.11
33.04

OVERSCHRIJVINGEN

Artikel 38
§ 1. De dotatie aan de Autonome Raad voor het
Gemeenschapsonderwijs is de som van de diverse
basisallocaties 41.11, 41.13, 41.16 en 61.01 in de
programma's
10 van de organisatieafdeling 31
20 van de organisatieafdeling 31
10 van de organisatieafdeling 32
20 van de organisatieafdeling 32
20 van de organisatieafdeling 34
20 van de organisatieafdeling 35
30 van de organisatieafdeling 35
40 van de organisatieafdeling 35
§ 2. De in strijd met bestaande wettelijke decretale
of reglementaire bepalingen toegekende wedden
en daarmee gelijkgestelde vergoedingen aan personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, werkingsmiddelen en investeringsmiddelen bedoeld in
artikel 16 van dit decreet worden in mindering
gebracht op de laatste schijf van de aan het
Gemeenschapsonderwijs of aan de aan zijn instellingen toegekende werkingsmiddelen, conform
artikel 192 van het decreet betreffende het onderwijs II van 31 juli 1990.
– Aangenomen.

Artikel 39
De minister bevoegd voor cultuur wordt ertoe
gemachtigd overschrijvingen te verrichten tussen
de ordonnanceringskredieten van de basisallocaties van Afdeling I die onder zijn bevoegdheid ressorteren en die behoren tot het investeringsprogramma.
– Aangenomen.

§ 2. De kredieten ingeschreven onder b.a. 01.02 en
43.01van het programma 52.40, voor die gedeelten
van de onderscheidene tewerkstellingsprogramma’s die worden weerhouden voor regularisering,
kunnen, bij besluit van de Vlaamse regering, overgeschreven worden naar door de Vlaamse regering
aan te duiden programma’s en basisallocaties.
– Aangenomen.

Artikel 41
De minister bevoegd voor onderwijs wordt ertoe
gemachtigd het krediet ingeschreven onder b.a.
12.11, programma 20, organisatieafdeling 39, geheel
of gedeeltelijk over te schrijven naar de hieronder
vermelde basisallocaties :
organisatieafdeling

programma

basisallocatie

31

10

31

20

32

10

32

20

34

20

35

20

11.20
43.40
44.60
11.20
43.40
44.60
11.20
43.40
44.60
11.20
43.40
44.60
11.20
43.40
44.60
11.20
43.40
44.60
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Voorzitter
– Aangenomen.

Artikel 42
De minister bevoegd voor financiën en begroting
wordt ertoe gemachtigd, en dit binnen de perken
van de kredieten geopend voor organisatieafdeling
24, Programma's 40 en 80, overschrijvingen te verrichten tussen basisallocaties betrekking hebbende
op intrest- en aflossingslasten over de programma's
heen.
– Aangenomen.

Artikel 43
De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd op
voorstel van de minister bevoegd voor de begroting, overschrijvingen te verrichten gedurende het
begrotingsjaar 1997, tussen de gesplitste ordonnanceringskredieten van de basisallocaties van het
Departement 6-LIN, van Afdeling I van de algemene uitgavenbegroting.
– Aangenomen.

PROVISIONELE KREDIETEN

Artikel 44
§ 1. Het provisioneel krediet ingeschreven onder
de basisallocatie 00.02 van het programma 60 van
de organisatieafdeling 24 mag aangewend worden
tot dekking van de lasten, met inbegrip van deze
die betrekking hebben op vorige begrotingsjaren,
voor de hele begroting, voortvloeiend uit een eventuele stijging van de prijsindex die berekend en
benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2
van het K.B. van 24 december 1993 ter uitvoering
van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van
het concurrentievermogen en toepassing van de
sociale programmatie. Het mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende organisatieafdelingen, programma's en basisallocaties van de
begroting door middel van een besluit van de
Vlaamse regering.

tieafdeling 24 mag aangewend worden m.b.t. de
werking en uitrusting van de kabinetten met inbegrip van tekorten op loonkredieten. Het mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende organisatieafdelingen, programma’s en basisallocaties van de begroting door middel van een
Besluit van de Vlaamse regering.
– Aangenomen.

Artikel 45
§ 1. Het provisioneel krediet ingeschreven onder
de basisallocatie 11.11 van het programma 10 van
de organisatieafdeling 39 mag aangewend worden
tot dekking van de uitgaven voor wedden en weddetoelagen van het onderwijspersoneel die in het
lopend jaar met betrekking tot prestaties van het
voorgaand begrotingsjaar verschuldigd zijn.
Deze basisallocatie kan bij besluit van de Vlaamse
regering geheel of gedeeltelijk overgedragen worden naar de desbetreffende basisallocaties van de
onderstaande programma’s.
organisatieafdeling
31
31
32
32
34
35

programma’s
10
20
10
20
10 en 20
20 en 40

De overdracht mag gebeuren in 3 schijven te
weten :
een eerste schijf vanaf 1 mei op basis van de op 30
april gekende uitgaven ;
een tweede schijf vanaf 1 september op basis van
de op 31 augustus gekende uitgaven ;
een derde schijf vanaf 1 december op basis van de
op 30 november gekende uitgaven.
§ 2. Aan het decreet van 22 december 1995 houdende de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
1996 wordt onder artikel 48 toegevoegd :
Organisatieafdeling
33

§ 2. Het provisioneel krediet ingeschreven onder
b.a. 00.20 van het programma 60 van de organisa-
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– Aangenomen.

Programma
10
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decreet wordt onderworpen aan het visum van de
controleur der vastleggingen en aan het Rekenhof.

Voorzitter
Artikel 46
Het provisioneel krediet ingeschreven onder de
basisallocatie 00.08 van het programma 10 van de
organisatieafdeling 39 mag aangewend worden tot
dekking van de uitgaven voor administratieve
ondersteuning in het basisonderwijs.
Deze basisallocatie kan bij besluit van de Vlaamse
regering overgedragen worden naar de desbetreffende basisallocaties, 11.20, 43.40, 43.48, 44.60
en 44.68 van de programma's 31.1 en 31.2.
– Aangenomen.

Artikel 47
Het provisioneel gesplitst ordonnanceringskrediet
ingeschreven onder b.a. 01.01 van het programma
69.90 mag volgens de behoeften worden verdeeld
over de passende organisatieafdelingen, programma's en gesplitste basisallocaties van de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
door middel van een besluit van de Vlaamse regering.
– Aangenomen.

Voor de tiende van iedere maand legt de controleur der vastleggingen aan het Rekenhof een in
drievoud opgemaakte lijst met de verantwoordingsstukken voor die enerzijds het bedrag vermeldt van de vastleggingen die tijdens de afgelopen maand geviseerd werden en anderzijds het
bedrag aangeeft van de vastleggingen die geviseerd
werden sinds het begin van het jaar.
De lijst van de maand december maakt de jaarlijkse verzamelstaat uit.
Binnen de tien dagen na ontvangst van de jaarlijkse verzamelstaat zendt het Rekenhof twee door het
Hof afgesloten exemplaren naar de Regering
terug.
§ 2. De opdrachten en betalingen in verband met
schuldvorderingen waarvan het bedrag 300.000
frank niet overschrijdt, worden vrijgesteld van het
voorafgaand visum van de controleur van de vastleggingen.
– Aangenomen.

Artikel 50
Artikel 48

Het provisioneel gesplitst ordonnanceringskrediet
ingeschreven onder ba 01.01 van het programma
49.90 mag volgens de behoeften worden verdeeld
over de passende organisatieafdelingen, programma's en gesplitste basisallocaties van de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
door middel van een besluit van de Vlaamse regering.
– Aangenomen.

VISUM VAN DE CONTROLEUR VAN DE
VASTLEGGINGEN EN CONTROLE DOOR
HET REKENHOF

Artikel 49
§ 1. Elke verbintenis aan te gaan krachtens de artikelen 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 84, 89, 101, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 110, 111 en 112 van dit

In verband met toelagen voor investeringen van
openbaar nut kunnen zowel voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 127 tot 129 als voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, voorschotten ten belope van maximum 90 procent van de toelage worden verstrekt onder bij
besluit van de Vlaamse regering bepaalde voorwaarden.
De ordonnanties van betaling, betreffende voorschotten op toelagen in kapitaal worden vrijgesteld
van het voorafgaand visum van het Rekenhof. Zij
zijn onderworpen aan de regels bepaald in artikel
50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en aan de regels bepaald in artikel 41 van
de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.
De betaling van het saldo van de toelage in kapitaal of het beschikbaar stellen door het Gemeentekrediet van België van het saldo der toelage door
deze instelling gefinancierd, wordt voorafgaandelijk aan het visum van het Rekenhof voorgelegd,
gestaafd door de goedgekeurde eindafrekening en
alle andere bewijsstukken.
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Voorzitter

-

VZW Paleis

Bij het ter beschikking stellen van het saldo van de
toelage door het Gemeentekrediet van België zijn,
in voorkomend geval, de bepalingen van de 2e, 3e
en 4e alinea van artikel 14 van de organieke wet
van 29 oktober 1846 op de inrichting van het
Rekenhof van toepassing.

-

VZW Ancienne Belgique

-

VZW Beursschouwburg

-

het Nationaal Fonds voor de Letterkunde

-

begunstigden gesubsidieerd op basis van het
decreet van 27 januari 1993 (tekst- en figurentheater, kunstencentra, muziektheater, dans)

-

VZW Troubleyn

-

VZW Behoud en de Begeerte

-

de literaire verenigingen

-

literaire, cultuurpolitieke en kunstkritische tijdschriften

Muziek, Letteren en Podiumkunsten :

-

VZW Theater Stap

-

VZW Philharmonie van Vlaanderen

-

VZW Vlaams Theater Instituut (V.T.I.)

-

VZW Koninklijk Ballet van Vlaanderen

-

Brussels Jeugdtheater Bronks

-

VZW de Singel

-

VZW Centrum voor Cultuurbeleid

-

VZW Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden

-

VZW Lunatheater

-

VZW Festival van Vlaanderen Brugge

-

de Brusselse podia

-

VZW Festival van Vlaanderen Kortrijk

-

VZW Beethoven Academie

-

VZW Festival van Vlaanderen Antwerpen

-

VZW I Fiamminghi

-

VZW Festival van Vlaanderen Tongeren

-

de VZW Festival van Vlaanderen VlaamsBrabant

-

VZW Festival van Vlaanderen Mechelen

-

de VZW Symfonie Orkest van Vlaanderen

-

VZW Jeugd en Muziek

-

de VZW Festival van Vlaanderen-Brussel

-

Begunstigden gesubsidieerd op basis van het
decreet van 13 juni 1975 (overgangsmaatregel)

-

de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde

-

Vaste orkesten en ensembles

-

de concertverenigingen

-

Centrum voor de Bibliografie en voor de neerlandistiek

Beeldende Kunst en Musea :

-

Dienstencentrum voor muziek in Vlaanderen

-

VZW M.U.H.K.A.

-

de Nederlandse Taalunie

-

VZW Kunst in Huis

– Aangenomen.

Artikel 51
Onverminderd de in artikel 41 en artikel 50 van de
gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit
bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten
belope van maximum 90 procent van de bedragen
voorzien onder de betreffende basisallocaties voor
onderstaande begunstigden :
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-

de organisatie van de toneelwedstrijd het Landjuweel

-

VZW historisch centrum Alden Biesen

De begunstigden gesubsidieerd op basis van het
decreet van 22 januari 1975

-

VZW Nationale vrouwenraad - Nederlandstalige afdeling

-

De begunstigden gesubsidieerd op basis van het
decreet van 9 juni 1993

-

de subsidies aan erkende vakantiecentra

-

De subsidies aan regionale jeugdverenigingen

-

VZW Vlaams centrum voor volksontwikkeling
(VCVO)

-

VZW C.J.P.

-

VZW centrum voor amateurkunsten (CVA)

-

Europees Muziekfestival van de jeugd te Neerpelt

-

VZW De Rand

-

VZW A.D.J.

-

VZW Cultureel Centrum Koningslo te Vilvoorde

-

VZW V.V.J.

-

VZW JINT

Voorzitter
Jeugdwerk :
-

– Aangenomen.

Artikel 52
Volksontwikkeling en Bibliotheken :
-

de begunstigde gesubsidieerd op basis van de
decreten van 19 april 1995 (verenigingen, instellingen en diensten)

-

de begunstigden gesubsidieerd op basis van het
decreet van 24 juli 1991 (AKB) (Culturele Centrale)

-

-

de begunstigden gesubsidieerd op basis van het
decreet van 2 januari 1976 (koepelorganisaties)
de begunstigden gesubsidieerd op basis van de
decreten van 27 juni 1985 (politieke vormingsinstellingen en de archief- en documentatiecentra)

-

VZW Contact- en Cultuurcentrum

-

VZW Federatie van Vlaamse erkende culturele
centra (FEVECC)

-

VZW Vlaamse vereniging voor Bibliotheek,
Archief- en Documentatiecentra

-

het cultureel centrum Baarle

-

VZW Intercultureel centrum voor migranten

-

VZW Mediatheek van de Vlaamse Gemeenschap VLACAM

Onverminderd de in artikel 41 en artikel 50 van de
gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit
bepaalde regels, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof voorschotten ten
belope van maximum 90 % van de bedragen voorzien onder de betreffende basisallocaties voor
onderstaande begunstigden :
1. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (V.I.P.A.)
2. Het Vlaams Fonds voor Lastendelging (VFLD)
3. Het Limburgfonds (L.F.)
4. Het Fonds voor het industrieel onderzoek in
Vlaanderen. (FIOV)
5. Het Fonds voor bijzondere jeugdbijstand.
6. Kind en Gezin.
7. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. (VFSIPH)
8. Toerisme Vlaanderen. (T.V.)
9. Vlaamse Gemeenschapscommissie. (V.G.C.)
10. Vlaamse Vervoermaatschappij. (V.V.M.)
11. Vlaamse Landmaatschappij. (V.L.M.)
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Voorzitter

29.de Vlaamse Onderwijsraad. (VLOR)

12.Dienst voor de Scheepvaart. (D.S.)

30. de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Instituut
voor het archeologisch Patrimonium"

13.Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding. (V.D.A.B.)
14.Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de
Sport en de Openluchtrecreatie. (BLOSO)
15.Vlaamse Milieumaatschappij. (V.M.M.)
16. Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende
lokale sociale huisvestingsmaatschappijen.
17.De Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van Vlaamse Gemeenschap (BRTN)
18. Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen. (V.I.Z.O.)
19.Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek. (V.I.T.O.)
20.Vlaams Instituut voor de bevordering van het
wetenschappelijk technologisch onderzoek in
de industrie. (I.W.T.)
21. De Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds
voor de Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur". (MINA)

31. de Dienst met Afzonderlijk Beheer "De Brakke
Grond"
32. de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Kasteel
van Gaasbeek"
33. de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen
(K.M.S.K.A.)"
34. het Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant.
35. de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams
Infrastructuur Fonds. (V.I.F.)"
36. de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds voor
de financiering van het urgentie-plan voor de
Sociale huisvesting"
37.de begunstigden gesubsidieerd op basis van het
decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (art. 167,
168, 169 en 169 bis)
38.de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.
39. het Amortisatiefonds van leningen voor de
sociale huisvesting (ALESH)

22.De Dienst met Afzonderlijk Beheer "Bijzondere Jeugdzorg".

40.het Fonds Film in Vlaanderen

23.De Dienst met Afzonderlijk Beheer "Hogere
Zeevaartschool”

41. de Dienst met Afzonderlijk Beheer Investeren
in Vlaanderen

24.De Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs. (ARGO)

42.het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

25.De Dienst voor Infrastructuurwerken voor het
Gesubsidieerd Onderwijs. (DIGO)
26.De Dienst met Afzonderlijk Beheer "Provinciale Gouvernementen" (artikel 51, wet 20 juli
1991).
27.de subsidies voorzien onder de betreffende
basisallocaties voor de universiteiten.
28.de subsidies voorzien onder de betreffende
basisallocaties voor de havenbesturen.

43. de v.z.w. Vlaams Promotiecentrum voor Agroen Visserijmarketing
44. de subsidies aan het N.F.W.O. voor de ondersteuning van het niet-gericht wetenschappelijk
onderzoek.
45.de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Landcommanderij Alden Biesen"
46. de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams
Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk
(V.C.O.B.)"
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Voorzitter
47. de N.V. Zeekanaal en Watergebonden grondbeheer Vlaanderen
48. het Fonds voor de Economische Expansie en de
Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote
Ondernemingen
49. het Fonds voor de Economische Expansie en de
Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen
50. de Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid.
51. het secretariaat van de internationale Maas- en
Scheldecommissie.
52. de huurdersorganisaties bedoeld bij b.a. 33.61
PR 62.4
53. de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Schoonmaak".
54. de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds voor
vernieuwing van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten"
55. de werkingssubsidie voorzien onder de
betreffende basisallocaties van de hogescholen
56. VZW Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds
57. De subsidies verstrekt aan de lokale besturen
onder b.a. 43.11 PR 53.2
58. de Vlaamse Openbare Instelling “Vlaamse
Opera” (VLOPERA)

erkend op basis van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 oktober 1988 inzake erkenning en
betoelaging van de centra voor geestelijke gezondheidszorg.
§ 2. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van
de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum
van het Rekenhof, de voorschotten ten belope van
maximum 90 procent van de subsidies verstrekt
aan de equipes en de centra voor medisch schooltoezicht erkend op basis van het besluit van de
Vlaamse regering van 30 juli 1985 betreffende de
verplichtingen en de opdrachten inzake medisch
schooltoezicht, en houdende de erkenningsvoorwaarden en subsidiëring van equipes en centra
voor medisch schooltoezicht.
§ 3. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50
van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van
de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum
van het Rekenhof de studietoelagen toegekend
aan leerlingen en studenten in toepassing van de
wet van 19 juli 1971.
§ 4. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van
de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum
van het Rekenhof de tegemoetkomingen toegekend in de last van hypothecaire leningen aangegaan met het oog op het bouwen, kopen of verbouwen van woningen.

Artikel 53

§ 5. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van
de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum
van het Rekenhof, de tegemoetkomingen toegekend in het kader van de bevordering van deeltijdarbeid en in het kader van het Vlaams Werkgelegenheidsplan.

§ 1. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van
de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum
van het Rekenhof, de voorschotten ten belope van
maximum 90 procent van de subsidies verstrekt
aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg

§ 6. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van
de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum
van het Rekenhof, de ordonnanties van betaling
voor eigen investeringen tot beloop van 75 % per
aannemingsopdracht voor infrastructuurwerken of

59. Export Vlaanderen
60. het Fonds Vlaanderen-Azie
– Aangenomen.
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Artikel 55

Voorzitter
buitengewoon onderhoud aangerekend op gesplitste kredieten.
§ 7. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van
de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum
van het Rekenhof voorschotten ten belope van
maximum 90 % van de bedragen voorzien onder
de hiernavermelde basisallocaties :
-

-

-

de subsidie voor de instandhouding, herstelling
en het onderhoud van het IJzermonument en
het omringende domein te Diksmuide (decreet
23.12.1986)
de subsidie aan de V.Z.W. Stichting Vlaams Erfgoed

Ten laste van het krediet van de basisallocatie
85.10 van het programma 12.10 mag aan de
Gemeenschapsattachés een bestendig voorschot
van maximaal 1.000.000 frank per attaché worden
verleend voor de prefinanciering van de uitgaven
die betrekking hebben op activiteiten, manifestaties, zakenreizen en administratieve kosten van de
attachés en op de werkingskosten van de Vlaamse
Huizen en Vertegenwoordigers in het buitenland.
De geprefinancierde uitgaven zullen worden aangerekend op de respectievelijke basisallocaties
12.26 en 12.60 van het programma 12.10.
Op basis van de ingediende verantwoordingsstukken mag de buitengewone rekenplichtige van de
administratie buitenlands beleid het voorschot aanvullen tot maximaal het toegekende bedrag.
– Aangenomen.

de subsidie aan de V.Z.W. Monumentenwacht
Vlaanderen

-

de subsidie aan de VZW Vlaams Centrum voor
ambacht en restauratie

-

de subsidie aan de VZW Parkstichting

§ 8. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van
de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit
worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van
het Rekenhof voorschotten ten belope van maximaal 90 % van de subsidies verstrekt lastens b.a.
33.04 van het programma 41.70.
– Aangenomen.

VOORSCHOTTEN

Artikel 54
De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd provisies te verlenen aan de advocaten, experts en
gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
optreden.
– Aangenomen.
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Artikel 56
Met betrekking tot de basisallocatie 12.32 van het
programma 10 van de organisatieafdeling 62
mogen voorschotten toegekend worden aan de
ontwerpers belast met de studie en het opmaken
van plannen voor ontwikkeling en ordening van de
streken en gewesten.
– Aangenomen.

DIVERSE ANDERE BEPALINGEN

Artikel 57
De minister bevoegd voor ambtenarenzaken wordt
er toe gemachtigd lastens basisallocatie 11.05 PR
99.10 aanwervingen te doen ten belope van
75.400.000 miljoen frank berekend in functie van
de totale weddelast gedurende een volledig jaar
van voltijdse equivalenten.
– Aangenomen.

Artikel 58
De bevoegde minister, na akkoord van de minister
bevoegd voor financiën en begroting wordt ertoe
gemachtigd vergoedingen of hulpgelden te verlenen onder de voorwaarden die hij zal vaststellen,
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aan gewezen personeelsleden al of niet gepensioneerd ten gevolge van dienst- of arbeidsongeval of
om gezondheidsredenen, om deze niet minder gunstig te behandelen dan de werklieden die zich in
gelijkaardige voorwaarden bevinden, en zulks niettegenstaande de bepalingen van de wet van 21 juli
1844 op de burgerlijke pensioenen.

van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling
van landeigendommen uit kracht van de wet, aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende
bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse
Gewest en van de wet van 28 december 1967
betreffende de onbevaarbare waterlopen.
Deze overeenkomsten mogen de duur van drie jaar
niet overschrijden, behalve na instemming van de
Vlaamse regering.

– Aangenomen.

– Aangenomen.

Voorzitter

Artikel 59

Artikel 62

De minister bevoegd voor cultuur wordt gemachtigd subsidies te verstrekken of specifieke opdrachten te geven aan instellingen, groepen of personen
voor de uitvoering van internationale uitvoeringsprojecten ook wanneer deze instellingen, groepen
of personen, al dan niet nominatim, gesubsidieerd
worden op andere basisallocaties met betrekking
tot het cultuurbeleid binnen de Vlaamse Gemeenschap.

De minister die het natuurbehoud en de groenvoorziening in zijn bevoegdheid heeft wordt er binnen de perken van basisallocatie 63.61 van het programma 30 van de organisatieafdeling 61 toe
gemachtigd om, na goedkeuring door de Vlaamse
regering, de bedragen te vereffenen, voortvloeiend
uit de vaste belofte van toelage aan de ondergeschikte besturen, welke groene ruimten, of gronden
daartoe bestemd, hebben verworven op basis van
een belofte van subsidie door de bevoegde Vlaamse minister verleend en vastgelegd lastens de
betrokken basisallocatie van het begrotingsjaar
1990 en vroegere begrotingsjaren.

– Aangenomen.

Artikel 60
De minister bevoegd voor het leefmilieu wordt
ertoe gemachtigd, na advies van de Inspectie van
Financiën, gebruikstoestemmingen te verlenen,
hetzij van beperkte, hetzij van onbeperkte duur,
van de domeinen, gronden en gebouwen verworven of te verwerven lastens artikel 3.6 van de
begroting van het MINA-fonds bestemd ter aankoop van gronden voor de aanleg van openbare
groene zones.
Deze gebruikstoestemmingen mogen, zonder kosteloos opzegbaar te zijn door de Vlaamse Gemeenschap, de duur van negen jaar niet overschrijden
behalve na instemming van de Vlaamse regering.
– Aangenomen.

– Aangenomen.

Artikel 63
Onverminderd de bepalingen van de wet van 28
december 1967 wordt de minister die de ruilverkaveling in zijn bevoegdheid heeft ertoe gemachtigd
binnen de perken van basisallocatie 12.28 van het
programma 50 van de organisatieafdeling 61 de
lopende uitgaven van welkdanige aard zij mogen
zijn te dragen met het oog op de afwatering, al dan
niet door middel van kunstwerken, van de waterlopen van eerste categorie bedoeld door de wet van
28 december 1967 en met het oog op de versteviging en bescherming van de dijken en van de
oevers van de onbevaarbare waterlopen.
– Aangenomen.

Artikel 61
De minister die de ruilverkavelingen in zijn
bevoegdheid heeft, wordt ertoe gemachtigd overeenkomsten voor technisch beheer af te sluiten,
hetzij van beperkte duur, hetzij van onbeperkte
duur, ten einde de uitvoering van de passende
beheersmaatregelen te verzekeren op de onroerende goederen verworven krachtens de bepalingen

Artikel 64
In afwijking van de besluitwet van 5 december
1946 waarbij aan de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening en/of rechtsvoorganger subsidies
verleend worden ter aanvulling van deze bepaald
bij de wet van 26 augustus 1943, houdende oprich-
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Voorzitter
ting van deze maatschappij, kan de minister die de
watervoorziening in zijn bevoegdheid heeft ten
laste van basisallocatie 51.80. van het programma
50 van de organisatieafdeling 61 subsidies ten
bedrage van de volledige kostprijs toekennen aan
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
voor allerhande uitgaven in verband met studies en
werken, die op verzoek van de Vlaamse regering
uitgevoerd worden met het oog op de realisatie
van verbindingen met de waterleidingssystemen
van andere drinkwatermaatschappijen en -diensten
binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten.
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generaal van de Dienst voor de Scheepvaart, en dit
binnen het kader opgelegd door de Vlaamse regering met betrekking tot de administratieve en
begrotingscontrole, per afzonderlijk project, mandaat te verlenen voor het uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken ten belope van maximaal
20.000.000 frank op de waterwegen beheerd door
de Dienst voor de Scheepvaart en aan te rekenen
lastens de DAB Vlaams Infrastructuurfonds, b.a.
73.21 van het programma 00 van de organisatieafdeling 64, dit m.i.v. de vereffening van de in de
vorige begrotingsjaren vastgelegde buitengewone
onderhoudswerken ten belope van maximaal
20.000.000 frank per project.
– Aangenomen.

– Aangenomen.

Artikel 67

Artikel 65
De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd een
deel van haar thesauriemiddelen geplafoneerd tot
40.000.000 frank te laten storten op een financiële
rekening geopend op haar naam bij een financiële
instelling. Volgende voorwaarden dienen in acht
genomen :
1. de wedersamenstelling van hoger vermeld
bedrag zal geschieden in functie van de waarborguitvoering waartoe het Vlaams Gewest
gehouden is en de desbetreffende stortingen
zullen worden aangerekend op basisallocatie
51.01 van het programma 30 van de organisatieafdeling 24.
2. aanstelling van een rekenplichtige bij de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management, wiens beheer en verantwoordelijkheid beperkt blijft tot het hierboven
genoemd plafond van 40.000.000 frank ;
3. de opbrengsten van de rente zullen jaarlijks
(per 31 december) worden gestort op de ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap ;
4. het Rekenhof heeft toezicht en controle op de
verrichte boekingen ;
– Aangenomen.

Artikel 66
De minister bevoegd voor de openbare werken
wordt ertoe gemachtigd aan de Administrateur-

De minister bevoegd voor de openbare werken
wordt ertoe gemachtigd nieuwe verbintenissen tot
beloop van maximum 10.000.000 frank, alsmede
herzieningen, verrekeningen en schadeclaims in
verband met de moderniseringswerken die binnen
het Vlaamse Gewest werden uitgevoerd door de
N.V. Zeekanaal en Watergebonden grondbeheer
Vlaanderen te laten aanrekenen op de begroting
van de DAB V.I.F., b.a. 73.21 van het programma
00 van de organisatieafdeling 64.
– Aangenomen.

Artikel 68
De minister bevoegd voor de openbare werken
wordt ertoe gemachtigd aan de administrateurgeneraal van de N.V. Zeekanaal en Watergebonden
grondbeheer Vlaanderen en dit binnen het kader
opgelegd door de Vlaamse regering met betrekking tot de administratieve en begrotingscontrole,
per afzonderlijk project, mandaat te verlenen voor
het uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken ten belope van maximaal 20.000.000 frank op
de waterwegen beheerd door de N.V. Zeekanaal en
Watergebonden grondbeheer Vlaanderen en aan te
rekenen lastens b.a. 73.21 van het programma 00
van de organisatieafdeling 64 van de DAB Vlaams
Infrastructuurfonds en dit met inbegrip van de vereffening van de in de vorige begrotingsjaren vastgelegde buitengewone onderhoudswerken ten
belope van maximaal 20.000.000 frank per project.
– Aangenomen.
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Artikel 73

Voorzitter
Artikel 69
De minister bevoegd voor de openbare werken
wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van
de begroting het Vlaams aandeel in de herstelling
van de oevers van de Westerschelde, noodzakelijk
wegens de versnelde inscharing ingevolge de baggerwerken, en in uitvoering van het verdiepingsprogramma 48'/43'/38' van de Westerschelde, aan
te rekenen en te vereffenen ten laste van de basisallocatie 54.01, programma 20, organisatieafdeling 64.
– Aangenomen.

Artikel 70
De minister bevoegd voor de openbare werken
wordt ertoe gemachtigd investeringen uit te voeren
in de door de lagere openbare besturen beheerde
havens op gronden die hun eigendom zijn of door
hen beheerd worden.

De Vlaamse minister bevoegd voor verkeer en vervoer wordt gemachtigd om aan de federale overheid te betalen de som van 66.628.397 frank tot
nazicht en sluiten van de schuld op 31.12.1995 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de federale staat en
de Regie voor Maritiem Transport. Het te betalen
bedrag is het verschil tussen wat de Vlaamse
Gemeenschap aan de federale Regie voor Maritiem Transport verschuldigd is voor gepresteerde
diensten (309.758.253 frank) en wat de federale
staat, ministerie van Verkeer en Infrastructuur,
bestuur van de Maritieme Zaken en van de
Scheepvaart aan de Vlaamse Gemeenschap verschuldigd is in uitvoering van de overeenkomst van
dienstverlening van 7.10.1992 (243.129.856 frank).
Deze machtigingen worden uitgebreid tot het
bedrag van de geactualiseerde berekening, rekening houdend met de nalatigheidsintrest die verschuldigd is op datum van voormelde betaling.
De betaling gebeurt ten laste van artikel 91.08 van
de DAB Vlaams Infrastructuurfonds.
– Aangenomen.

– Aangenomen.

Artikel 74

Artikel 71
De minister bevoegd voor de openbare werken en
het vervoer wordt gemachtigd met de N.M.B.S. en
spoorwegoperatoren onderhandelingen te voeren
en gezamenlijke initiatieven te nemen voor het
opzetten van blok- of shuttletreinen gaande van en
naar de Vlaamse zeehavens. De overeenkomsten
kunnen betrekking hebben op een kapitaalsinbreng of subsidie. Deze overeenkomsten mogen de
duur van twee jaar niet overschrijden behalve met
instemming van de Vlaamse regering.

§ 1. Met betrekking tot het Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie Middelgrote en Grote Ondernemingen, het Fonds
voor de Economische Expansie en Regionale
Reconversie - Kleine Ondernemingen, wordt de
minister bevoegd voor economie ertoe gemachtigd
uitgaven kleiner of gelijk aan 20.000.000 frank aan
te gaan kaderend in het sociaal, economisch en
regionaal beleid van de Vlaamse regering.

Artikel 72

§ 2. Met betrekking tot het Fonds voor Industrieel
Onderzoek in Vlaanderen wordt de bevoegde
minister ertoe gemachtigd uitgaven kleiner of
gelijk aan 20.000.000 frank aan te gaan kaderend in
het sociaal, economisch en regionaal beleid van de
Vlaamse regering.

De minister bevoegd voor het vervoer wordt ertoe
gemachtigd het gedeelte van de loodsgelden dat
het volgens de vastgestelde verdeling aan België
toekomende aandeel overstijgt, terug te betalen
aan Nederland.

§ 3. Met betrekking tot het Limburgfonds wordt
de bevoegde minister ertoe gemachtigd uitgaven
kleiner of gelijk aan 20.000.000 frank aan te gaan,
kaderend in het sociaal, economisch en regionaal
beleid van de Vlaamse regering.

– Aangenomen.

– Aangenomen.

– Aangenomen.
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Artikel 75
§ 1. In afwijking van de artikelen 1, 7 en 8 van het
Koninklijk Besluit van 22 april 1958 tot reglementering van de toekenning van subsidies aan de
musea welke niet van de Staat afhangen wordt,
overeenkomstig artikel 66 van de bijzondere wet
van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen,
het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gemachtigd een jaarlijkse subsidie te verlenen volgens de in het K.B. vermelde bepalingen
aan de musea van de provincies, gemeenten en particulieren waarvan de verzamelingen betrekking
hebben op Kunsten en Letteren en die gelegen zijn
in Brussel- Hoofdstad.
§ 2. De correlatieve middelen ter financiering van
de in vorige paragraaf vermelde subsidies worden
ingeschreven onder basisallocatie 41.01, programma 10, organisatieafdeling 11 als dotatie aan de
Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel.
– Aangenomen.

Artikel 76
Het Fonds voor Bijzondere Jeugdbijstand wordt
ertoe gemachtigd de kredieten ingeschreven onder
basisallocatie 41.02 van het programma 20 van de
organisatieafdeling 41 aan te wenden voor de uitgaven voortvloeiend uit het openen, ten name van
de in de pleeggezinnen geplaatste minderjarigen,
van een spaarrekening waarop een compensatoire
vergoeding gestort wordt die een deel van het
bedrag van de kinderbijslag vervangt.
– Aangenomen.

Artikel 77
§ 1. In afwijking van artikel 5 van het Koninklijk
Besluit nr. 81 van 10 november 1967 zal het Vlaams
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met
een Handicap voor personen die op 31 december
1990 bij beslissing van de jeugdrechtbank in een
instelling verbleven erkend in het kader van voormeld Fonds, de tegemoetkomingen ten zijne laste
nemen tot het einde van de maatregel van de
jeugdrechtbanken.
§ 2. Voor personen bedoeld in § 1 die op 31
december 1990 de volle leeftijd van twaalf jaar
hebben bereikt, zullen tevens de bijzondere kosten
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zoals voorzien in de subsidieregels van toepassing
op erkende voorzieningen bijzondere jeugdbijstand, worden ten laste genomen worden door vermeld Fonds.
– Aangenomen.

Artikel 78
De minister bevoegd voor financiën en begroting
wordt ertoe gemachtigd, namens het Gewest, de
verbintenissen aan te gaan tot het betalen op de
vervaldag aan de financiële instellingen van :
1° de intrest lastens basisallocatie 41.03, programma 80, organisatieafdeling 24 en de aflossing
lastens basisallocatie 61.03, programma 80,
organisatieafdeling 24 van de leningen, overgenomen door de Vlaamse Milieumaatschappij in
toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 16 januari 1985 houdende bepalingen
van de nadere regelen voor de toepassing van
artikel 32 quinquies van de wet van 26 maart
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, aangevuld bij
decreet van 5 april 1984, zoals gewijzigd bij de
decreten van 12 december 1990 en 1 juli 1992 ;
2° de intrest lastens basisallocatie 41.04, programma 80, organisatieafdeling 24 en de aflossing
lastens basisallocatie 61.04, programma 80,
organisatieafdeling 24 van de volgende door de
Vlaamse Milieumaatschappij aangegane eigen
leningen :
1) lening van 1.000.000.000 frank bij de ASLK
aangegaan voor de terugbetaling aan de
gemeenten en intercommunales van kosten
van het verleden
Saldo op 1 januari 1997 : 886.748.377 frank
Gewaarborgd bij Ministerieel Besluit van 17
december 1991
2) lening 35 van 500.000.000 frank bij GKB
aangegaan voor de terugbetaling aan de
gemeenten en intercommunales van kosten
van het verleden
Saldo op 1 januari 1997 : 450.052.587 frank
Gewaarborgd bij Ministerieel Besluit van 19
november 1992
3) lening 15 van 60.000.000 frank bij GKB aangegaan voor de aankoop en renovatie van
het kantoorgebouw Osbroek te Aalst
Saldo op 1 januari 1997 : 51.960.000 frank
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Gewaarborgd bij Ministerieel Besluit van 20
december 1989
4) lening 105 van 77.000.000 frank bij GKB
aangegaan voor de oprichting van het kantoorgebouw te Oostende

voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk
onderzoek, gewijzigd inzonderheid bij de wetten
van 9 april 1995, 16 juli 1970, 27 juli 1971 en 6
maart 1981.
– Aangenomen.

Artikel 81

Saldo op 1 januari 1997 : 49.665.000 frank
Gewaarborgd bij brief van 31 januari 1980
van het Ministerie van Volksgezondheid en
van het Gezin en dit in toepassing van artikel
2 van het Ministerieel Besluit van 7 oktober
1975.
– Aangenomen.

Artikel 79

De ordonnanceringen van de verbintenissen die in
de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van de verbintenissenmachtigingen
99.35 en 99.36 (verbintenissenmachtiging subsidie
V.H.M. koopsector en verbintenissenmachtiging
V.H.M. huursector) van de organisatieafdeling 62,
programma 40, mogen respectievelijk worden aangerekend op de b.a.’s 41.03 en 41.04, 81.01 en 81.02
van de organisatieafdeling 62, programma 40.

In afwachting van de organieke regeling betreffende de organisatie en de financiering van het open
hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap,
draagt de Vlaamse Gemeenschap bij in de dekking
van de kosten van ondersteuning en begeleiding
van de studenten die in Vlaanderen een inschrijving hebben genomen voor een cursus van het
open hoger onderwijs in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de Open Universiteit
Nederland.

– Aangenomen.

De subsidies worden deels of geheel uitbetaald aan
de studiecentra gevestigd te Antwerpen, Brussel,
Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven. Het bedrag van
de subsidies bestaat uit een vaste component 1.000.000 frank per studiecentrum - en een variabele component berekend op basis van het aantal
inschrijvingen met examenrechten omgerekend
naar het aantal eenheidsmodulen. Het maximum
per eenheidsmodule bedraagt maximaal 10.000
frank.

§ 2. De minister bevoegd voor vervoer wordt ertoe
gemachtigd, namens het Gewest, de verbintenis
aan te gaan, ten belope van 1.689.100.000 frank,
voor inschrijvingen op het kapitaal van de V.V.M.

De Vlaamse regering stelt met betrekking tot het
voorgaande nadere uitvoeringsregels vast.

Artikel 83

– Aangenomen.

Artikel 80
De Vlaamse Gemeenschap wordt ertoe gerechtigd
om bijkomende dotaties te verstrekken aan universitaire instellingen, die deze kunnen aanwenden
voor de aflossing van de leningen, aangegaan in het
kader van de wet van 2 augustus 1960, betreffende
de tussenkomst van de Staat in de financiering van
de vrije universiteiten en van diverse inrichtingen

Artikel 82
§ 1. De minister bevoegd voor huisvesting, wordt
ertoe gemachtigd, namens het Gewest, de verbintenis aan te gaan, ten belope van 1.882.700.000 frank,
voor inschrijvingen op het kapitaal van de V.H.M.

– Aangenomen.

COFINANCIERING

Ten laste van de hiernavermelde basisallocaties
mogen op een thesaurierekening begrotingsgelden
worden gestort in de rekening van de gewone
rekenplichtige belast met de betaling van uitgaven
waarvan derden de cofinanciering ten hunner laste
nemen :
PR

B.A.

39.20
39.20

12.05
12.08

– Aangenomen.
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Artikel 86

Voorzitter
DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Luchthaven Antwerpen".

Artikel 84
Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Fonds voor Preventie en
Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud",
afgekort Mina-fonds.
De begroting beloopt voor de ontvangsten
21.831.300.000 frank en voor de uitgaven
21.831.300.000 frank.

De begroting beloopt voor de ontvangsten
100.400.000 frank en voor de uitgaven 100.400.000
frank.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.
– Aangenomen.

Artikel 87
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
geraamd op respectievelijk 0 frank en 0 frank.
Voor wat het begrotingsjaar 1997 betreft, wordt op
het Mina-fonds, aan de minister bevoegd voor het
leefmilieu een vastleggingsmachtiging ten belope
van 20.663.700.000 frank verleend.
In afwijking van artikel 35 van de gecoördineerde
wetten op de rijkscomptabiliteit, mag het saldo van
artikel 3.7 van het Fonds voor preventie en sanering inzake leefmilieu en natuur, in vastleggings- en
ordonnanceringskrediet, voor wat betreft de middelen verleend in uitvoering van de Tewerkstellingsconferentie, op 31 december 1996 naar het
begrotingsjaar 1997 overgedragen worden en
samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 1997.
– Aangenomen.

Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Luchthaven Oostende".
De begroting beloopt voor de ontvangsten
195.200.000 frank en voor de uitgaven 195.200.000
frank.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.
De DAB Luchthaven Oostende wordt ertoe
gemachtigd de uitgaven verbonden aan het Studiesyndicaat inzake de beheersstructuren van de
Vlaamse Regionale Luchthavens ten bedrage van
829.000 frank vast te leggen en aan te rekenen op
haar begroting.
– Aangenomen.

Artikel 85

Artikel 88

Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Hogere Zeevaartschool”.

Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Instituut van het Archeologisch Patrimonium".

De begroting beloopt voor de ontvangsten
123.925.000 frank en voor de uitgaven 123.925.000
frank.

De begroting beloopt voor de ontvangsten
61.000.000 frank en voor de uitgaven 61.000.000
frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
geraamd respectievelijk op 37.500 frank en 37.500
frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en op 0 frank.

– Aangenomen.

– Aangenomen.
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voor welke laatstgenoemde instantie optreedt als
opdrachtgever, ten laste te nemen van de begroting
van de DAB “Vlaams Infrastructuurfonds”.

Artikel 89
§ 1. Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".
De begroting beloopt voor de ontvangsten
19.190.900.000 frank en voor de uitgaven
19.190.900.000 frank.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.
§ 2. Onderstaande basisallocaties van de begroting
van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds" mogen
uitgaven dekken met betrekking tot vorige jaren :
OA

PR

B.A.

63
63
63
64
64
64
64
64
64
69
69
69
69

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

12.01
12.50
34.01
12.51
32.01
34.02
41.01
61.01
85.01
12.02
12.03
12.04
74.01

§ 3. De dienst met afzonderlijk beheer Vlaams
Infrastructuurfonds wordt ertoe gemachtigd ten
laste van zijn begroting en in de mate dat de in § 1
vermelde ontvangsten effectief worden gerealiseerd een bedrag van 18.190.900.000 frank vast te
leggen.
§ 4. De uitgaven verbonden aan de vergoedingen
aan de rekenplichtigen van de DAB VIF, ongeacht
het begrotingsjaar waarop deze vergoedingen
betrekking hebben, worden ten laste genomen op
de basisallocatie 12.04 van de organisatieafdeling
69 programma 00 van de DAB “Vlaams Infrastructuurfonds”.
§ 5. De minister bevoegd voor openbare werken
wordt ertoe gemachtigd het gedeelte van de uitgaven welke lastens het Vlaams Gewest voortvloeien
uit gecombineerde werken en projecten tussen
enerzijds het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wegen en Verkeer en anderzijds de NV Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar, en

Deze machtiging is onderworpen aan onderstaande
voorwaarden :
1. de gecombineerde werken en projecten dienen
te geschieden op basis van een overeenkomst ;
2. de inbreng in de gecombineerde werken en projecten van de NV Aquafin dient minimaal 70%
te zijn ;
3. de administratieve- en begrotingscontrole is van
toepassing op het aandeel van het Vlaams
Gewest.
§ 6. De DAB “Vlaams Infrastructuurfonds” wordt
ertoe gemachtigd de uitgaven voortvloeiend uit
vonnissen en arresten van de hoven en rechtbanken, alsmede in voorkomend geval, van dadingen
en andere minnelijke regelingen, aangaande
geschillen gerezen ingevolge beslissingen van de
krachtige bevoegde overheden en/of rechtsvoorgangers, inzake de aangelegenheden thans bedoeld
in art. 6, § 1, X, 1ste tot en met 5de van de B.W. van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
gewijzigd bij de B.W.van 8 augustus 1988, ten laste
te nemen van zijn begroting.
§ 7. Binnen de perken van de kredieten geopend
op de volgende basisallocaties van de DAB
“Vlaams Infrastructuurfonds” wordt de minister
bevoegd voor openbare werken ertoe gemachtigd
de volgende subsidies toe te kennen :
OA

PR

BA

Omschrijving

63

00

61.40 Tussenkomst van het Gewest in de
investeringen van de VVM (De
Lijn) ter verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer
op de wegen in samenhang met de
verbetering van de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en de
multimodale bereikbaarheid.

64

00

41.01 Subsidies voor werkingskosten
m.b.t. de opstarting van shuttle- of
bloktreinen van en naar de Vlaamse Zeehavens (p.m.).

64

00

61.01 Investeringssubsidies voor de opstarting van shuttle-of bloktreinen
van en naar de Vlaamse Zeehavens
(p.m.)
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Voorzitter
§ 8. De minister bevoegd voor openbare werken
wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van
de ingeschreven kredieten op de basisallocatie
63.01 van de organisatieafdeling 63 programma 00
van de begroting van de D.A.B. “Vlaams Infrastructuurfonds” de kosten verbonden aan de verplaatsing van gas- en electriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de
infrastructuur van het openbaar vervoer te betalen
aan de nutsbedrijven.
§ 9. De minister bevoegd voor openbare werken
wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van
de ingeschreven kredieten op de basisallocatie
41.40 van de organisatieafdeling 64 programma 00
van de begroting van de D.A.B. “Vlaams Infrastructuurfonds”, de verschuldigde milieuheffingen
voor het storten van baggerspecie te betalen aan
de instanties gemachtigd tot het innen van deze
heffingen.
– Aangenomen.

Artikel 90
Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "De Brakke Grond".
De begroting beloopt voor de ontvangsten
30.000.000 frank en voor de uitgaven 30.000.000
frank.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.
– Aangenomen.

Artikel 91
Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Kasteel van Gaasbeek".
De begroting beloopt voor de ontvangsten
10.679.000 frank en voor de uitgaven 10.679.000
frank.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.
– Aangenomen.
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Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten - Antwerpen" (KMSKA).
De begroting beloopt voor de ontvangsten
80.200.000 frank en voor de uitgaven 80.20.000
frank.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.
– Aangenomen.

Artikel 93
Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Fonds voor de financiering
van het urgentieplan voor de Sociale Huisvesting."
De begroting beloopt voor de ontvangsten
1.591.900.000 frank en voor de uitgaven
1.591.900.000 frank.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
geraamd op 0 frank en 0 frank.
Het saldo van de verbintenissenmachtiging
bedoeld in artikel 38 van het decreet van 6 juli
1994 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor
het begrotingsjaar 1994, mag overgeheveld worden
per 31.12.1996 naar het begrotingsjaar 1997. Aan
het saldo van de verbintenissenmachtiging wordt
toegevoegd het bedrag van de verminderingen
doorgevoerd op reeds genomen vastleggingen tijdens voorgaande jaren.
Voor zover een definitieve machtiging wordt gegeven en onverminderd de reglementaire termijnen
die voor de uitbetaling van de tussenkomsten zijn
vastgesteld, wordt het Fonds voor de financiering
van het urgentieplan voor de Sociale huisvesting
ertoe gemachtigd de door Domus Flandria NV
gelopen interesten ten laste te nemen die betrekking hebben op de prefinanciering van tussenkomsten ingesteld in het kader van het urgentieplan
voor de sociale huisvesting vanaf het ogenblik dat
een principiële machtiging is gegeven. Deze tenlasteneming wordt aangerekend op het in het vierde
lid bedoelde saldo van de verbintenissenmachtiging. De afrekening gebeurt op basis van de rentevoet BIBOR op drie maanden.
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Artikel 97

De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest,
Habifin N.V. en de V.H.M. m.b.t. de verhoging van
de verbintenissenmachtiging voor het urgentieplan
voor de sociale huisvesting wordt bekrachtigd.

Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Vlaams Centrum voor het
Openbaar Bibliotheekwerk".

– Aangenomen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten
70.700.000 frank en voor de uitgaven 70.700.000
frank.
Artikel 94

Wordt goedgekeurd de bij dit decreeet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Investeren in Vlaanderen."

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.
– Aangenomen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten
258.800.000 frank en voor de uitgaven 258.800.000
frank.

Artikel 98

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Worden goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Diensten met
Afzonderlijk Beheer "Bijzondere Jeugdbijstand
De Zande en de Kempen".

– Aangenomen.

Artikel 95
Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Schoonmaak".
De begroting beloopt voor de ontvangsten
294.300.000.frank en voor de uitgaven 294.300.000
frank.

De begrotingen belopen voor de gezamenlijke ontvangsten 72.400.000 frank en voor de gezamenlijke
uitgaven 72.400.000 frank.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
geraamd op respectievelijk 0 frank en 0 frank.
– Aangenomen.

INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.
Artikel 99
– Aangenomen.

Artikel 96

Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Openbare
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse
Gewest (OVAM).

Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Dienst met
Afzonderlijk Beheer "Landcommanderij Alden
Biesen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten
2.849.750.000 frank en voor de uitgaven
2.849.750.000 frank.

De begroting beloopt voor de ontvangsten
26.400.000 frank en voor de uitgaven 26.400.000
frank.

De ontvangsten en de uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd respectievelijk op 0
frank en 225.000.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

De overdracht van het begrotingssaldo van het jaar
1996 naar het jaar 1997 wordt toegestaan.

– Aangenomen.

– Aangenomen.
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Artikel 100
Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van het Fonds Vlaanderen-Azië.
De begroting beloopt voor de ontvangsten
150.000.000 frank en voor de uitgaven 150.000.000
frank.
De ontvangsten en de uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.
Het fonds wordt gemachtigd in het jaar 1997 verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal
200.000.000 frank.
Het Fonds Vlaanderen-Azië wordt er eveneens toe
gemachtigd de waarborg van het Vlaams Gewest te
hechten aan leningen. Het plafond van de gewaarborgde leningen bedraagt 200.000.000 frank.
De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden en
modaliteiten waaronder de verbintenissen kunnen
worden aangegaan en de waarborg van het Vlaamse Gewest kan worden toegekend.
– Aangenomen.

Artikel 101
§ 1. De bij dit decreet gevoegde begroting voor het
jaar 1997 van het Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt goedgekeurd.
De begroting beloopt voor de ontvangsten en de
uitgaven 7.384.700.000 frank .De ontvangsten uit
huurovereenkomsten met de openbare psychiatrische ziekenhuizen worden geraamd op 25.200.000
frank en deze uit huurovereenkomsten van de
woningen verbonden aan de gemeenschapsinstellingen op 3.000.000 frank. Van de vorige jaren
wordt een kassaldo van 500.000.000 frank overgedragen.
De ontvangsten in verband met de waarborgverlening van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden worden geraamd op 10.000.000 frank. Het reservefonds in
verband met de uitwinning van de waarborg wordt
gebracht op 210.000.000 frank.
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Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd
ten laste van het artikel 01.2.B een bedrag van
3.989.000.000 frank vast te leggen voor de per lot
gesplitste vastleggingen voor de ziekenhuizen. Het
V.I.P.A. mag ten laste van artikel 01.2.A vereffenen
ten bedrage van 3.104.000.000 frank.
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd
ten laste van artikel 01.2.B een bedrag van
26.000.000 frank vast te leggen voor de per lot
gesplitste vastleggingen voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Het V.I.P.A. mag ten laste
van artikel 01.2.A vereffenen ten bedrage van
26.000.000 frank.
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er tevens toe
gemachtigd, ten laste van het artikel 01.02.B van
zijn begroting 1997 een bedrag van 1.540.000.000
frank vast te leggen voor de bejaardenvoorzieningen en ten laste van het artikel 01.02.A te vereffenen voor een bedrag van 1.412.000.000 frank.
Ten laste van artikel 01.04 wordt het Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ertoe gemachtigd een bedrag van
25.200.000 frank vast te leggen en uit te betalen
voor het eigendomsonderhoud van de Openbare
Instellingen te Geel en Rekem.
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd
ten laste van artikel 01.05, een bedrag van
56.000.000 frank vast te leggen en een bedrag van
56.000.000 frank uit te betalen ten gunste van de
gemeenschapsinstellingen van het Fonds voor Bijzondere Jeugdbijstand.
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd
ten laste van het artikel 01.06 een bedrag van
5.000.000 frank vast te leggen en ten bedrage van
5.000.000 frank te vereffenen voor het Centrum
voor Opleiding te Overijse.
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd
ten laste van het artikel 01.07.B een bedrag van
15.000.000 frank vast te leggen voor de per lot
gesplitste vastleggingen voor de Gezondheiscentra,
de Centra voor Medisch Schooltoezicht en de Consultatiebureaus voor Respiratoire Aandoeningen.
Het V.I.P.A. mag ten laste van het artikel 01.07.A
vereffenen ten bedrage van 15.000.000 frank.
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Artikel 103

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kan in uitvoering van
het besluit van de Vlaamse regering van 25 november 1992 (alternatieve financiering) het saldo ten
belope van 716.375.000 frank van de voorziene
rustoordbedden vastleggen voor zover hiervoor
reeds een principieel akkoord werd verleend.
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er toe gemachtigd
ten laste van artikel 01.03 een bedrag van
2.519.600.000 frank te vereffenen in het bovengenoemd besluit kader.

Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van het Fonds voor
het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen
(F.I.O.V.).
De begroting beloopt voor de ontvangsten
1.946.400.000 frank en voor de uitgaven
1.946.400.000 frank.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 1.000.000 frank en
1.000.000 frank.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er ten slotte toe
gemachtigd ten laste van artikel 00.01 900.000
frank vast te leggen en te ordonnanceren als eigen
werkingskredieten.

Het Fonds voor het Industrieel Onderzoek in
Vlaanderen wordt ertoe gemachtigd ten laste van
zijn begroting een bedrag van 1.407.300.000 frank
vast te leggen.

§ 2. De bevoegde Vlaamse minister kan, mits akkoord van de Vlaamse regering, onderling en
gelijktijdig overschrijvingen uitvoeren tussen de
vastleggingsmachtigingen en bijhorende vereffeningskredieten zoals vastgesteld in § 1 van dit artikel.

De minister bevoegd voor industriële vernieuwing
kan, na akkoord van de minister bevoegd voor
financiën en begroting, onderling en gelijktijdig
overschrijvingen uitvoeren tussen de vastleggingsmachtigingen van het Vlaams Instituut voor de
Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek
en het Fonds voor het Industrieel Onderzoek in
Vlaanderen.

§ 3. Met uitzondering van de werkingsuitgaven
bevatten de onderscheiden uitgavenposten niet
limitatieve kredieten. Deze kredieten zijn in hun
totaliteit beperkt tot de jaarlijkse inkomsten met
inbegrip van de overgedragen kassaldi.

– Aangenomen.

Artikel 104
– Aangenomen.

Artikel 102
Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van het Vlaams Fonds
voor de Lastendelging.
De begroting beloopt voor de ontvangsten
697.700.000 frank en voor de uitgaven 697.700.000
frank.

Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor 1997 van het Investeringsfonds
voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant.
De begroting beloopt voor de ontvangsten
405.000.000 frank en voor de uitgaven 405.000.000
frank.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Het Investeringsfonds voor grond- en woningbeleid voor Vlaams Brabant wordt ertoe gemachtigd
het niet aangewende saldo van de vastleggingsmachtiging 1992 verder over te hevelen naar het
begrotingsjaar 1997.

– Aangenomen.

– Aangenomen.
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De ontvangsten en de uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 9.830.000.000 frank.
Artikel 105

§ 1. Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 1997 van het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand.
De begroting beloopt voor de ontvangsten
5.848.000.000 frank en voor de uitgaven
5.848.000.000 frank.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.
§ 2. Het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand wordt
ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een
bedrag van 65.000.000 frank vast te leggen om verbintenissen aan te gaan met het oog op de uitvoering van begeleidingsmaatregelen in het kader van
de bijzondere jeugdbijstand en voor het opzetten
van preventiecampagnes en wetenschappelijke
en/of vernieuwende projecten.
– Aangenomen.

De overdracht van het begrotingssaldo 1996 naar
het jaar 1997 wordt toegestaan.
De Vlaamse Milieumaatschappij wordt ertoe
gemachtigd de saldi uit werkingsdotaties aan te
wenden voor de financiering van het niet door het
Vlaamse Gewest gesubsidieerde deel van investeringswerken.
– Aangenomen.

Artikel 108
Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.
De begroting beloopt voor de ontvangsten
1.439.600.000 frank en voor de uitgaven
1.439.600.000 frank.

Artikel 106

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 15.000.000 frank en
15.000.000 frank.

Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van het Fonds Film in
Vlaanderen.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt
ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een
bedrag van 2.600.000.000 frank vast te leggen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten
291.000.000 frank en voor de uitgaven 291.000.000
frank.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt
ertoe gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan
leningen bestemd voor investeringen in de land- en
tuinbouw voor een totaal gewaarborgd bedrag van
4.200.000.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

– Aangenomen.
Het fonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van
zijn begroting een bedrag van 300.000.000 frank
vast te leggen.
– Aangenomen.

Artikel 109
Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van het Grindfonds.

Artikel 107
Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van de Vlaamse
Milieumaatschappij.
De begroting beloopt voor de ontvangsten
2.377.326.000 frank en voor de uitgaven
2.377.326.000 frank.

De begroting beloopt voor de ontvangsten
456.700.000 frank en voor de uitgaven 456.700.000
frank.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 60.000.000 frank en
60.000.000 frank.
– Aangenomen.
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Artikel 110

De begroting beloopt voor de ontvangsten
4.173.200.000 frank en voor de uitgaven
4.173.200.000 frank.

Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van het Fonds voor de
Economische Expansie en Regionale Reconversie
- Middelgrote en Grote Ondernemingen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 1.000.000 frank en
1.000.000 frank.

De begroting beloopt voor de ontvangsten
5.744.300.000 frank en voor de uitgaven
5.744.300.000 frank.

Het Fonds wordt gemachtigd ten laste van zijn
begroting een bedrag van 3.618.500.000 frank vast
te leggen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 1.000.000 frank en
1.000.000 frank.

In aanvulling op bovenvermelde vastleggingsmachtiging wordt de minister bevoegd voor economie
gemachtigd ten laste van het Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie Kleine Ondernemingen bijkomende verbintenissen
aan te gaan ten belope van de door dit Fonds gerealiseerde ontvangsten vanaf 1996 in uitvoering van
artikel 2, § 4 van het decreet van 21 december 1990
houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting
1991.

Het Fonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van
zijn begroting een bedrag van 3.525.300.000 frank
vast te leggen.
In aanvulling op bovenvermelde vastleggingsmachtiging wordt de minister bevoegd voor economie
gemachtigd ten laste van het Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie Middelgrote en Grote Ondernemingen bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de
door dit Fonds gerealiseerde ontvangsten vanaf
1996 in uitvoering van artikel 1, §4 van het decreet
van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991.
De Vlaamse minister bevoegd voor het economisch beleid wordt ertoe gemachtigd om, zonder
inbreuk te doen op het vastleggingsbeginsel van
artikel 45, § 4 van de gecoördineerde wetten op de
rijkscomptabiliteit en na akkoord van de Vlaamse
minister bevoegd voor begroting, de vastlegging
van de principieel vooorwaardelijk toegekende
meertewerkstellingssteun voor middelgrote en
grote ondernemingen in het kader van de economische expansiewetgeving lastens het FEERR-MGO
te beperken tot de steun die overeenstemt met de
werkelijk globaal realiseerbare meertewerkstelling.
– Aangenomen.

Artikel 111
Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 van het Fonds voor de
Economische Expansie en Regionale Reconversie
- Kleine Ondernemingen.

De minister bevoegd voor economie kan na
akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor
begroting, onderling en gelijktijdig overschrijvingen uitvoeren tussen de vastleggingsmachtigingen
vastgesteld in dit artikel en het voorgaande artikel.
De minister bevoegd voor economie wordt
gemachtigd, lastens het Fonds voor Economische
Expansie en Regionale Reconversie - Kleine
Ondernemingen, trimesterieel voorschotten toe te
kennen aan het Vlaams Waarborgfonds voor de
dekking van de exploitatieverliezen van het jaar
1997. Deze voorschotten mogen een totaal bedrag
van 100.000.000 frank niet overschrijden.
De Vlaamse minister bevoegd voor het economisch beleid wordt ertoe gemachtigd om, zonder
inbreuk te doen op het vastleggingsbeginsel van
artikel 45, §4 van de gecoördineerde wetten op de
rijkscomptabiliteit en na akkoord van de Vlaamse
minister bevoegd voor begroting, de vastlegging
van de principieel vooorwaardelijk toegekende
meertewerkstellingssteun voor kleine ondernemingen in het kader van de economische expansiewetgeving lastens het FEERR-KO te beperken tot de
steun die overeenstemt met de werkelijk globaal
realiseerbare meertewerkstelling.
– Aangenomen.
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Artikel 112
Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde
begroting voor het jaar 1997 voor het Limburgfonds.
De begroting beloopt voor de ontvangsten
5.264.100.000 frank en voor de uitgaven
5.264.100.000 frank.
De ontvangsten en uitgaven voor orde worden
respectievelijk geraamd op 600.000.000 frank en
600.000.000 frank.
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een Belgische universiteit of van een wettelijk
daarmee gelijkgestelde inrichting tot instellingshoofd worden benoemd.
– Aangenomen.

Artikel 2
Artikel 1 heeft uitwerking met ingang van 17 juli
1985.
– Aangenomen.

Het fonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van
zijn begroting een bedrag van 375.000.000 frank
vast te leggen.

Artikel 3

– Aangenomen.

De Vlaamse regering wordt gemachtigd de
opheffingsdatum van artikel 1 te bepalen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

– Aangenomen.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.
HOOFDSTUK II
Onderwijs
ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997
– 428 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 31
Artikelsgewijze bespreking
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
decreet houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 1997.
De door de commissie aangenomen tekst wordt als
basis voor de bespreking genomen.

HOOFDSTUK I
Ambtenarenzaken

Artikel 1
Bij de wetenschappelijke instellingen die door de
Vlaamse regering worden opgericht, kan het
onderwijzend of wetenschappelijk personeel van

Artikel 4
In artikel 20 van het decreet van 21 december 1990
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 worden § 2 en § 3 vervangen door wat
volgt :
"§ 2. Aan het Fonds voor het leerlingenvervoer
worden alle ontvangsten toegewezen die voortvloeien uit de bijdragen van de leerlingen in de
kostprijs van het leerlingenvervoer georganiseerd
of gesubsidieerd door het departement Onderwijs
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
§ 3. De middelen van het Fonds voor het leerlingenvervoer dienen aangewend te worden om de
kosten te betalen voor het vervoer van de leerlingen, in toepassing van hetzij het koninklijk besluit
van 7 februari 1974 betreffende de wijze waarop de
reiskosten van leerlingen uit het buitengewoon
onderwijs ten laste worden genomen door de staat,
hetzij de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting
van de Nationale Dienst voor leerlingenvervoer.".
– Aangenomen.
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Artikel 8
Artikel 5

Artikel 167 van het decreet van 21 december 1994
betreffende het onderwijs VI, gewijzigd bij het
decreet van 8 juli 1996, wordt vervangen door wat
volgt :
"Artikel 167
Vanaf het begrotingsjaar 1997 worden de bedragen
zoals bedoeld in artikel 166 aangepast met de aanpassingsfactor voor investeringssubsidies, die door
de Vlaamse regering wordt gehanteerd voor de
opmaak van de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap.".
– Aangenomen.

Artikel 6
Voor het begrotingsjaar 1997 worden de vastleggingsmachtigingen, bedoeld in artikel 166 van het
decreet betreffende het Onderwijs VI van 21
december 1994 zoals gewijzigd, verhoogd met
800.000.000 frank bestemd voor de hogescholen.

§ 1. De wet van 27 juni 1956 betreffende het speciaal onderstandsfonds, gewijzigd bij de wet van 3
april 1965 en het koninklijk besluit nr. 81 van 10
november 1967, wordt opgeheven met ingang van 1
januari 1997.
§ 2. De in § 1 genoemde wetgeving inzake het speciaal onderstandsfonds blijft van toepassing voor
de kosten van onderhoud en behandeling van voor
1 januari 1997 van de behoeftigen die lijden aan
een kwaal van tuberculose of kankerachtige oorsprong, voorzover de voorstellen van de adviserende commissies en de facturen respectievelijk voor 1
januari 1998 en 1 januari 1999 in het bezit zijn van
de bevoegde administratie.
§ 3. De artikelen 11, 12 en 13 van de wet van 27
juni 1956 betreffende het speciaal onderstandsfonds, gewijzigd bij de wet van 3 april 1965, blijven
van toepassing op de tegemoetkomingen die werden en worden verleend door het speciaal onderstandsfonds. In voornoemd artikel 13 worden evenwel de woorden "ten bate van het speciaal onderstandsfonds" geschrapt.
– Aangenomen.

Deze bijkomende vastleggingsmachtiging wordt als
volgt verdeeld :
Artikel 9

IVAH : 262.476.370 frank ;
DIGO – gesubsidieerde officiële hogescholen :
74.047.166 frank ;
DIGO – gesubsidieerde vrije hogescholen :
463.476.464 frank.
– Aangenomen.

In artikel 2 van het decreet van 23 februari 1994
inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden
aangelegenheden worden 8° en 9° vervangen door
wat volgt :
"8° subsidiebelofte : verbintenis, die op het lopende begrotingsjaar wordt vastgelegd, om voor een
investering een investeringssubsidie toe te kennen ;

HOOFDSTUK III

9° subsidiebeslissing : de beslissing die het gedeelte
bepaalt van de subsidiebelofte dat voor een
bepaalde projectfase wordt voorbehouden ;".

Gezondheidsbeleid

– Aangenomen.

Artikel 7
Artikel 10
Artikel 19 van het decreet van 12 december 1990
betreffende het bestuurlijk beleid wordt opgeheven.
– Aangenomen.

In artikel 11 van het decreet van 23 februari 1994
inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden
aangelegenheden wordt § 1 vervangen door wat
volgt :
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AFDELING 2

Voorzitter
"§ 1. De regering kan het masterplan enkel goedkeuren en een subsidiebelofte verlenen als de
geplande investeringen passen in de programmatie.
De totale som van alle subsidiebeloften mag per
sector niet meer bedragen dan het bedrag bestemd
voor investeringen dat in de begroting per sector is
ingeschreven, verminderd met de te verwachten
vastleggingskredieten van de dossiers bedoeld in
artikel 20, § 1 van dit decreet.
Elke goedgekeurde subsidiebelofte wordt vooraleer de betekening geschiedt, aangerekend als vastlegging op de vastleggingskredieten van de betrokken sector van de uitgavenbegroting van het
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.
– Aangenomen.

Met inkomstenbelasting gelijkgestelde belasting

Artikel 12
Artikel 81, 1° van het Wetboek van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
wordt voor wat het Vlaams Gewest betreft als
volgt gewijzigd :
"De belasting wordt verminderd tot 1/10 van haar
bedrag van het hele jaar van de toestellen die
eigendom zijn van foorreizigers en opgesteld zijn in
mobiele installaties op foren, jaarmarkten, handelsforen, wijkkermissen en feestelijkheden met een
maximale duur van 10 weken waar tevens andere
foorkramen aanwezig zijn. De aldus verminderde
belasting mag niet minder dan 500 F bedragen.".
– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

Artikel 13

Financiën en Begroting

Artikel 81, 2° van het Wetboek van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
wordt, voor wat het Vlaams Gewest betreft, opgeheven.

AFDELING 1
Vlaamse Openbare Instellingen

– Aangenomen.

Artikel 11
HOOFDSTUK V
§1. De publiekrechtelijke rechtspersonen opgericht
bij of krachtens een wet of een decreet en die ressorteren onder de bevoegheid van het Vlaamse
Gewest of de Vlaamse Gemeenschap kunnen verplicht worden vanaf 1 januari 1998 al hun verzekeringen aan te gaan bij één of meerdere door de
Vlaamse regering aan te wijzen instellingen.
§ 2. Op gemotiveerd voorstel van de in §1 bedoelde
publiekrechtelijke rechtspersonen, kan de Vlaamse
regering afwijkingen omwille van de bijzondere
aard van het te verzekeren risico toestaan op de in
§1 opgelegde verplichting.
§ 3. De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd
de modaliteiten vast te leggen die de uitvoering
van het in §1 bepaalde mogelijk te maken.
– Aangenomen.

Successierechten

AFDELING 1
Vereenvoudiging van de tarieven

Artikel 14
Voor wat het Vlaamse Gewest betreft wordt artikel
48 van het Wetboek der Successierechten vervangen door :
"Artikel 48
De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden geheven volgens het tarief in onderstaande tabellen aangeduid. Hierin wordt vermeld :
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– het gedeelte van het netto-aandeel van elk der
rechtverkrijgenden ;

artikel 60bis, tenzij die welke specifiek werden aangegaan om andere goederen te verwerven of te
behouden.
TABEL I

– onder a : het percentage dat toepasselijk is op het
overeenstemmende gedeelte ;
– onder b : het totale bedrag van de belasting over
de voorgaande gedeelten.
Tabel I bevat het tarief in rechte lijn en tussen
echtgenoten.
Dit tarief wordt toegepast op het netto-aandeel in
de onroerende goederen enerzijds, en op het nettoaandeel in de roerende goederen anderzijds. De
schulden worden bij voorrang aangerekend op de
roerende goederen en op de goederen bedoeld bij

Gedeelte van
het netto-aandeel
van

Tussen broeders
en zusters
b

Gedeelte van het netto-aandeel

a

b

van 0 tot 2.000.000 F

3

van 2.000.000 tot 10.000.000 F

9

60.000 F

boven de 10.000.000 F

27

780.000 F

Tabel II bevat het tarief tussen andere personen
dan in rechte lijn en tussen echtgenoten en wordt
toegepast op de netto-erfdelen :
TABEL II

Tussen ooms of tantes
en neven of nichten
a

Tussen alle andere
personen

tot

a

b

a

1 F - 500.000 F

20

500.000 F - 1 miljoen F

25

100.000 F

30

125.000 F

35

150.000 F

1 miljoen F - 3 miljoen F

35

225.000 F

40

275.000 F

50

325.000 F

3 miljoen F - 7 miljoen F

50

925.000 F

55

1.075.000 F

65

1.325.000 F

Boven de 7 miljoen F

65

2.925.000 F

70

3.275.000 F

80

3.925.000 F

25

b

30

.".
Op dit artikel is er een amendement van de heren
Van Grembergen en Vandenbroeke dat luidt als
volgt :
Artikel 14
In de voorgestelde tekst van artikel 48, tabel II vervangen door wat volgt :

boven de 1.000.000 F :

30%

Tarief tussen andere personen :
van 1 tot 500.000 F :
van 500.000 tot 1.000.000 F
boven de 1.000.000 F

30%
35%
40%".

"TABEL II

De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

Tarief tussen broer en zuster en tussen oom of
tante en neef of nicht :

Artikel 15

van 1 tot 500.000 F :
van 500.000 tot 1.000.000 F :

20%
25%

Voor wat het Vlaamse Gewest betreft wordt in hetzelfde wetboek het artikel 50 vervangen als volgt :
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Artikel 16
"Artikel 50

Het percentage van het recht tussen echtgenoten is
niet van toepassing wanneer de echtgenoten uit de
echt of van tafel en bed gescheiden zijn tenzij zij
gemeenschappelijke kinderen of afstammelingen
hebben.
Dit zelfde percentage van het recht is eveneens van
toepassing op verkrijgingen door de kinderen van
de langstlevende echtgenoot van de overleden
echtgenoot.".

Voor wat het Vlaamse Gewest betreft wordt in hetzelfde wetboek artikel 54 geschrapt.
– Aangenomen.

Artikel 17
Voor wat het Vlaamse Gewest betreft wordt in hetzelfde wetboek artikel 55 vervangen als volgt :

"Artikel 55

– Aangenomen.
Er is een amendement van de heren Van Grembergen en Vandenbroeke ter invoeging van een nieuw
artikel 15bis dat luidt als volgt :

Artikel 15bis (nieuw)

Worden van de rechten van successie en van overgang bij overlijden vrijgesteld, de legaten gedaan
aan het Vlaamse Gewest en aan de Vlaamse
Gemeenschap en aan de openbare instellingen van
het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap.".
– Aangenomen.

Een nieuw artikel 15bis invoegen, dat luidt als
volgt :
Artikel 18
"Artikel 15bis
Voor wat betreft het Vlaams Gewest wordt in hetzelfde wetboek een artikel 50bis ingevoegd, dat
luidt als volgt :

Voor wat het Vlaamse Gewest betreft wordt in hetzelfde wetboek artikel 56 vervangen door wat
volgt :
"Artikel 56

"Artikel 50bis
§ 1. Het percentage van het recht tussen echtgenoten is eveneens van toepassing op verkrijgingen
tussen twee meerderjarige en handelingsbekwame
natuurlijke personen die in een notarieel testament
het geheel of een deel van hun nalatenschap aan
elkaar toewijzen op grond van hun samenwonende
wederzijdse bijstand.
§ 2. Het recht op deze gelijkschakeling gaat in ten
laatste vijf jaar na het notarieel testament of vanaf
het moment dat er kinderen gemeenschappelijk
ten laste zijn.
§ 3. De Vlaamse regering bepaalt de modaliteiten
van dit recht op gelijkschakeling.".".
De stemming over dit nieuw artikel 15bis wordt
aangehouden.

De som der rechten berekend volgens Tabel I van
artikel 48 en artikel 60bis in hoofde van een door
de wet tot de erfenis geroepen erfgenaam in de
rechte lijn of tussen echtgenoten wordt voor elk
netto erfdeel dat de 2.000.000 F niet overtreft verminderd met 20.000 F, vermenigvuldigd met de
coëfficiënt bekomen door 1 - (erfdeel/2.000.000).
Ten gunste van de kinderen die de leeftijd van 21
jaar niet hebben bereikt wordt er, onverminderd de
eventuele toepassing van het vorig lid, een vermindering verleend van 3.000 F op de rechten berekend volgens Tabel I van artikel 48 en artikel 60bis,
voor elk vol jaar dat nog moet verlopen tot zij de
leeftijd van 21 jaar bereiken en ten gunste van de
overlevende echtgenoot ten belope van de helft
van de bijkomende verminderingen die de
gemeenschappelijke kinderen samen genieten.".
– Aangenomen.
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Artikel 19
In hetzelfde wetboek wordt, voor wat het Vlaamse
Gewest betreft, artikel 59, 1° vervangen door wat
volgt :
"1° tot 6,60 % voor de legaten aan provincies,
gemeenten, provinciale en gemeentelijke openbare
instellingen en instellingen van openbaar nut gelegen in het Vlaamse Gewest ;".
– Aangenomen.

Artikel 20
§ 1. In artikel 55bis van het Wetboek der successierechten wordt in § 1, de eerste zin vervangen door
de zin die luidt als volgt :
"Van het recht van successie worden vrijgesteld de
maatschappelijke rechten als bedoeld in § 2 van dit
artikel verworven tenminste vijf jaar voor het
openvallen van de nalatenschap en uiterlijk in het
jaar 2005, hetzij door de overledene of door zijn
echtgenoot en die gedurende genoemde termijn
het voorwerp waren van een inschrijving op naam
van de overledene of op naam van zijn echtgenoot
of hetgeen verkregen wordt als terugbetaling van
diezelfde maatschappelijke rechten.".
§ 2. In artikel 55bis, § 3 van hetzelfde wetboek
wordt in de eerste zin, het woord "minstens" toegevoegd voor de woorden "voldoen aan de volgende
voorwaarden" en wordt deze paragraaf aangevuld
met de zin : "De Vlaamse regering stelt de eventuele bijkomende modaliteiten en voorwaarden
vast.".
– Aangenomen.

AFDELING 2
Verlaagd tarief voor familiale ondernemingen
en familiale vennootschappen

§ 1. In afwijking van artikelen 48 en 482 wordt het
successierecht geheven tegen 3 % op de nettowaarde van :
a. de activa die door de erflater of zijn echtgenoot
beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een familiale
onderneming
en
b. de aandelen in een familiale vennootschap of
vorderingen op een dergelijke vennootschap, op
voorwaarde dat de onderneming of de aandelen
van de vennootschap in de vijf jaar voorafgaand
aan het overlijden ononderbroken voor ten minste
50 procent toebehoorden aan de overledene en/of
zijn echtgenoot, en dat deze spontaan in de aangifte van nalatenschap worden vermeld.
Voor de berekening van de 50 procent wordt
tevens rekening gehouden met de activa of de aandelen die reeds in het bezit zijn van de descendenten en hun echtgenoten of van de zijverwanten tot
en met de tweede graad.
§ 2. Onder familiale onderneming wordt verstaan :
een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater en/of
zijn echtgenoot, al dan niet samen met anderen,
persoonlijk wordt geëxploiteerd of uitgeoefend.
§ 3. Onder familiale vennootschap wordt verstaan :
de vennootschap met zetel van werkelijke leiding
in een van de lidstaten van de Europese Unie, die :
– ofwel zelf beantwoordt aan de voorwaarden van
§§ 1, 5 en 8 ;
– ofwel, die aandelen en desgevallend vorderingen
houdt van dochtervennootschappen die aan deze
voorwaarden beantwoorden.
In dit laatste geval wordt de participatievoorwaarde op geconsolideerde basis berekend ; de tewerkstellingsvoorwaarde, zoals bedoeld in §5, wordt
echter per vennootschap berekend.
§ 4. Onder aandelen worden tevens begrepen :
– maatschappelijke rechten in vennootschappen ;

Artikel 21
In het Wetboek der Successierechten wordt, voor
wat het Vlaams Gewest betreft, een artikel 60bis
ingevoegd, luidend als volgt :

– de certificaten van aandelen, uitgereikt door verenigingen zonder winstoogmerk of andere rechtspersonen met zetel in een van de lidstaten van de
Europese Unie, ter vertegenwoordiging van aandelen van familiale vennootschappen die aan de
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gestelde voorwaarden voldoen, op voorwaarde
dat :
– aan elk aandeel één certificaat beantwoordt ;
– de rechtspersoon de verplichting heeft om de
dividenden en andere vermogensvoordelen
onmiddellijk en ten laatste binnen de maand
door te storten aan de certificaathouder ;
– de rechtspersoon de aandelen niet kan vervreemden zonder toestemming van de certificaathouder.
§ 5. De vermindering wordt slechts toegestaan op
voorwaarde dat de onderneming of de vennootschap in de drie jaar voorafgaand aan het overlijden minstens 5 in het Vlaamse Gewest tewerkgestelde werknemers telt, uitgedrukt in voltijdse eenheden.
In afwijking van het eerste lid, wordt, indien de
onderneming of de vennootschap in de 3 jaren
voorafgaand aan het overlijden 1, 2, 3 of 4 in het
Vlaamse Gewest tewerkgestelde werknemers telt,
uitgedrukt in voltijdse eenheden de vermindering
toegepast op respectievelijk 20%, 40%, 60%, of
80% van de netto-waarde bepaald in § 9. Deze vermindering wordt slechts toegekend en behouden
voor zover gedurende 5 jaar na het overlijden de
aandelen of de vorderingen toebehoren aan de erfgenamen die de vermindering genoten. Wanneer
een erfgenaam in de periode van 5 jaar komt te
overlijden, blijft de vermindering slechts behouden
voorzover diens aandeel in rechte lijn of tussen
echtgenoten wordt vererfd.
Het aantal tewerkgestelde werknemers wordt
beoordeeld op basis van de aangiften vereist voor
de sociale wetgeving. Komen niet in aanmerking de
werknemers bedoeld in artikel 5 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
De tariefvermindering wordt slechts behouden
indien het aantal in het Vlaamse Gewest tewerkgestelde personeelsleden, uitgedrukt in voltijdse eenheden, de eerste vijf jaar na het overlijden jaar na
jaar behouden blijft.
Indien en in de mate dat de tewerkstelling, uitgedrukt in voltijdse eenheden in een van de vijf jaren
na het overlijden lager zou zijn, is de belasting
tegen het normale tarief evenredig verschuldigd,
verhoogd met de wettelijke interest sinds het overlijden.
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§ 6. De activa die bijkomend belegd werden in de
onderneming in de laatste drie jaar voor het overlijden, komen voor de vermindering niet in aanmerking, tenzij de bijkomende belegging van deze
activa beantwoordt aan rechtmatige financiële of
economische behoeften.
Kapitaalverhogingen of bijkomende leningen, die
in de laatste drie jaar voor het overlijden werden
volgestort of toegestaan, komen voor het verlaagd
tarief niet in aanmerking, tenzij deze beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische
behoeften.
§ 7. Indien het belegd vermogen of het kapitaal en
de vorderingen bedoeld in § 1 dalen door uitkeringen of terugbetalingen in de 5 jaar na het overlijden wordt het normaal tarief evenredig verschuldigd verhoogd met de wettelijke intresten.
§ 8. De onderneming of de vennootschap komt
slechts voor de vermindering in aanmerking voor
zover de onderneming of de vennootschap een
jaarrekening opmaakt overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot
de jaarrekening van ondernemingen, welke tevens
aangewend werd ter verantwoording van de aangifte in de inkomstenbelasting, gedurende een
periode van 3 jaar voor en 5 jaar na het overlijden.
Ondernemingen of vennootschappen waarvan de
maatschappelijke zetel gelegen is buiten het
Vlaamse Gewest moeten een jaarrekening opmaken overeenkomstig de geldende wetgeving van de
plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.
§ 9. Onder netto-waarde wordt verstaan de waarde
van de activa of aandelen verminderd met de
schulden, behalve die welke specifiek werden aangegaan om andere goederen te verwerven of te
behouden.
§ 10. Op straffe van verval is artikel 60bis slechts
toepasselijk voor zover de volgende voorwaarden
zijn vervuld :
1° in de aangifte wordt uitdrukkelijk om de toepassing van artikel 60bis verzocht ;
2° het door de Vlaamse Gemeenschap uitgereikte
attest waaruit blijkt dat aan de door dit artikel
gestelde voorwaarden, op het vlak van tewerkstelling en kapitaal, is voldaan, is bij de aangifte
gevoegd.
Indien dit attest niet wordt ingediend voordat de
rechten opeisbaar zijn, moeten deze, tegen het nor-
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male tarief berekend, binnen de wettelijke termijn
betaald worden, behoudens teruggave, overeenkomstig het bepaalde in artikel 135, 8° ;
3° in de aangifte wordt in een afzonderlijke rubriek
vermeld voor welke activa of aandelen de toepassing van artikel 60bis wordt gevraagd.
§ 11. De erfgenamen die wensen het voordeel te
genieten van artikel 60bis richten bij aangetekend
schrijven een verzoek tot het bekomen van het in §
10 bedoelde attest aan de Vlaamse regering. Dit
verzoek is vergezeld van alle bewijskrachtige gegevens waaruit blijkt dat voldaan is aan de gestelde
voorwaarden. De Vlaamse regering bepaalt de
nadere voorwaarden en modaliteiten waaronder
een attest als bedoeld in § 10 aangevraagd en verstrekt wordt.
De erfgenamen die genoten van de vermindering
als bedoeld in dit artikel moeten aantonen dat er
blijvend voldaan is aan de voorwaarden voor het
behoud van het voordeel. Dit houdt in dat bedoelde erfgenamen :

§ 12. De Vlaamse Gemeenschap levert aan de
bevoegde ontvanger, in de periode van 5 jaar na
het overlijden, een nieuw attest af, elke keer dat de
voorwaarden waaronder de vermindering werd
bekomen wijzigingen ondergaan waardoor de vermindering geheel of gedeeltelijk vervalt.".
– Aangenomen.

Artikel 22
In het Wetboek der Successierechten wordt, wat
het Vlaamse Gewest betreft, een artikel 135, 8°
ingevoegd luidend als volgt :
"8° wanneer, in het geval van artikel 60bis, het
attest bedoeld in § 10 van dat artikel neergelegd
wordt bij de ontvanger binnen 2 jaar na de betaling
van de belasting.".
– Aangenomen.

HOOFDSTUK VI
– in de periode van vijf jaar na het overlijden, elke
keer de voorwaarden waaronder een vermindering
werd bekomen wijzigen, dit melden voor het einde
van de maand volgend op deze waarin de wijziging
voorkwam ;
– voor elk jaar tijdens deze periode bevestigen,
samen met het verstrekken van controleerbare
gegevens, of er nog aan de voorwaarden blijvend
voldaan is.
Deze melding gebeurt binnen de maand na het
verstrijken van de opeenvolgende periodes van 12
maanden te rekenen vanaf het overlijden. In voorkomend geval mogen de betrokkenen ervoor kiezen deze meldingen te doen op basis van de eerstvolgende balans na overlijden en de eerstvolgende
vijf boekjaren volgend op het jaar van overlijden.
Wijzigingen in balansdata kunnen deze periode
niet verkorten.
De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot deze meldingsplicht.
Bij niet naleving van de meldingsplicht zoals
bedoeld hiervoor worden de rechten geacht verschuldigd te zijn berekend tegen het gewoon tarief,
zonder toepassing van dit artikel.

Promotie- en uitvoerbeleid
Het Fonds Vlaanderen-Azië

Artikel 23
§ 1. Er wordt een fonds Vlaanderen-Azië opgericht, hierna te noemen het Fonds. Het Fonds heeft
rechtspersoonlijkheid. De bepalingen van de wet
van 16 maart 1954 in verband met de begroting, de
rekeningen, het comptabiliteitsstelsel, het gezag en
de controle op de instellingen van categorie A zijn
op het Fonds van toepassing voor zover er in dit
decreet niet wordt van afgeweken.
§ 2. Het Fonds heeft als doelstelling Vlaamse
exporterende bedrijven de mogelijkheid te bieden
om een dochteronderneming, al dan niet gezamenlijk met een locale partner, op te zetten in de Aziatische groeimarkten. Deze investering moet passen
in de internationale expansie van het bedrijf en
moet de uitvoer vanuit Vlaanderen stimuleren.
§ 3. Het Fonds zal voor de realisatie van deze doelstellingen middelen ter beschikking stellen en kan
minderheidsparticipaties voor een beperkte duur
nemen. Het Fonds kan ook middelen ter beschikking stellen voor het verlenen van de waarborg van
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het Vlaamse Gewest die gedeeltelijk de verliezen
dekt die deze onderneming oploopt door de economische mislukking van de investering.
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§ 4. Onverminderd de toepassing van § 3, worden
de middelen overeenkomstig artikel 3, § 3 van het
decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de
regelen inzake de werking en de verdeling van het
Sociaal Impulsfonds aan het Sociaal Impulsfonds
toegewezen.

§ 4. De middelen van het Fonds bestaan uit :
– Aangenomen.
1° een dotatie lastens de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap ;
Artikel 25

2° de terugbetalingen van sommen, die voortkomen uit de uitvoering van de taken van het Fonds ;
3° het saldo op het einde van het voorgaande
begrotingsjaar op het Fonds.
§ 5. De Vlaamse regering stelt jaarlijks een verslag
op over de werking en het beheer van het Fonds.
Het verslag wordt aan het Vlaams Parlement meegedeeld vóór 30 juni van het daaropvolgende jaar.
§ 6. De Vlaamse regering regelt de werking en het
beheer van het Fonds. Zij stelt de nodige diensten,
uitrusting, installatie en personeelsleden van haar
diensten ter beschikking van het Fonds en kan,
overeenkomstig de terzake geldende algemene
beginselen, sommige van haar bevoegdheden delegeren aan de leidende ambtenaar die zij daartoe
aanwijst.

In artikel 9 van het decreet van 14 mei 1996 tot
vaststelling van de regelen inzake de werking en de
verdeling van het Sociaal Impulsfonds worden de
woorden "1% aanvullende personenbelasting
respectievelijk 1% opcentiemen op de onroerende
voorheffing hoger is dan de gemiddelde opbrengst
ervan in het Vlaamse Gewest" vervangen door de
woorden "1% personenbelasting respectievelijk
100 opcentiemen op de onroerende voorheffing
hoger is dan de gemiddelde opbrengst van de
gemeenten in het Vlaamse Gewest".
– Aangenomen.

HOOFDSTUK VIII
– Aangenomen.
Binnenlandse Aangelegenheden

Artikel 26
HOOFDSTUK VII
Stedelijk Beleid

Artikel 24
§ 1. Er wordt een Fonds voor de heffing op leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen
opgericht, hierna genoemd "Leegstandsfonds".
§ 2. Aan het Leegstandsfonds worden toegewezen
alle ontvangsten voortvloeiend uit de inning van de
heffingen, zoals bedoeld in Hoofdstuk VIII, Afdeling 2 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1996.
§ 3.De Vlaamse regering wordt gemachtigd om de
kosten verbonden aan de inning van de in § 2
bedoelde heffingen te vereffenen.

In afwijking van artikel 3 van het decreet van 29
april 1991 betreffende het Vlaams Provinciefonds
wordt voor het jaar 1997 de dotatie van het Vlaams
Provinciefonds vastgesteld op 3.686.400.000 frank.
Op dit artikel is er een amendement ter schrapping
van de heren Vermeiren en Demeulenaere dat
luidt als volgt :

Artikel 26
Dit artikel schrappen.
De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.
Er is een amendement ter invoeging van de Vlaamse regering van een nieuw artikel 26bis dat luidt als
volgt :
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In hoofdstuk VIII – Binnenlandse Aangelegenheden, een nieuw artikel 26bis invoegen, dat luidt als
volgt :

"Artikel 26bis
De havenbesturen in de vorm van een autonoom
gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kunnen, overeenkomstig de wetgeving betreffende de
onteigening ten algemenen nutte en na machtiging
van de Vlaamse regering, in eigen naam en voor
eigen rekening onroerende goederen onteigenen
die nodig zijn voor de verwezenlijking van hun statutair doel.".
De stemming over dit nieuw artikel 26bis wordt
aangehouden.

HOOFDSTUK IX
Huisvesting

Artikel 27
§ 1. De Vlaamse regering kan aan de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij subsidie verlenen om de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door
haar erkende soiale huisvestingsmaatschappijen in
staat te stellen de volgende investeringsprogramma's te financieren :

De Vlaamse regering stelt de voorwaarden vast
waaronder deze subsidie wordt verleend, waarbij
ze een onderscheid maakt tussen enerzijds de verrichtingen bedoeld om sociale huurwoningen
beschikbaar te stellen en anderzijds verrichtingen
voor kredietverlening of verkoop.
Het subsidiepercentage voor de investeringsprogramma's wordt vastgesteld in functie van de evolutie van de marktrentevoet, die wordt gemeten op
basis van het voortschrijdend gemiddelde van de
rentevoet OLO met een resterende looptijd van 10
jaar voor de periode van zes maanden die het tijdstip van de vaststelling van het subsidiepercentage
voorafgaat. Het subsidiepercentage wordt een eerste maal vastgesteld op 1 juli van het jaar dat het
begrotingsjaar voorafgaat en een tweede maal op 1
maart van het betreffende begrotingsjaar.
De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij boekt de
subsidie in twee interne financieringsfondsen, één
ten behoeve van de verrichtingen voor sociale
huurwoningen en één ten behoeve van de verrichtingen voor kredietverlening en verkoop. De middelen van die fondsen zijn bestemd voor de financiering van de investeringsverrichtingen van de
sociale huisvestingsmaatschappijen en van de
VHM zelf. De Vlaamse regering regelt het gebruik
van eventuele saldi op de financieringsfondsen.
§ 2. De subsidie vermeld in §1 kan de vorm aannemen van een kapitaalsinbreng van het Vlaamse
Gewest in de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.
– Aangenomen.

HOOFDSTUK X
1° een door de Vlaamse regering goedgekeurd
investeringsprogramma voor de verrichtingen
bedoeld om de sociale huurwoningen beschikbaar
te stellen, waarvan het investeringsvolume in 1997
2341,1 miljoen frank bedraagt ;
2° een door de Vlaamse regering goedgekeurd
investeringsprogramma voor de verrichtingen voor
kredietverlening of verkoop te financieren, waarvan het investeringsvolume in 1997 2341,1 miljoen
frank bedraagt.
De in het eerste lid, 1° en 2° vermelde bedragen
worden de daaropvolgende begrotingsjaren aangepast met de aanpassingsfactor voor investeringssubsidies, die door de Vlaamse regering wordt
gehanteerd voor de opmaak van de begroting van
het Vlaamse Gewest.

Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid
voor Vlaams-Brabant
Artikel 28
§ 1. Erfpachten die toegestaan worden door het
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid
voor Vlaams-Brabant met toepassing van artikel
19bis van het decreet van 25 juni 1992 houdende
diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, worden verleend tegen een jaarlijkse erfpachtcijns van 1 % van de venale waarde van de
grond.
§ 2. Deze erfpachtcijns wordt bepaald door het
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid
voor Vlaams-Brabant en geïndexeerd rekening
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houdende met het gezondheidsindexcijfer, met
dien verstande dat het basisindexcijfer het cijfer is
van de maand voorafgaand aan het sluiten van de
erfpachtovereenkomst.
De aanpassingen, zowel stijgingen als dalingen, zullen automatisch en rechtens gebeuren overeenkomstig de volgende formule op de verjaardag van
het sluiten van de erfpachtovereenkomst :
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Vlaams-Brabant gelden echter de inkomensgrenzen en oppervlaktenormen zoals bepaald in uitvoering van Hoofdstuk II, Sociaal Grond- en Woonbeleid in Vlaams-Brabant, van het decreet van 25 juni
1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding
van de begroting 1992.".
§ 4. In de artikelen 8 en 10 van hetzelfde decreet
worden de woorden "artikel 2" vervangen door de
woorden "artikel 3".
– Aangenomen.

basiscijns x nieuw indexcijfer

= nieuwe cijns

basisindexcijfer
HOOFDSTUK XI

Het nieuwe indexcijfer is het cijfer van de maand
die de verjaardag van het sluiten van de erfpachtovereenkomst voorafgaat.
§ 3. Bij laattijdige betaling van de cijns zullen de
wettelijke interesten van rechtswege verschuldigd
zijn vanaf de datum waarop de cijns verschuldigd
is.
– Aangenomen.

Tewerkstelling

Artikel 30
Artikel 10bis van het decreet van 19 april 1995 tot
regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling
in het Vlaamse Gewest wordt vervangen door wat
volgt :
"Artikel 10bis

Artikel 29
§ 1. In artikel 3 van het decreet van 16 juni 1982
houdende maatregelen voor een sociaal grondbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 oktober 1991
en 23 maart 1994, worden de woorden "de besturen en instellingen bedoeld in artikel 2" vervangen
door de woorden "de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende vennootschappen, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten en het Investeringsfonds voor Grond- en
Woonbeleid voor Vlaams-Brabant".
§ 2. In de artikelen 6, 7 en 9 van hetzelfde decreet
worden de woorden "De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de gemeenten en de verenigingen
van gemeenten" vervangen door de woorden "De
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door
haar erkende vennootschappen, de gemeenten, de
verenigingen van gemeenten en het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor VlaamsBrabant.".
§ 3. In artikel 6 van hetzelfde decreet wordt littera
a aangevuld met volgende bepaling :
"Voor woonprojecten gefinancierd door het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor

De Vlaamse regering kan een bedrag bepalen voor
de onderzoekskosten die ten laste komen van het
bureau bij de aanvraag van de erkenning.".
– Aangenomen.

Artikel 31
Artikel 8bis van het decreet van 3 maart 1993 houdende regeling tot erkenning van de outplacement,
wervings- en selectiebureaus in het Vlaamse
Gewest wordt opgeheven.
– Aangenomen.

Artikel 32
Artikel 7bis van het decreet van 6 maart 1991 houdende regeling tot erkenning van uitzendbureaus
in het Vlaamse Gewest wordt opgeheven.
– Aangenomen.
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HOOFDSTUK XII
Leefmilieu

gehouden aan elk van de op hun openbaar waterleidingnet aangesloten huishoudelijke abonnees
met ingang van 1 januari 1997 jaarlijks een hoeveelheid leidingwater gratis te leveren gelijk aan 15
m3 per persoon die op 1 januari van het beschouwde jaar gedomicilieerd is op het adres van de aansluiting op het openbare waterleidingnet.

AFDELING 1
Watervoorziening

De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen
met betrekking tot de voormelde gratis levering
van leidingwater aan huishoudelijke abonnees.

Artikel 33
In de wet van 14 augustus 1933 betreffende de
bescherming van drinkwaters wordt een artikel
1bis ingevoegd dat luidt als volgt :
"Artikel 1bis
Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest
inzake de openbare watervoorziening
§ 1. Voor de toepassing van dit artikel 1bis wordt
onder "water dat bestemd is voor menselijke consumptie" verstaan, al het water, hetzij onbehandeld, hetzij na een behandeling, dat voor dat doel
wordt gebruikt, ongeacht de herkomst en ongeacht
of het gaat om water :
– dat aan de verbruiker wordt geleverd, hierna
leidingwater genoemd ;
– dat in een levensmiddelenbedrijf wordt gebruikt
voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in de handel brengen van voor
menselijke consumptie bestemde producten of
stoffen ;
– dat van invloed is op de goede hoedanigheid
van de levensmiddelen als eindproduct.
Vallen niet onder de voormelde definitie :
– het drinkwater dat verpakt in flessen, bussen,
blikken of andere recipiënten in de handel
wordt gebracht ;
– het natuurlijk mineraalwater dat als dusdanig is
erkend en/of omschreven ;
– medicinaal water dat als dusdanig is erkend.

§ 4. De gemeenten verlenen hun medewerking aan
de gemeentelijke regies, intercommunales en alle
andere maatschappijen die instaan voor een openbare watervoorziening, voor de uitvoering van de
in § 3 voorziene gratis levering van leidingwater.
Zij zullen aldus inzonderheid uiterlijk op 1 maart
van het beschouwde jaar de gegevens verstrekken
aangaande het aantal personen dat op 1 januari
van het beschouwde jaar gedomicilieerd was op elk
van de verschillende domicilies die zich op hun
grondgebied bevinden.
Met het oog op het verkrijgen van de in § 3 bedoelde gratis levering, kunnen de huishoudelijke abonnees hetzij uit zichzelf, hetzij op eenvoudige vraag
van de betrokken gemeentelijke regie, intercommunale of andere maatschappij die instaat voor
een openbare watervoorziening, de nodige gegevens verstrekken aangaande het aantal personen
dat op 1 januari van het beschouwde jaar gedomicilieerd was op het adres van de aansluiting op het
openbare waterleidingnet. In voorkomend geval
kan de betrokken gemeentelijke regie, intercommunale of andere maatschappij die instaat voor
een openbare watervoorziening, eisen dat deze
gegevens dienen geattesteerd door de burgemeester van de gemeente waarin de aansluiting op het
openbare waterleidingnet is gelegen.".
Op dit artikel is er een amendement ter schrapping
van de mevrouw De Maght-Aelbrecht dat luidt als
volgt :

§ 2. De Vlaamse regering kan met betrekking tot
de waterproductie en watervoorziening een technische reglementering inzake de kwaliteit en de levering van het drinkwater vaststellen.

Dit artikel schrappen.

§ 3. De gemeenten, gemeentelijke regies, intercommunales en alle andere maatschappijen die instaan
voor een openbare watervoorziening, zijn er toe

De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

Artikel 33
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kenning van het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden ;

Voorzitter
AFDELING 2
Oppervlaktewateren

Artikel 34
In artikel 35ter van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 21
december 1990 en gewijzigd bij de decreten van 25
juni 1992 en 22 december 1993 worden een § 5 en
§ 6 toegevoegd die luiden als volgt :
"§ 5. In afwijking van de bepalingen van de voormelde §§ 1 tot en met 4 kan elke heffingsplichtige
die geniet van :
– ofwel, het bestaansminimum, toegekend door
het OCMW volgens de wet van 7 augustus
1974 ;
– ofwel, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens de wet van 1 april 1969 ;
– ofwel, de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten volgens de wet van 27
februari 1987, gewijzigd bij de wet van 22
december 1989 en bij de wet van 30 december
1992 ;
met ingang van het heffingsjaar 1997 volledige vrijstelling verkrijgen van de verplichting tot betaling
van de in § 1 bedoelde heffing voor de plaats van
het watergebruik die tevens zijn wettelijke domicilie is.
Om deze vrijstelling te bekomen dient bedoelde
heffingsplichtige, uiterlijk binnen de op het desbetreffende heffingsbiljet vermelde betalingstermijn,
een aanvraag tot vrijstelling bij de Maatschappij in
te dienen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn
van :
– ofwel, een attest afgeleverd door het betrokken
OCMW waarin dit laatste bevestigt dat de op
het heffingsbiljet vermelde heffingsplichtige
gedurende minimaal drie maanden voorafgaand
aan de uitvoerbaarverklaring van het cohier
genoten heeft van een door het OCMW toegekend bestaansminimum ;
ofwel, een voor eensluidend verklaard afschrift
van de door de Rijksdienst voor Pensioenen
gedane kennisgeving van de beslissing tot toe-

ofwel, een voor eensluidend verklaard afschrift
van de door het Ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu gedane kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de
inkomensvervangende tegemoetkoming en de
betalingsstrook van het postmandaat of het
rekeninguittreksel van de meest recente betaling van de inkomensvervangende tegemoetkoming ;
– een kopie van het overeenkomstig heffingsbiljet.
Mits voldaan is aan de in het voorgaande lid vermelde voorwaarden is bedoelde vrijstelling van
rechtswege verworven.
§ 6. Elke fysieke persoon die niet de heffingsplichtige is maar wel de werkelijke gebruiker van het
water, kan de terugbetaling van zijn aandeel in de
in § 1 bedoelde heffing voor de plaats van het
waterverbruik die tevens zijn wettelijke domicilie
is verkrijgen van de Maatschappij, mits schriftelijk
of persoonlijk binnen de 12 maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet een aanvraag
daartoe wordt ingediend waarin het aantal wooneenheden waarop het heffingsbiljet betrekking
heeft, is vermeld en waaraan de volgende bijlagen
zijn toegevoegd :
– ofwel, een attest afgeleverd door het betrokken
OCMW waarin dit laatste bevestigt dat de op
het heffingsbiljet vermelde heffingsplichtige op
datum van de uitvoerbaarverklaring van het
cohier geniet van een door het OCMW toegekend bestaansminimum ;
ofwel, een voor eensluidend verklaard afschrift
van de door de Rijksdienst voor Pensioenen
gedane kennisgeving van de beslissing tot toekenning van het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden ;
ofwel, een voor eensluidend verklaard afschrift
van de door het Ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu gedane kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de
inkomensvervangende tegemoetkoming en de
betalingsstrook van het postmandaat of het
rekeninguittreksel van de meest recente betaling van de inkomensvervangende tegemoetkoming ;
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waarin :

– een kopie van het overeenkomstig heffingsbiljet.".

N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden ;

– Aangenomen.

Qp =

– voor natuurlijke personen : 30 x M, waarin M het aantal personen is dat op 1 januari
van het heffingsjaar deel uitmaakt van eenzelfde gezin of gemeenschap ;

Artikel 35
– voor rechtspersonen : 500 m3 ;
In artikel 35quater van dezelfde wet, ingevoegd bij
het decreet van 21 december 1990 en gewijzigd bij
de decreten van 25 juni 1992 en 22 december 1993
wordt § 1 vervangen door de volgende bepaling die
luidt als volgt :
"§ 1. De vuilvracht wordt als volgt berekend :
1° voor elke heffingsplichtige die uitsluitend water
heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet op enig tijdstip gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar en waarbij het waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar,
op basis van de facturatie door de openbare watervoorzieningsmaatschappij, minder dan 500 m3
bedraagt :

3° voor elke heffingsplichtige die op enig tijdstip
gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar water heeft afgenomen van een openbaar
waterdistributienet en waarbij het waterverbruik in
het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, op basis
van de facturatie door de openbare watervoorzieningsmaatschappij, minder dan 500 m3 bedraagt en
die tevens op enig tijdstip gedurende dat jaar
beschikte over een eigen waterwinning met een
getotaliseerd nominaal pompvermogen van minder
dan 5 m3 per uur :
N = 0,025 x (Qw + Qg)
waarin :

N = 0,025 x Qw
waarin :
N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden ;
Qw = het door de openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan
het heffingsjaar totaal gefactureerd waterverbruik uitgedrukt in m 3 en in voorkomend geval verhoogd met de hoeveelheid
water die in hetzelfde jaar gratis werd geleverd ; in geval de facturen het waterverbruik niet vermelden wordt door de Maatschappij aangenomen dat Qw gelijk is aan
het quotiënt van de door de openbare
watervoorzieningsmaatschappij in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar totale
gefactureerde kosten, exclusief BTW,
gedeeld door 40 en in voorkomend geval
verhoogd met de hoeveelheid water die in
hetzelfde jaar gratis werd geleverd ;
2° voor elke heffingsplichtige die gedurende het
gehele jaar voorafgaand aan het heffingsjaar uitsluitend beschikte over een eigen waterwinning
met een getotaliseerd nominaal pompvermogen
van minder dan 5 m3 per uur :
N = 0,025 x Qp

N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden ;
Qw = het door de openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan
het heffingsjaar totaal gefactureerd waterverbruik uitgedrukt in m 3 en in voorkomend geval verhoogd met de hoeveelheid
water die in hetzelfde jaar gratis werd geleverd ; in geval de facturen het waterverbruik niet vermelden wordt door de Maatschappij aangenomen dat Qw gelijk is aan
het quotiënt van de door de openbare
watervoorzieningsmaatschappij in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar totale
gefactureerde kosten, exclusief BTW,
gedeeld door 40 en in voorkomend geval
verhoogd met de hoeveelheid water die in
hetzelfde jaar gratis werd geleverd ;
Qg =

– voor natuurlijke personen : 10 x M, waarin M het aantal personen is dat op 1 januari
van het heffingsjaar deel uitmaakt van eenzelfde gezin of gemeenschap ;
– voor rechtspersonen : 500 m3 ;

4° voor elke heffingsplichtige als bedoeld sub 1°
tot en met 3° :
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– wiens woongelegenheid en/of inrichting niet is
gelegen in een zuiveringszone A of B zoals
gedefinieerd in artikel 1.1.2. van titel II van het
VLAREM ;
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Op dit artikel is er een amendement van de heer
Malcorps dat luidt als volgt :

Artikel 35
Dit artikel vervangen door wat volgt :

– die gedurende het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar het huishoudelijk afvalwater
afkomstig van zijn woongelegenheid en/of
inrichting heeft gezuiverd of laten zuiveren in
een particuliere zuiveringsinstallatie ;
– waarvan, inzoverre het gaat om een overeenkomstig titel I van het VLAREM als hinderlijk
ingedeelde inrichting, de exploitatie is gemeld
en/of vergund overeenkomstig de voorschriften
van titel I van het VLAREM ;
– die gebouwd is en geëxploiteerd wordt volgens
een code van goede praktijk ;
– waarbij het effluentwater van bedoelde particuliere zuiveringsinstallatie gedurende het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar in een oppervlaktewater werd geloosd ;
wordt de overeenkomstig sub 1°, sub 2° of sub 3°
berekende vuilvracht met 50 % verminderd ; deze
vermindering kan evenwel in geen geval tot gevolg
hebben dat de overeenkomstige heffing minder
dan 300 frank bedraagt ;
Elke heffingsplichtige die van bovenstaande vermindering wenst te genieten, dient op straffe van
verval van het recht van vermindering uiterlijk binnen de op het desbetreffende heffingsbiljet vermelde betalingstermijn, bij ter post aangetekende zending een aanvraag bij de Maatschappij in te dienen
met de volgende bijlagen :

"Artikel 35
In artikel 35quater, § 1 van dezelfde wet, ingevoegd
bij het decreet van 21 december 1990 en gewijzigd
bij de decreten van 25 juni 1992 en 22 december
1993, wordt een 4° toegevoegd, dat luidt als volgt :
"4° voor elke heffingsplichtige als bedoeld sub 1°
tot en met 3° :
– wiens woongelegenheid en/of inrichting niet is
gelegen in een zuiveringszone A of B zoals gedefinieerd in artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM ;
– die gedurende het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar het huishoudelijk afvalwater afkomstig
van zijn woongelegenheid en/of inrichting heeft
gezuiverd of laten zuiveren in een particuliere zuiveringsinstallatie ;
– waarvan, inzoverre het gaat om een overeenkomstig titel I van het VLAREM als hinderlijk ingedeelde inrichting, de exploitatie is gemeld en/of
vergund overeenkomstig de voorschriften van titel
I van het VLAREM ;
– die gebouwd is en geëxploiteerd wordt volgens
een code van goede praktijk ;
– waarbij het effluentwater van bedoelde particuliere zuiveringsinstallatie gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar in een oppervlaktewater werd geloosd ;

– inzoverre het gaat om een overeenkomstig titel
I van het VLAREM als hinderlijk ingedeelde
inrichting, een voor eensluidend verklaard
afschrift van de melding of lopende vergunning
voor de exploitatie van de particuliere afvalwaterzuiveringsinstallatie ;

wordt de overeenkomstig sub 1°, sub 2° of sub 3°
berekende vuilvracht met 50% verminderd ; deze
vermindering kan evenwel in geen geval tot gevolg
hebben dat de overeenkomstige heffing minder
dan 300 frank bedraagt.

– een attest afgeleverd door de burgemeester, na
verplicht advies van de dienst Milieu-inspectie
van AMINAL, waaruit blijkt dat de particuliere
zuiveringsinstallatie is gebouwd en wordt
geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van titel
II van het VLAREM.".

Elke heffingsplichtige die van bovenstaande vermindering wenst te genieten, dient op straffe van
verval van het recht van vermindering uiterlijk binnen de op het desbetreffende heffingsbiljet vermelde betalingstermijn, bij ter post aangetekende zending een aanvraag bij de Maatschappij in te dienen
met de volgende bijlagen :
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Voorzitter
– inzoverre het gaat om een overeenkomstig titel I
van het VLAREM als hinderlijk ingedeelde inrichting, een voor eensluidend verklaard afschrift van
de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de particuliere afvalwaterzuiveringsinstallatie ;
– een attest afgeleverd hetzij door de burgemeester, hetzij door een met toepassing van titel II van
het VLAREM in de discipline water erkende
milieudeskundige, waaruit blijkt dat de particuliere
zuiveringsinstallatie is gebouwd en wordt geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk.".".

In afdeling 2 een nieuw artikel 37bis invoegen, dat
luidt als volgt :
"Artikel 37bis
De Vlaamse regering werkt binnen de vier maanden een voorstel uit waarbij de vaststelling van de
heffing op de waterverontreiniging wordt afgestemd op het gemiddeld waterverbruik per persoon.".
De stemming over dit nieuw artikel 37bis wordt
aangehouden.

De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

AFDELING 3
Afvalheffingen

Artikel 36
In de artikelen 35quinquies, § 1 in fine en 35septies
in fine van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet
van 21 december 1990 en gewijzigd bij de decreten
van 25 juni 1992, 18 december 1992, 22 december
1993, 6 juli 1994, 21 december 1994 en 22 december
1995, wordt de zinsnede "a : deze term is gelijk aan
0,825 voor de heffingsjaren 1992, 1993, 1994, 1995
en 0,550 voor het heffingsjaar 1996" vervangen
door de zinsnede "a : deze term is gelijk aan 0,825
voor de heffingsjaren 1992, 1993, 1994, 1995 en
0,550 voor de heffingsjaren 1996 en 1997".

Artikel 38
De bepaling van artikel 47, § 1 van het decreet van
2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het
beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij de decreten
van 20 december 1989 en 22 december 1995, wordt
vervangen door de volgende bepaling :
"§ 1. Aan een milieuheffing zijn onderworpen de
uitbaters van de in § 2, 1° tot en met 37° bedoelde
vergunningsplichtige inrichtingen alsook de ophalers van de in § 2, 38° bedoelde afvalstoffen.".

– Aangenomen.
– Aangenomen.
Artikel 37
In artikel 35octies van dezelfde wet, ingevoegd bij
het decreet van 21 december 1990, wordt § 2 aangevuld met een derde lid luidend als volgt :
"De Maatschappij bezorgt de gegevens van de melding van ingebruikname van een grondwaterwinning aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de grondwaterwinning is gelegen alsook aan de directeur-generaal
van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en
Waterbeheer of zijn gemachtigde.".
– Aangenomen.
Er is een amendement van de heer Malcorps ter
invoeging van een nieuw artikel 37bis dat luidt als
volgt :

Artikel 39
Artikel 47, § 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij
de decreten van 25 juni 1992, 18 december 1992, 22
december 1993, 21 december 1994 en 22 december
1995, wordt als volgt gewijzigd :
1° de bepaling van sub 8° wordt vervangen door de
volgende bepaling :
"8° a) 150 frank per ton, voor het storten op voormelde stortplaats van :
– afvalstoffen afkomstig van de bewerking van
natuursteen ;
– geperst marmer- en slijpslib ;
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– recyclageresidu's van bedrijven die hoofdzakelijk afvalstoffen afkomstig van selectieve inzamelingen gebruiken of voorsorteren als grondstof voor de aanmaak van nieuwe produkten ;
b) 500 frank per ton, voor het storten op voormelde stortplaats van :
– reststoffen van bedrijven vergund voor het
immobiliseren van bedrijfsafvalstoffen ;" ;
2° de bepaling van sub 10° wordt vervangen door
de volgende bepaling :
"10° a) 2.000 x K frank per ton, voor het storten
van afvalstoffen op een stortplaats vergund voor
huishoudelijke afvalstoffen, waarbij :
– K = 0,75 voor het heffingsjaar 1996 en K = 1
voor het heffingsjaar 1997 voor het storten van
huishoudelijke afvalstoffen ;
– K = 1 voor het storten van afvalstoffen andere
dan huishoudelijke afvalstoffen ;
b) 1.900 x K frank per ton, voor het storten van
afvalstoffen op een stortplaats vergund voor huishoudelijke afvalstoffen met actieve stortgasonttrekking en met recuperatie van de energieinhoud
van het stortgas, waarbij :
– K = 0,75 voor het heffingsjaar 1996 en K = 1
voor het heffingsjaar 1997 voor het storten van
huishoudelijke afvalstoffen ;
– K = 1 voor het storten van afvalstoffen andere
dan huishoudelijke afvalstoffen ;" ;
3° de bepaling van sub 15° wordt vervangen door
de volgende bepaling :
"15° a) 2.000 x K frank per ton, voor het storten
van afvalstoffen op een monostortplaats vergund
voor verkleinde huishoudelijke afvalstoffen, waarbij :
– K = 0,75 voor het heffingsjaar 1996 en K = 1
voor het heffingsjaar 1997 voor het storten van
verkleinde huishoudelijke afvalstoffen ;
– K = 1 voor het storten van afvalstoffen andere
dan verkleinde huishoudelijke afvalstoffen ;
b) 1.900 x K frank per ton, voor het storten van
afvalstoffen op een stortplaats vergund voor ver-
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kleinde huishoudelijke afvalstoffen met actieve
stortgasonttrekking en met recuperatie van de
energieinhoud van het stortgas, waarbij :
– K = 0,75 voor het heffingsjaar 1996 en K = 1
voor het heffingsjaar 1997 voor het storten van
verkleinde huishoudelijke afvalstoffen ;
– K = 1 voor het storten van afvalstoffen andere
dan verkleinde huishoudelijke afvalstoffen ;" ;
4° een sub 26° wordt ingevoegd luidend als volgt :
"26° a) 50 frank per ton, voor het verbranden van
afvalstoffen afkomstig van bodemsaneringsoperaties goedgekeurd door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in een
oven vergund voor het verbranden van de voornoemde afvalstoffen, zonder recuperatie van energie of grondstoffen ;
b) 30 frank per ton, voor het verbranden van afvalstoffen afkomstig van bodemsaneringsoperaties
goedgekeurd door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in een oven vergund voor het verbranden van de voornoemde
afvalstoffen, met recuperatie van energie en/of
grondstoffen ;" ;
5° in sub 27° wordt "725 frank per ton" vervangen
door "825 frank per ton" ;
6° de bepaling van sub 28° wordt vervangen door
de volgende bepaling :
"28° 290 frank per ton, voor het verbranden van
afvalstoffen in een oven vergund voor bedrijfsafvalstoffen, met recuperatie van energie en/of
grondstoffen ;
voor het verbranden van onbehandelde houtafval,
van daarmee vergelijkbare houtafval en van niet
gevaarlijke behandelde houtafval in een daartoe
vergunde oven is geen heffing verschuldigd ;" ;
7° de bepaling van sub 29° wordt vervangen door
de volgende bepaling :
"29° a) 80 frank per ton, voor het verbranden van
recyclageresidu's van bedrijven die hoofdzakelijk
afvalstoffen afkomstig van selectieve inzamelingen
gebruiken of voorsorteren als grondstof voor de
aanmaak van nieuwe produkten, in een oven vergund voor het verbranden van recyclageresidu's
zonder recuperatie van energie en/of grondstoffen ;
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b) 50 frank per ton, voor het verbranden van recyclageresidu's van bedrijven die hoofdzakelijk afvalstoffen afkomstig van selectieve inzamelingen
gebruiken of voorsorteren als grondstof voor de
aanmaak van nieuwe produkten, in een oven vergund voor het verbranden van recyclageresidu's
met recuperatie van energie en/of grondstoffen ;" ;

2° voor wat de bedragen in § 2, sub 38° betreft : op
het tijdstip dat de afvalstoffen worden opgehaald
met het oog op het verwerken ervan buiten het
Vlaamse Gewest.".
– Aangenomen.

Artikel 41
8° in sub 30° wordt "435 frank per ton" vervangen
door "535 frank per ton" ;
9° in sub 31° wordt "365 frank per ton" vervangen
door "465 frank per ton" ;
10° in sub 34° wordt "435 frank per ton" vervangen door "535 frank per ton" ;

In artikel 47, § 4 van hetzelfde decreet, worden de
woorden "verwijderingswijzen" en "verwijderingswijze" respectievelijk vervangen door "verwerkingswijzen" en "verwerkingswijze".
– Aangenomen.

11° in sub 35° wordt "365 frank per ton" vervangen door "465 frank per ton" ;

Artikel 42

12° de bepaling van sub 38° wordt vervangen door
de volgende bepaling :

In artikel 47ter, § 3 van hetzelfde decreet, wordt
het woord "verwijdering" vervangen door "verwerking".

"38° de bedragen vermeld sub 1° tot en met sub
37° overeenkomstig de toegepaste verwerkingswijze voor de afvalstoffen geproduceerd in het Vlaamse Gewest die worden opgehaald met het oog op
het verwerken ervan buiten het Vlaamse Gewest ;
in geval een gelijksoortige milieuheffing van toepasssing is in het gewest of land waar bedoelde
afvalstoffen worden verwerkt, wordt het bedrag
van de heffing verminderd met het bedrag van
voormelde gelijksoortige milieuheffing zonder dat
dit evenwel tot lager dan nul kan worden herleid.".
– Aangenomen.

Artikel 40
De bepaling van artikel 47, § 3 van hetzelfde
decreet, gewijzigd bij de decreten van 25 juni 1992,
18 december 1992, 22 december 1993 en 21 december 1994, wordt vervangen door de volgende bepaling :
"§ 3. De milieuheffing bedoeld in § 1 is verschuldigd :
1° voor wat de bedragen bedoeld in § 2, sub 1° tot
en met 37° betreft : op het tijdstip dat de afvalstoffen worden verwerkt in de in § 2, sub 1° tot en met
sub 37° bedoelde inrichtingen ;

– Aangenomen.

AFDELING 4
Grondwater

Artikel 43
§ 1. In artikel 80 van het decreet van 21 december
1990 houdende begrotingstechnische bepalingen,
alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, gewijzigd bij decreet van 22 december
1995, wordt het derde lid luidend als volgt opgeheven :
"Grondwaterwinningen die op grond van artikel 9
van het decreet van 24 januari 1984 houdende
maatregelen inzake het grondwaterbeheer vergunningsplichtig zijn, en die rechtstreeks of onrechtstreeks het waterpeil van de voornoemde waterwegen beïnvloeden, worden beschouwd als captaties
van oppervlaktewater en vallen onder toepassing
van dit hoofdstuk.".
§ 2. Het artikel 85bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 22 december 1995, wordt
opgeheven.
– Aangenomen.
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Artikel 46
Artikel 44

Het artikel 2 van het decreet van 24 januari 1984
houdende maatregelen inzake grondwaterbeheer
wordt aangevuld met de volgende definitie :
"– grondwaterwinningseenheid : de verschillende
grondwaterwinningen, uitgezonderd deze die
bestemd zijn voor de openbare drinkwatervoorziening, waarvan het gewonnen water is bestemd voor
eenzelfde milieutechnische eenheid als gedefinieerd in het artikel 1.1.2. van titel II van het VLAREM ;
het feit dat verschillende grondwaterwinningen een
verschillend eigendomsstatuut hebben, belet niet
dat zij een grondwaterwinningseenheid kunnen
vormen ;".
– Aangenomen.

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 12
december 1990, wordt een hoofdstuk IVbis ingevoegd luidend als volgt :
"HOOFDSTUK IVbis
Heffingen op de winning van grondwater
AFDELING 1
Algemene bepalingen
Artikel 28ter
§ 1. Aan een heffing op de winning van grondwater
zijn onderworpen elke natuurlijke of rechtspersoon
die in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op
het grondgebied van het Vlaamse Gewest één of
meer van de volgende grondwaterwinningen heeft
geëxploiteerd :
1° grondwaterwinningen bestemd voor de
openbare drinkwatervoorziening ;

Artikel 45
Het artikel 9 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd
en aangevuld als volgt :
1° in sub 1° wordt de zinsnede "aan een vergunning onderwerpen" vervangen door de zinsnede
"aan een vergunning of melding onderwerpen" ;
2° een sub 3° wordt toegevoegd luidend als volgt :
"3° bepalen dat het aanleggen, wijzigen of verbouwen van een constructie die gebruikt kan worden
als grondwaterwinning enkel mag gebeuren door
een daartoe erkende persoon ongeacht of dit
gebeurt voor eigen rekening dan wel voor rekening
van derden ;
zij kan daarbij nadere regels vaststellen met
betrekking tot de procedure en voorwaarden tot
verlenen en intrekken van bedoelde erkenning ;
zij kan tevens aan de erkende personen verplichtingen opleggen, met inbegrip van de verplichting
tot aanleggen, bijhouden en jaarlijks indienen bij
de bevoegde overheid van een register van de door
hem aangelegde, gewijzigde en/of verbouwde constructies die gebruikt kunnen worden als grondwaterwinningen ; zij kan de gegevens bepalen die
voormeld register dient te bevatten.".
– Aangenomen.

2° grondwaterwinningen van ten minste 30.000
m3 per jaar ;
3° grondwaterwinningen van 500 tot minder
dan 30.000 m3 per jaar.
§ 2. In afwijking van § 1 is geen heffing op de winning van grondwater verschuldigd voor de exploitatie van de volgende grondwaterwinningen :
1° een grondwaterwinning waaruit het water
uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt ;
2° een grondwaterwinning waarvan het water
uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden
wordt gebruikt ;
3° een grondwaterwinning voor het uitvoeren
van proefpompingen die minder dan drie maanden in gebruik is ;
4° een grondwaterwinning voor het uitvoeren
van bronbemalingen op voorwaarde dat :
– ofwel, al het opgepompte water terug in
dezelfde watervoerende laag wordt ingebracht, de zogenaamde retourbemaling ;
– ofwel, het gaat om een bronbemaling die
minder dan 12 maanden in gebruik is en die
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noodzakelijk is voor de verwezenlijking van
een uitgraving in open lucht met een oppervlakte van minder dan 500 m3 gemeten ter
hoogte van het maaiveld en met een maximale diepte van 4 m onder het maaiveld ;
– ofwel, het gaat om een bronbemaling die
noodzakelijk is voor de exploitatie van tunnels voor openbare wegen en/of openbaar
vervoer of voor de waterbeheersing van
mijnverzakkingsgebieden.
§ 3. Voor de toepassing van dit decreet wordt de
vergunninghouder van een vergunde grondwaterwinning onweerlegbaar vermoed de heffingsplichtige te zijn inzake de in het eerste lid bedoelde
exploitatie.
§ 4. Het heffingsjaar is het kalenderjaar dat volgt
op het jaar waarin de in § 1 bedoelde exploitatie
heeft plaatsgehad.

AFDELING 2

– voor de schijf van 30.001 tot en met 100.000
m3 van de hoeveelheid grondwater die voor
het geheel van de grondwaterwinningseenheid in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar werd opgepompt : 3 x CSE
frank per m3 opgepompt grondwater ;
– voor de schijf van 100.001 tot en met
250.000 m3 van de hoeveelheid grondwater
die voor het geheel van de grondwaterwinningseenheid in het jaar voorafgaand aan
het heffingsjaar werd opgepompt : 3,5 x
CSE frank per m3 opgepompt grondwater ;
– voor de schijf van 250.001 tot en met
500.000 m3 van de hoeveelheid grondwater
die voor het geheel van de grondwaterwinningseenheid in het jaar voorafgaand aan
het heffingsjaar werd opgepompt : 4 x CSE
frank per m3 opgepompt grondwater ;
– voor de schijf van 500.001 tot en met
1.000.000 m3 van de hoeveelheid grondwater die voor het geheel van de grondwaterwinningseenheid in het jaar voorafgaand
aan het heffingsjaar werd opgepompt : 4,5 x
CSE frank per m3 opgepompt grondwater ;

Vaststelling heffing

§ 1. Het bedrag van de heffing bedoeld in artikel
28ter wordt vastgesteld als volgt :

– voor de schijf van meer dan 1.000.000 m 3
van de hoeveelheid grondwater die voor
het geheel van de grondwaterwinningseenheid in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar werd opgepompt : 5 x CSE
frank per m3 opgepompt grondwater ;

1° voor de exploitatie van grondwaterwinningen bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening :

hierbij is CSE een sociaal-economische correctiefactor die voor het heffingsjaar 1997 gelijk is aan
nul.

– 3 frank per m3 grondwater die in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar werd
opgepompt en die tot drinkbaar water voor
de openbare drinkwatervoorziening verwerkt kan worden, ongeacht de wijze van
winning of het gebruik ;

§ 2. Wanneer de hoeveelheid grondwater die in het
jaar voorafgaand aan het heffingsjaar werd opgepompt niet is gekend, wordt onweerlegbaar vermoed dat deze hoeveelheid gelijk is aan :

Artikel 28quater

2° voor de exploitatie van grondwaterwinningen niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening :
– voor de schijf van 500 tot en met 30.000 m
van de hoeveelheid grondwater die voor
het geheel van de grondwaterwinningseenheid in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar werd opgepompt : 2 x CSE
frank per m3 opgepompt grondwater ;
3

1° wanneer de grondwaterwinning met toepassing van onderhavig decreet is vergund
met vermelding van de toegelaten capaciteit :
de met toepassing van onderhavig decreet
vergunde hoeveelheid grondwater ; de in aanmerking te nemen opgepompte hoeveelheid
grondwater is in dat geval gelijk aan :
– wanneer deze in de vergunning is vermeld,
de op jaarbasis vergunde hoeveelheid ;
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AFDELING 3

– wanneer de vergunning geen hoeveelheid
op jaarbasis vermeldt, de in de vergunning
vermelde hoeveelheid op dagbasis vermenigvuldigd ;

Vestiging en invordering van de heffing

– voor seizoengebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur, met het reële
aantal dagen dat de grondwaterwinning in
gebruik is geweest ;

§ 1. De in artikel 28ter bedoelde heffingsplichtige is
verplicht voor 15 maart van elk heffingsjaar een
aangifte bij de directeur-generaal van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer of
zijn gemachtigde in te dienen met de nodige gegevens voor de vaststelling van de heffing op de winning van grondwater.

– in de andere gevallen, met 220 ;
2° wanneer de grondwaterwinning niet met
toepassing van onderhavig decreet is vergund
of in de vergunning geen toegelaten capaciteit
is vermeld ;
de in het desbetreffende jaar geloosde hoeveelheid afvalwater, in voorkomend geval verminderd met de in dat jaar uit oppervlaktewater gewonnen hoeveelheid water alsook de in
dat jaar via het openbare watervoorzieningsnet opgenomen hoeveelheid water.
§ 3. De heffing ten laste van elke van de in artikel
28ter bedoelde heffingsplichtige kan in geen geval
lager zijn dan het minimumbedrag van 5.000
frank ; voor het heffingsjaar 1997 wordt dit minimumbedrag, gelet op de bepalingen van paragraaf
1, 2° herleid tot 0 frank.

Artikel 28quinquies
§ 1. Elke grondwaterwinning en/of grondwaterwinningseenheid waarvan de exploitatie overeenkomstig het artikel 28ter aan een heffing is onderworpen, moet uiterlijk op 1 juli 1997 zijn uitgerust met
een debietsmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater.
Deze debietsmeting en registratie dienen te gebeuren overeenkomstig een code van goede praktijk.
De regering kan nadere voorwaarden bepalen
waaraan bedoelde debietsmeting en registratie
moeten voldoen.
§ 2. Wanneer de in § 1 bedoelde registratie technisch niet uitvoerbaar is, kan de regering de
heffingsplichtige vrijstellen van voormelde registratieverplichting. In dat geval bepaalt zij de alternatieve wijze waarop de hoeveelheden worden
bepaald.

Artikel 28sexies

Wanneer de heffingsplichtige overleden is of failliet verklaard na 1 januari van het heffingsjaar, rust
de verplichting tot aangifte in het eerste geval op
zijn erfgenamen of legatarissen en in het tweede
geval op zijn curator.
§ 2. De aangifte wordt gedaan volgens de modaliteiten vastgesteld door de regering.
§ 3. De stukken, opgaven en inlichtingen die samen
met de aangifte worden ingediend, vormen een
integrerend deel ervan.
De bij de aangifte gevoegde stukken moeten worden genummerd, gedagtekend en ondertekend.
Afschriften moeten éénsluidend met het oorspronkelijk stuk worden verklaard.
§ 4. De gemeentelijke regies, intercommunales en
alle andere maatschappijen die instaan voor een
openbare watervoorziening, verlenen hun medewerking en verstrekken aan de directeur-generaal
van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en
Waterbeheer of zijn gemachtigde, uiterlijk op 1
maart van het heffingsjaar, alle gegevens en inlichtingen die nodig zijn voor de vestiging en de inning
van de heffing.

Artikel 28septies
§ 1. De ambtenaren van de Administratie Milieu-,
Natuur-, Land- en Waterbeheer belast met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de heffing zijn van rechtswege gemachtigd
zowel bij de heffingsplichtige als bij derden :
1° alle inlichtingen te nemen, op te zoeken en
in te zamelen die kunnen leiden tot de juiste
heffing ten laste van de heffingsplichtige ;
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de heffingsplichtige alsmede elke derde die
over de gevraagde inlichtingen beschikt, is
verplicht deze inlichtingen te verstrekken op
ieder verzoek van deze ambtenaren ;
2° alle boeken, stukken en registers op te vragen die kunnen leiden tot de juiste heffing van
de heffingsplichtige ;
de heffingsplichtige alsmede elke derde die
over de gevraagde boeken, stukken of registers beschikt, is verplicht deze voor te leggen
op ieder verzoek van deze ambtenaren ; de
ambtenaren kunnen de boeken, stukken en
registers meenemen tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
§ 2. Elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte,
ontdekt of bekomen door de in § 1 bedoelde ambtenaar in het uitoefenen van zijn functie, hetzij
rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een
bestuursdienst van de Staat, met inbegrip van de
parketten en griffies van de hoven en rechtbanken,
de administraties van de Gemeenschappen en
Gewesten, de provincies en de gemeenten, alsmede
de organismen en de openbare instellingen, kan
door het Vlaamse Gewest worden ingeroepen voor
het opsporen van elke ingevolge dit decreet verschuldigde heffing.
§ 3. Heffingsplichtigen zijn gehouden aan de ambtenaren van de Administratie Milieu-, Natuur-,
Land- en Waterbeheer, voorzien van een legitimatiebewijs getekend door de directeur-generaal van
voormelde administratie en belast met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing
van de heffing, tijdens de uren dat er een werkzaamheid wordt uitgeoefend vrije toegang te verlenen tot hun bedrijfslokalen, zoals fabrieken, werkhuizen en magazijnen, bergplaatsen, garages en
grondwaterwinningen, alsmede de als fabriek,
werkplaats of opslagplaats gebruikte terreinen en
ruimtes, teneinde aan de ambtenaren de mogelijkheid te verschaffen inlichtingen en bescheiden te
verzamelen en vaststellingen te doen die kunnen
leiden tot een juiste heffing.

Artikel 28octies
§ 1. Wanneer de directeur-generaal van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer of
zijn gemachtigde meent de aangifte te moeten
rechtzetten die door de heffingsplichtige is inge-

diend binnen de in artikel 28sexies bepaalde termijn en die voldoet aan de vormvereisten, brengt
hij hem de rechtzetting die hij voorstelt per aangetekend schrijven ter kennis, met vermelding van de
redenen die dit naar hun oordeel rechtvaardigen.
Het bericht van rechtzetting vermeldt de modaliteiten die dit naar zijn oordeel rechtvaardigen. Het
bericht van rechtzetting vermeldt de modaliteiten
die de heffingsplichtige moet eerbiedigen om het te
beantwoorden.
§ 2. De heffingsplichtige kan zijn eventuele opmerkingen schriftelijk inbrengen binnen een termijn
van één maand vanaf de verzending van het
bericht van rechtzetting. Deze termijn kan wegens
wettige redenen worden verlengd.
De heffing mag niet voor het verstrijken van die,
eventueel verlengde, termijn worden gevestigd,
behalve indien de rechten van de gewestelijke thesaurie wegens een andere oorzaak dan het verstrijken van de heffingstermijn in gevaar verkeren of
indien de heffingsplichtige schriftelijk zijn akkoord
heeft gegeven met het bericht van de rechtzetting.

Artikel 28novies
§ 1. De directeur-generaal van de Administratie
Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer of zijn
gemachtigde kan overgaan tot een heffing van
ambtswege op grond van de gegevens waarover hij
beschikt, in de gevallen waarin de heffingsplichtige
nagelaten heeft :
1° ofwel de aangifte in te dienen binnen de in
artikel 28sexies bepaalde termijn ;
2° ofwel de vormgebreken waarmee de aangifte is aangetast, te verhelpen binnen de termijn die de directeur-generaal van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer of zijn gemachtigde hem hiervoor toekent ;
3° ofwel in overeenstemming met artikel
28septies van het decreet de gevraagde inlichtingen te verstrekken of de bescheiden voor te
leggen binnen de vastgestelde termijn ;
4° ofwel zich te schikken naar de wettelijk
voorgeschreven verplichtingen inzake het
houden, het uitreiken, het bewaren of het ter
inzage voorleggen van boeken, stukken of
registers ; de directeur-generaal van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbe-
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heer of zijn gemachtigde kan inzonderheid
ook tot een heffing van ambtswege overgaan
wanneer de berekeningselementen van de
heffing niet of onjuist werden ingeschreven in
de boeken, stukken of registers.
§ 2. Voor de heffing van ambtswege wordt gevestigd, brengt de directeur-generaal van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer of
zijn gemachtigde een bericht van heffing van
ambtswege per aangetekend schrijven ter kennis
aan de heffingsplichtige. Dit bericht vermeldt de
redenen waarom de directeur-generaal van de
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer of zijn gemachtigde van die procedure
gebruik maakt, de periode waarop de heffing van
rechtswege zal slaan, de gegevens waarop de
heffing van ambtswege zal steunen, en de wijze
waarop deze gegevens zijn vastgesteld. Het bericht
van heffing van ambtswege vermeldt de modaliteiten die de heffingsplichtige moet eerbiedigen om
het te beantwoorden.
§ 3. Aan de heffingsplichtige wordt een termijn van
één maand vanaf de verzending van het bericht
van heffing van ambtswege toegestaan om zijn
eventuele opmerkingen schriftelijk in te brengen.
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dienen waartoe hij verplicht is overeenkomstig
artikel 28sexies of wanneer de verschuldigde
heffing hoger is dan de heffing die gesteund is op
de gegevens vermeld in de aangifte.
§ 3. Meerdere heffingen betreffende eenzelfde
heffingsjaar kunnen lastens eenzelfde heffingsplichtige worden gevestigd.
§ 4. De heffingen, evenals de administratieve geldboeten, verschuldigd overeenkomstig dit hoofdstuk, worden opgenomen in cohieren die worden
medegedeeld aan de met de inning en invordering
belaste ambtenaren.
§ 5. De cohieren worden uitvoerbaar verklaard
door de directeur-generaal van de Administratie
Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer of zijn
gemachtigde.
Zij worden op straffe van verval binnen de in §§ 1
en 2 bepaalde termijn uitvoerbaar verklaard.
§ 6. De cohieren vermelden op straffe van nietigheid :
1° voor de heffingsplichtigen de naam en het
adres ;
2° de verwijzing naar dit decreet ;

De heffing van ambtswege mag niet voor het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn
worden gevestigd, behalve indien de rechten van
de gewestelijke thesaurie wegens een andere oorzaak dan het verstrijken van de heffingstermijn in
gevaar verkeren of indien de heffingsplichtige
schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven met het
bericht van heffing van ambtswege.
§ 4. Indien een heffing van ambtswege is gevestigd,
behoort het aan de heffingsplichtige het bewijs te
leveren van het juiste bedrag van de verschuldigde
heffing.

Artikel 28decies
§ 1. De heffing, vastgesteld overeenkomstig artikel
28quater, wordt gevestigd uiterlijk op 30 juni van
het jaar dat volgt op het heffingsjaar.
§ 2. In afwijking van de vorige paragraaf, kan een
heffing of een aanvullende heffing worden gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het
heffingsjaar in de gevallen waarin de heffingsplichtige nagelaten heeft tijdig een geldige aangifte in te

3° het bedrag van de heffing en het heffingsjaar waarop zij betrekking heeft ;
4° het artikelnummer ;
5° de datum van uitvoerbaarverklaring ;
6° de handtekening van de in § 5 bedoelde
ambtenaar.
§ 7. De heffingsplichtige op wiens naam de heffing
is ingecohierd ontvangt zonder kosten een
heffingsbiljet. De verzending van het heffingsbiljet
geschiedt op straffe van verval per post binnen
twee maanden te rekenen van de datum van de uitvoerbaarverklaring van het cohier.
Het heffingsbiljet bevat op straffe van nietigheid :
1° de datum van verzending van het heffingsbiljet ;
2° de gegevens bedoeld in § 6, 1° tot en met
5° ;
3° de betalingstermijn ;
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beslissing vermeldt de wijze waarop tegen deze
beslissing in rechte kan worden opgekomen.

Voorzitter
4° de termijn waarbinnen een bezwaarschrift
kan worden ingediend, de benaming en het
juiste adres van de instantie die bevoegd is om
ze te ontvangen.

Bij gebreke aan kennisgeving van een beslissing
door de ambtenaar binnen de in deze paragraaf
gestelde termijn, wordt het bezwaarschrift als ingewilligd beschouwd.

Artikel 28undecies
Artikel 28 terdecies
Een administratieve geldboete kan worden opgelegd voor iedere overtreding van dit hoofdstuk,
evenals van ter uitvoering ervan genomen besluiten, door de ambtenaren aangewezen door de
regering. Bij niet-aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte bedoeld in artikel 28sexies,
bedraagt de administratieve geldboete maximaal
200 % van de heffing die verschuldigd is op het
niet aangegeven gedeelte. Bij elke andere overtreding bedraagt de administratieve geldboete maximaal 50.000 fr.

Artikel 28duodecies
§ 1. De persoon op wiens naam de heffing is ingecohierd kan tegen deze heffing evenals tegen de
eventueel opgelegde administratieve geldboete,
een bezwaarschrift indienen bij de ambtenaar aangewezen door de regering. In dit bezwaarschrift
kan tevens om uitstel of spreiding van betaling van
de heffing en vrijstelling of vermindering van de
eventueel opgelegde administratieve geldboete
worden verzocht.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden
gedaan, met redenen omkleed zijn en moet binnen
twee maanden na de datum van verzending van het
heffingsbiljet worden verzonden naar of overhandigd aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaar.
§ 2. De ambtenaar bedoeld in § 1 neemt een beslissing binnen één jaar vanaf de datum van verzending van het bezwaarschrift. Bij een met redenen
omkleed aangetekend schrijven, gericht aan de
indiener van het bezwaarschrift, kan de ambtenaar
deze termijn éénmalig verlengen met een periode
van zes maanden.

De in artikel 28duodecies, § 1 bedoelde ambtenaar
is tevens bevoegd om, in bijzondere gevallen onder
door hem bepaalde voorwaarden, vrijstelling te
verlenen voor al de nalatigheidsintresten of voor
een deel ervan.

Artikel 28 quaterdecies
§ 1. Inzoverre dit hoofdstuk en de besluiten genomen ter uitvoering ervan er niet van afwijken zijn
de regels betreffende de invordering, de verwijl- en
moratoire intresten, de vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke hypotheek, de verjaring alsmede
de vestiging inzake rijksinkomstenbelastingen
mutatis mutandis van toepassing op de in dit
hoofdstuk bedoelde heffingen en administratieve
geldboeten.
§ 2. Onder voorbehoud van het bepaalde in het
artikel 28duodecies, schort het indienen van een
bezwaarschrift de verplichting tot betaling van de
heffing en de eventueel verschuldigde administratieve geldboete niet op. Het indienen van een
bezwaarschrift schort evenmin het lopen van de
nalatigheidsintresten op.
§ 3. De wettelijke hypotheek kan gevestigd worden
op al de in het Vlaamse Gewest gelegen en daarvoor vatbare goederen die toebehoren aan de persoon op wiens naam de aanslag is ingecohierd. De
wettelijke hypotheek wordt ingeschreven op verzoek van de door de regering aangewezen ambtenaar.".
Op dit artikel is er een amendement ter schrapping
van mevrouw De Maght-Aelbrecht dat luidt als
volgt :

De ambtenaar kan de betwiste heffing noch de
opgelegde administratieve boete vermeerderen.
De beslissing van de ambtenaar wordt met redenen
omkleed en aan de indiener van het bezwaarschrift
ter kennis gegeven per aangetekend schrijven. De

Artikel 46
Dit artikel schrappen.
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van 21 december 1990 en 21 november 1995, wordt
de volgende zin toegevoegd :

Voorzitter
De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

"De gemeente Herstappe wordt hiervan vrijgesteld.".
– Aangenomen.

Artikel 47
Aan artikel 3 van het decreet van 23 januari 1991
tot oprichting van het Fonds voor Preventie en
Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer, gewijzigd door de
decreten van 22 december 1993 en 23 november
1994, wordt een 14° toegevoegd, dat luidt als volgt :

Artikel 50
In artikel 5, § 1, 2° van hetzelfde decreet wordt het
woord "1997" vervangen door het woord "1998".
– Aangenomen.

"14° de ontvangsten uit de grondwaterheffing in
uitvoering van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.".
– Aangenomen.

Artikel 51
In artikel 5, § 1, 3° van hetzelfde decreet wordt het
woord "5000" vervangen door het woord "8000".

AFDELING 5

– Aangenomen.

Bodem
Artikel 52
Artikel 48
In artikel 36, § 1, van het decreet van 22 februari
1995 betreffende de bodemsanering, gewijzigd bij
het decreet van 22 december 1995, wordt de tweede zin vervangen door wat volgt :

In 1997 worden de weddesubsidies voor het leidinggevend en technisch personeel van de erkende
Nederlandstalige bibliotheken, zoals bedoeld in
artikel 7, § 1,1° van het decreet van 19 juni 1978,
toegekend binnen de perken van de kredieten.

"Dit attest zal worden afgeleverd uiterlijk één
maand na de aanvraag.".

Op dit artikel is er een amendement ter schrapping
van de heer Denys dat luidt als volgt :

– Aangenomen.
Artikel 52
HOOFDSTUK XIII
Cultuur

Dit artikel schrappen.
De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

AFDELING 1
Openbaar Bibliotheekwerk

Artikel 49
Aan artikel 5, §1, 1° van het decreet van 19 juni
1978 betreffende het Nederlandstalig openbare
bibliotheekswerk zoals gewijzigd bij de decreten

Artikel 53
In 1997 wordt artikel 7,§ 1, 3° van het decreet van
19 juni 1978 betreffende het Nederlandstalig openbare bibliotheekswerk zoals gewijzigd bij artikel
22,§ 2 van het decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995 en artikel 17 van het
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decreet van 3 mei 1996 houdende bepalingen tot
begeleiding van de aanpassing van de begroting
1996, opgeschort.

§ 2. De uitbetaling van de subsidies in toepassing
van artikel 35, § 1 van het decreet gebeurt binnen
de grenzen van de overeenkomstig § 1 vastgestelde
beschikbare begrotingskredieten.
Op dit artikel is er een amendement ter schrapping
van de heren Keulen, Lauwers en Stassen dat luidt
als volgt :

– Aangenomen.

AFDELING 2
Artikel 55

Verenigingen voor volksontwikkelingswerk
Dit artikel weglaten.
Artikel 54
§ 1. Met ingang van 1 januari 1997 komen erkende
verenigingen slechts in aanmerking voor de aanvullende subsidie, voorzien voor de activiteiten vermeld in artikel 7, § 2 en § 3 van het decreet van 19
april 1995 houdende een subsidieregeling voor verenigingen voor volksontwikkelingswerk, op voorwaarde dat zij niet vallen onder de toepassing van
artikel 38 van vermeld decreet, of hierop geen
beroep wensen te doen.
§ 2. De aanvullende subsidiëring bestaat ieder jaar
uit een halve personeelsfunctie en een halve werkingssubsidie.
§ 3. Voor de toepassing van § 1 en § 2 van dit artikel geldt dat de ten laste van de kredieten van het
begrotingsjaar 1996 goedgekeurde projecten en
programma's, bedoeld in artikel 7, § 2 en § 3 van
het decreet, als onbestaande worden beschouwd.
Op dit artikel is er een amendement ter schrapping
van de heren Keulen, Lauwers en Stassen dat luidt
als volgt :

De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

Artikel 56
In artikel 8, § 1 van het decreet van 19 april 1995
houdende een subsidieregeling voor verenigingen
voor volksontwikkelingswerk wordt de tweede zin
vervangen door wat volgt :
"Per gesubsidieerd educatief personeelslid wordt
op het landelijk secretariaat of op een beperkt aantal op voorhand aan te duiden regionale secretariaten een werkmap bijgehouden met enerzijds de
werkplanning van het betrokken personeelslid en
anderzijds de verslaggeving over de door het educatief personeelslid gerealiseerde begeleidings-, stimulerings-, en kaderopleidingsactiviteiten.".
Op dit artikel is er een amendement ter schrapping
van de heren Keulen, Lauwers en Stassen dat luidt
als volgt :

Artikel 54

Artikel 56

Dit artikel weglaten.

Dit artikel weglaten.

De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

Artikel 55

Artikel 57

§ 1. Het voor de uitvoering van artikel 35, § 1 van
het decreet beschikbare krediet is in 1997 gelijk
aan het hiertoe bestede krediet ten laste van de
begroting 1996.

In artikel 8, § 6 van hetzelfde decreet worden de
woorden "mits vooraf hiervan bij de mededeling
aan de administratie melding is gemaakt"
geschrapt.
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Artikel 58

Voorzitter
Op dit artikel is er een amendement ter schrapping
van de heren Keulen, Lauwers en Stassen dat luidt
als volgt :

Dit artikel weglaten.
De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

Artikel 57
Dit artikel weglaten.
De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

AFDELING 3

Artikel 59
De eerste toepassing van artikel 30 van hetzelfde
decreet wordt verschoven naar het werkingsjaar
1998.
Op dit artikel is er een amendement ter schrapping
van de heren Keulen, Lauwers en Stassen dat luidt
als volgt :

Instellingen voor volksontwikkelingswerk
Artikel 59
Artikel 58
§ 1. Instellingen, erkend op het ogenblik van de
inwerkingtreding van dit decreet, worden in 1997,
bij een minimale gelijke werking, gesubsidieerd op
basis van het aantal uren programma's waarvoor
zij krachtens het decreet van 19 april 1995 houdende een subsidieregeling voor instellingen voor
volksontwikkelingswerk erkend werden.
§ 2. Instellingen, die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet, niet erkend zijn, worden in 1997 gesubsidieerd op basis van het aantal,
overeenkomstig de bepalingen van het decreet
gepresteerde en gesubsidieerde uren in 1996.
Indien zij een samenwerkingsverband aangaan of
toetreden tot een erkende instelling wordt de subsidiëring geregeld overeenkomstig §3.
§ 3. De subsidies van de instellingen bedoeld in § 1
en § 2 van dit artikel zijn in 1997 minstens gelijk
aan de subsidie die zij in 1995 ontvingen.
Na deze voorafname wordt een procentuele verdeling van het resterende krediet toegepast in functie
van de maximale subsidie waarop de respectieve
instellingen op basis van de decretale prestaties
recht hadden.
Op dit artikel is er een amendement ter schrapping
van de heren Keulen, Lauwers en Stassen dat luidt
als volgt :

Dit artikel weglaten.
De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

AFDELING 4
Diensten voor Sociaal-Cultureel werk

Artikel 60
Artikel 17 van het decreet van 19 april 1995 houdende een subsidieregeling voor diensten voor
sociaal-cultureel werk voor volwassenen en houdende een wijziging van het decreet van 2 januari
1976 tot erkenning en subsidiëring van de Nederlandstalige koepelorganisaties voor beleidsvoorbereidend overleg in de sector van het sociaal-cultureel werk voor volwassenen, wordt vervangen door
wat volgt :
"Artikel 17
§ 1. De werkingssubsidie bedraagt tweeënzestig
duizend vijfhonderd frank per volledige gerealiseerde basisfunctie zoals bedoeld in artikel 8.
§ 2. Het aantal basisfuncties dat op jaarbasis via
werkingssubsidies gehonoreerd kan worden is
bepaald door het aantal subsidiabele personeelsfuncties, zijnde voor de nieuwe diensten maximaal
vier en voor de diensten, die reeds voorheen gesub-
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sidieerd werden, een aantal dat overeenstemt met
het aantal gesubsidieerde personeelsfuncties.".
Op dit artikel is er een amendement ter schrapping
van de heren Keulen, Lauwers en Stassen dat luidt
als volgt :

"§ 5. De Vlaamse regering zal, voor een forfaitair
bedrag van 14 miljard frank, maatregelen uitwerken die tot doel hebben de cultuurspreiding te
bevorderen en te vernieuwen en de samenwerking
tussen de culturele centra met betrekking tot de
cultuurspreiding te stimuleren.".
– Aangenomen.

Artikel 60
Artikel 63
Dit artikel weglaten.
De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

Artikel 61
De in artikel 30, § 1 van het decreet van 19 april
1995 houdende een subsidieregeling voor diensten
voor sociaal-cultureel werk voor volwassenen en
houdende een wijziging van het decreet van 2 januari 1976 tot erkenning en subsidiëring van de
Nederlandstalige koepelorganisaties voor beleidsvoorbereidend overleg in de sector van het sociaalcultureel werk voor volwassenen, bepaalde termijn
van maximum drie kalenderjaren wordt met één
kalenderjaar verlengd.
Op dit artikel is er een amendement ter schrapping
van de heren Keulen, Lauwers en Stassen dat luidt
als volgt :

Artikel 61
Dit artikel weglaten.
De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

Artikel 16, § 3 van hetzelfde decreet wordt vervangen door :
"§ 3. Nieuwe aanvragen tot erkenning als cultureel
centrum of als bijkomend dorps- of wijkhuis en
aanvragen tot categorieverhoging, kunnen uiterlijk
op 31 januari 1997 worden ingediend. Deze aanvraag gebeurt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Het cultureel centrum moet aantonen dat het op 1 mei 1997 operationeel is, rekening
houdend met de voorwaarden, zoals bedoeld in
artikel 7. De eventuele erkenning en de daaruit
voortvloeiende subsidiëring gaat in op 1 januari
1998.".
– Aangenomen.

Artikel 64
Aan artikel 16 van hetzelfde decreet wordt een § 4
toegevoegd, die luidt als volgt :
"§ 4. Na 31 januari 1997 kunnen geen nieuwe aanvragen tot erkenning als cultureel centrum of als
bijkomend dorps- of wijkhuis en aanvragen tot
categorieverhoging meer worden ingediend.".
– Aangenomen.

AFDELING 5

Artikel 65

Culturele Centra

Artikel 17 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

Artikel 62
Aan artikel 10 van het decreet van 24 juli 1991
betreffende de erkenning en de subsidiëring van de
Nederlandstalige culturele centra die het culturele
leven in de Vlaamse Gemeenschap bevorderen,
wordt een § 5 toegevoegd, die luidt als volgt :

"Artikel 17
De op 31 december 1997 krachtens dit decreet
gesubsidieerde functies, blijven gesubsidieerd
onder de in artikel 10, § 1 bepaalde voorwaarden.
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vingen, op voorwaarde dat hun werking op minstens hetzelfde peil als in 1994 behouden blijft.".

Na 1 januari 1998 is er geen gesubsidieerde personeelsuitbreiding meer mogelijk.".

– Aangenomen.

– Aangenomen.
Artikel 67
AFDELING 6
Jeugdwerking

Artikel 66
In het decreet van 22 januari 1975 tot regeling van
de erkenning en subsidiëring van het landelijk
georganiseerd jeugdwerk, zoals gewijzigd bij de
decreten van 8 april 1987, 1 juli 1992 en 21 december 1994, wordt een artikel 16bis ingevoegd dat
luidt als volgt :
"Artikel 16bis
Organisaties die een landelijke werking ontplooien
in de zin van artikel 2, § 1, 1 van dit decreet en die
in 1996 gesubsidieerd worden op basis van artikel 9
van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie inzake het voeren van
jeugdwerkbeleid, en die hoofdzakelijk vormingscursussen organiseren voor laaggeschoolde werkende en werkloze jongeren worden beschouwd
als hebbende voldaan aan de erkenningscriteria
voor het landelijk georganiseerd jeugdwerk, indien
zij uiterlijk op 31 december 1996 een erkenningsaanvraag hebben ingediend. Zij worden erkend als
landelijk georganiseerd jeugdwerk vanaf 1 januari
1997.
Organisaties die op 1 januari 1997 erkend zijn als
landelijk georganiseerd jeugdwerk en die in 1994
werden gesubsidieerd voor hun activiteiten als
"vorming werkende jongeren", ontvangen voor het
jaar 1997 een aanvullende subsidie die gelijk is aan
de subsidie die zij in 1994 ontvingen als "vorming
werkende jongeren", op voorwaarde dat hun werking op minstens hetzelfde peil als in 1994 behouden blijft.
Organisaties die op 1 januari 1997 erkend zijn als
landelijk georganiseerd jeugdwerk en waarvan de
aangesloten centra in 1994 werden gesubsidieerd
als "vorming werkende jongeren", ontvangen voor
het jaar 1997 een subsidie die gelijk is aan de som
van de subsidies die deze organisaties en de bij
deze organisaties aangesloten centra in 1994 ont-

Artikel 6 van het decreet van 9 juni 1993 houdende
subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie inzake het voeren van
een jeugdwerkbeleid wordt vervangen door wat
volgt :
"Artikel 6
§ 1. Het krediet dat op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van dit decreet
wordt uitgetrokken, wordt bepaald op minimum
vijfhonderdentien miljoen frank. Het wordt jaarlijks aangepast aan de stijging van de index der
kleinhandelsprijzen en moet mee evolueren met de
kwalitatieve en kwantitatieve groei van het plaatselijk jeugdwerk.
§ 2. Het krediet wordt volgens de volgende criteria
verdeeld :
1° 5 procent van het krediet wordt vast toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
voor zover dit plan voldoet aan de criteria
gesteld in dit decreet ;
2° het saldo van het krediet wordt verdeeld
over de in aanmerking komende gemeentebesturen van het Vlaamse Gewest die aan de
voorwaarden gesteld in dit decreet voldoen,
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, met
dien verstande dat :
a) 80 procent van dit saldo evenredig wordt
verdeeld onder die gemeentebesturen, op
basis van het aantal inwoners jonger dan
vijfentwintig jaar. Van de subsidies die de
gemeentebesturen ontvangen vanuit de
verdeling van deze 80 procent, moet minimum 5 procent voorzien worden voor de
ondersteuning van de kadervorming, georganiseerd door erkende jeugdorganisaties ;
b) 20 procent van dit saldo verdeeld wordt
over de gemeentebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie waarvan het
jeugdwerkbeleidsplan voldoet aan één of
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meer prioriteiten die voor een periode van
minstens drie jaar worden vastgesteld door
de Vlaamse regering. De Vlaamse regering
stelt deze prioriteiten vast ten laatste in de
maand januari vóór het eerste jaar van elke
jeugdwerkbeleidsplanperiode. De Vlaamse
regering bepaalt de nadere regels voor de
verdeling van dit gedeelte van het krediet.".
– Aangenomen.

Artikel 68
In artikel 10 van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid wordt 3° vervangen
door wat volgt :
"3° voor het jeugdwerkbeleidsplan voor 1995 en
het eerste driejarige jeugdwerkbeleidsplan geldig
voor de jaren 1996 tot 1998 wordt de verdeling van
het krediet vermeld in artikel 6 §2, 2°, b gekoppeld
aan de prioriteit jeugdwerk voor maatschappelijk
achtergestelde kinderen en jongeren.".
– Aangenomen.

Artikel 69
In artikel 10, 5° van het decreet van 9 juni 1993
houdende situering van gemeentebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij decreet
van 22 november 1995, worden de woorden "550
miljoen frank" vervangen door de woorden "510
miljoen frank".
– Aangenomen.

Artikel 70
In artikel 9 van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid wordt het vijfde lid
vervangen door wat volgt :
"De jeugdverenigingen zijn de volgende :

1° verenigingen met een landelijke werking die
voor het geheel van hun werking gesubsidieerd
worden. Voor zover hun werking minstens op hetzelfde peil blijft, krijgen die verenigingen, gedurende een overgangsperiode van maximum drie jaar,
jaarlijks eenzelfde subsidiebedrag als ze krijgen ten
laste van de betreffende basisallocatie in de begroting van het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding van dit decreet. Indien het volume van hun
werking vermindert, krijgen zij tijdens deze overgangsperiode een subsidie naar rato van de gepresteerde werking. Tijdens die overgangsperiode hebben ze de kans om zich te richten naar de vereisten
gesteld in het decreet van 22 januari 1975 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van het
landelijk georganiseerd jeugdwerk. Zodra ze hieraan beantwoorden, kunnen ze als dusdanig erkend
worden ;
2° verenigingen met een landelijke werking die
voor een onderdeel van hun werking gesubsidieerd
worden. Voor zover het gaat om een werking die
niet plaatselijk is en voor zover hun werking minstens op hetzelfde peil blijft, krijgen die verenigingen, gedurende een overgangsperiode van maximum drie jaar, jaarlijks een zelfde subsidiebedrag
als ze krijgen ten laste van de betreffende basisallocatie in de begroting van het eerste jaar volgend
op de inwerkingtreding van dit decreet. Indien het
volume van hun werking vermindert, dan krijgen
zij tijdens deze overgangsperiode een subsidie naar
rato van de gepresteerde werking. Het niveau van
dit onderdeel van hun werking wordt bepaald zoals
dit gebeurt voor de subsidiëring in de begroting
van het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit
decreet ;
3° verenigingen met een regionale werking. Voor
zover hun werking minstens op hetzelfde peil blijft,
krijgen die verenigingen, gedurende een overgangsperiode van maximum drie jaar, jaarlijks een
zelfde subsidiebedrag als ze krijgen ten laste van
de betreffende basisallocatie in de begroting van
het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit
decreet. Indien het volume van hun werking vermindert, dan krijgen zij tijdens deze overgangsperiode een subsidie naar rato van de gepresteerde
werking. Tijdens die overgangsperiode hebben ze
de kans om zich te richten naar de vereisten
gesteld in de reglementering betreffende de erkenning van het regionale jeugdwerk en als ze daaraan
beantwoorden, kunnen ze als dusdanig erkend
worden.".
– Aangenomen.
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HOOFDSTUK XIV
Economie

Artikel 71
§ 1. Aan artikel 6 van de wet van 30 december 1970
betreffende de economische expansie wordt de
volgende bepaling toegevoegd :
"3. voor leasing en andere door de Vlaamse regering goedgekeurde financieringswijzen, waarvan de
modaliteiten worden bepaald door deze laatste.".
§ 2. Aan artikel 3 van de wet van 4 augustus 1978
tot economische heroriëntering wordt de volgende
bepaling toegevoegd :
"De bovenvermelde rentetoelagen worden eveneens verleend voor leasing en andere door de
Vlaamse regering goedgekeurde financieringswijzen, waarvan de modaliteiten worden bepaald door
deze laatste.".
– Aangenomen.

Artikel 72
§ 1. Artikel 2, 2°, 3°, 4°, van het decreet van 15
december 1993 tot bevordering van de economische expansie in het Vlaamse Gewest wordt vervangen als volgt :
"2° Voor de definitie van de kleine, middelgrote en
grote ondernemingen richt de Vlaamse regering
zich naar de op EG-niveau vastgestelde definitie.".
§ 2. Paragraaf 1 van dit artikel is eveneens van toepassing op de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie voor wat betreft de
middelgrote en grote ondernemingen en de wet
van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering voor wat betreft de kleine ondernemingen.
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Aan het Fonds voor economische impulsprogramma's worden rechtstreeks de inkomsten toegewezen voortvloeiend uit de beursgang van openbare
investeringsmaatschappijen, zoals bedoeld in artikel 10, §1 van het decreet van 13 juli 1994
betreffende de herstructurering van de GIMV,
Gimvindus, VMH, Mijnen en Lim en tot oprichting
van het Limburgfonds en van de permanente werkgroep Limburg.
§ 2. De Vlaamse regering beschikt over de kredieten van het Fonds voor economische impulsprogramma's voor al wat dienen kan in het raam van
de versteviging van het economisch ondersteuningsbeleid.
Op dit artikel is er een amendement van de heren
Laverge en Denys dat luidt als volgt :

Artikel 73
Aan § 2 de volgende zinsnede toevoegen :
"in het bijzonder met het oog op de uitrusting van
industrieterreinen, de uitbouw van commerciële
centra, de versterking van de transportinfrastructuur en het bevorderen van risicodragend kapitaal.".
De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

Artikel 74
§ 1. In artikel 2 van het decreet van 13 juli 1994
betreffende de herstructurering van de GIMV,
Gimvindus, VMH, Mijnen en Lim en tot oprichting
van het Limburgfonds en van de permanente werkgroep Limburg, zoals gewijzigd bij artikel 2 van het
decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995 worden
de woorden "Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (hierna GIMV)" vervangen
door het woord "GIMV".
Aan artikel 2 van hetzelfde decreet wordt een
tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

– Aangenomen.

Artikel 73
§ 1. Er wordt een Fonds voor economische impulsprogramma's opgericht.

"Het Vlaamse Gewest mag zijn aandelen in de
GIMV, alsmede de aandelen die het Vlaamse
Gewest nog zal verwerven in de gespecialiseerde
dochteronderneming PMV van de GIMV waartoe
het Vlaamse Gewest thans gemachtigd wordt,
inbrengen in een nieuw op te richten vennootschap, de n.v. Vlaamse Participatiemaatschappij
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"Artikel 18bis

genoemd, in het kort VPM, waarvan zij 100 % aandeelhouder dient te zijn. In dat geval zijn de artikelen 9, 10, §1, §3 en §4, 11 tot en met 16 en 18bis van
dit decreet van toepassing op deze vennootschap.".
§ 2. Artikel 9 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
"Artikel 9
Het Vlaamse Gewest mag, in afwijking van artikel
104bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, alle aandelen bezitten in de
investeringsmaatschappijen in de zin van artikel 10,
§1, zonder beperking van duur en zonder geacht te
worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van deze vennootschappen.".
§ 3. Artikel 10, §1 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
"§1. GIMV, Gimvindus, VMH, LRM en VPM zijn
investeringsmaatschappijen met de rechtsvorm van
naamloze vennootschap (hierna de "investeringsmaatschappijen"). Voor al wat niet anders wordt
geregeld door of krachtens dit decreet, zijn de
regels betreffende handelsvennootschappen van
toepassing op de investeringsmaatschappijen, met
uitsluiting van toepassing van de wet van 2 april
1962 betreffende de federale investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen. De handelingen van de investeringsmaatschappijen worden geacht daden van koophandel
te zijn. De artikelen 10, § 3, § 4, 11, 12 en 13 van dit
decreet zijn niet meer van toepassing op een investeringsmaatschappij van zodra haar aandelen
beursgenoteerd worden.".
§ 4. Aan artikel 10, § 2 van het decreet wordt een
vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
"De VPM heeft tot doel het aanhouden van participaties met het oog op de realisatie van het economisch overheidsinitiatief zoals dit beschreven is in
dit decreet. Mits voorafgaandelijk akkoord van de
Vlaamse regering is de VPM gemachtigd de aandelen te verkopen die zij bezit, zonder dat zij daardoor de controle, zoals gedefinieerd in artikel 2 van
het KB van 6 maart 1990 op de geconsolideerde
jaarrekening van de ondernemingen, mag prijsgeven.".

De directeur-generaal van het Bestuur van de
BTW, Registratie en Domeinen of zijn gemachtigde is bevoegd om de akten te verlijden betreffende
de organisatie en het intern bestuur van de investeringsmaatschappijen, met toepassingen van artikel
161, 3° van het Wetboek van Registratierechten.".
Op dit artikel is er een amendement van de heren
Laverge en Denys dat luidt als volgt :

Artikel 74
In de in § 4 voorgestelde tekst, op de zesde, zevende, achtste, negende en tiende regel de woorden
", zonder dat zij daardoor de controle, zoals gedefinieerd in artikel 2 van het KB van 6 maart 1990 op
de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen, mag prijsgeven." schrappen.
De stemmingen over dit artikel en het amendement worden aangehouden.

Artikel 75
§ 1. De Vlaamse regering kan de bedrijfsadvisering
of bedrijfsbegeleiding van land- en tuinbouwbedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren,
ondersteunen.
§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden
en de modaliteiten waaronder de ondersteuning
kan worden toegekend en uitgekeerd.
– Aangenomen.

HOOFDSTUK XV
Ruimtelijke Ordening

Artikel 76
Artikel 2 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
wordt vervangen door wat volgt :
"Artikel 2

§ 5. Artikel 18bis van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

In dit decreet wordt verstaan onder :
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Voorzitter
1° Bedrijfsruimte : de verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw
bevindt, als één geheel te beschouwen en waar een
economische activiteit heeft plaatsgevonden of
plaatsvindt. Deze verzameling heeft een minimale
oppervlakte van 5 are. Uitgesloten is de bedrijfsruimte waarin de woning van de eigenaar een nietafsplitsbaar onderdeel uitmaakt van het bedrijfsgebouw en dat nog effectief wordt benut als verblijfplaats. De Vlaamse regering bepaalt onder welke
voorwaarden een woning als afsplitsbaar van een
bedrijfsgebouw kan worden beschouwd.
2° Economische activiteit : iedere industriële,
ambachtelijke, handels-, diensten-, landbouw- of
tuinbouw-, opslag- of administratieve activiteit, uitgeoefend door bedrijven of ondernemingen.
3° Geheel of gedeeltelijk leegstaande bedrijfsruimte : vanaf het ogenblik dat meer dan 50 % van de
totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen
niet effectief wordt benut.
4° Gehele of gedeeltelijke verwaarlozing : het vertonen van uitgesproken gebreken van algemene of
beperkte omvang aan het bedrijfsgebouw. De
Vlaamse regering bepaalt de gebreken van algemene en beperkte omvang, alsook de criteria voor de
beoordeling van de gebreken en de minimumnorm
van de te vertonen gebreken om een bedrijfsruimte
al dan niet als geheel of gedeeltelijk verwaarloosd
te beschouwen.
5° Inventaris : het instrument dat alle leegstaande
en/of verwaarloosde bedrijfsruimten bevat die aan
een heffing kunnen worden onderworpen en/of
voor een financiële steun voor vernieuwing in aanmerking komen. Dit instrument wordt door de
Administratie beheerd.
6° Vernieuwing : het gecoördineerd geheel van
maatregelen voor de sanering en/of herbestemming van een leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimte om ze opnieuw te laten voldoen aan
de eisen van een goede plaatselijke ruimtelijke
ordening en/of geschikt te maken voor herbestemming. Vernieuwing kan dus ook infrastructuurwerken omvatten die nodig zijn om aan de bedrijfsruimte de gepaste ontsluiting te geven.
7° Sanering :
a) de volledige afbraak van alle constructies tot
aan het maaiveld of, indien nodig, onder de grond ;
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b) de gedeeltelijke sloping van interne en externe
constructies en het gebouw in een zodanige staat
brengen om de eigenlijke herbestemmingsbouwwerkzaamheden te kunnen beginnen. De Vlaamse
regering bepaalt welke saneringswerkzaamheden
hiervoor in aanmerking komen.
Saneringen in de milieutechnische zin kunnen hierin evenwel nooit zijn begrepen.
8° Administratie : de administratie Ruimtelijke
Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.
9° Eigenaar : diegene die een geheel dan wel
gedeeltelijk naakte eigendomsrecht kan laten gelden op het betrokken onroerend goed.
10° Vernieuwingsfonds : fonds voor vernieuwing
van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.
11° Basisstudie : de studie die een gedetailleerd
voorstel van de uit te voeren saneringswerkzaamheden, de te realiseren herbestemming, een kostprijsraming en een tijdtabel voor de uitvoering
bevat. De basisstudie vormt een wezenlijk onderdeel van de eigenlijke aanvraag om financiële
ondersteuning, zoals bedoeld in artikel 43 van dit
decreet.
12° Verwerving : de inbezitneming als eigenaar of
als titularis van een zakelijk recht.
13° Kadastraal inkomen : het kadastraal inkomen
aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, zoals bedoeld in artikel 518 van het Wetboek op de inkomstenbelasting.".
– Aangenomen.

Artikel 77
Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als
volgt :
1° § 1 wordt vervangen door wat volgt :
"§ 1. Elke gemeente stelt een lijst op van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, gelegen op haar grondgebied, die als basis zal dienen
voor de Inventaris.
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regering dit beschouwen als een weerlegbaar vermoeden van leegstand en/of verwaarlozing. ".

Voorzitter
Deze lijst wordt elk jaar met de geactualiseerde
gegevens aan de Administratie opgestuurd onder
de voorwaarden bepaald door de Vlaamse regering." ;

– Aangenomen.

2° aan § 2 wordt een tweede lid toegevoegd, dat
luidt als volgt :
"Als de gemeentelijke lijst te laat wordt ingediend,
of als de Administratie vaststelt dat de gemeentelijke lijst onvolledig is, kan de Administratie, op kosten van de gemeente, ambtshalve overgaan tot
registratie." ;
3° een § 4 wordt toegevoegd, die luidt als volgt :
"§ 4. De Vlaamse regering kan bepalen welke categorieën van leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten niet op de gemeentelijke lijsten en
in de Inventaris dienen te worden opgenomen." ;
4° een § 5 wordt toegevoegd, die luidt als volgt :
"§ 5. De gemeentelijke ambtenaren, door het college van burgemeester en schepenen belast met de
opmaak van de gemeentelijke lijst en gemachtigd
om de nodige vaststellingen te doen, hebben toegang tot alle op het grondgebied van de gemeente
gelegen bedrijfsruimten en bedrijfsgebouwen. De
betrokken eigenaar dient hen binnen zeven dagen
nadat ze zich ter plaatse hebben aangeboden, of
nadat ze hierom bij aangetekende zending hebben
verzocht, toegang tot de bedrijfsruimten en
bedrijfsgebouwen te verschaffen.".

Artikel 79
Artikel 17 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd
als volgt :
1° § 1 wordt vervangen door wat volgt :
"§ 1. Er wordt een Vernieuwingsfonds opgericht.
De Vlaamse regering beheert het Vernieuwingsfonds. Dit Verniewingsfonds neemt de vorm aan
van een fonds zoals bedoeld in artikel 45 van de
gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.".
2° § 5 wordt opgeheven ;
3° § 6 wordt opgeheven.
– Aangenomen.

Artikel 80
Artikel 18 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
– Aangenomen.

Artikel 81

– Aangenomen.

Artikel 78
In artikel 4 van hetzelfde decreet wordt tussen het
eerste en tweede lid het volgende lid ingevoegd :
"De Vlaamse regering machtigt ambtenaren van
de Administratie om de nodige vaststellingen te
doen, ze hebben daarvoor toegang tot alle bedrijfsruimten en bedrijfsgebouwen. De betrokken eigenaar dient hen binnen zeven dagen nadat ze zich
ter plaatse hebben aangeboden, of nadat ze hierom
bij aangetekende zending hebben verzocht, toegang tot de bedrijfsruimten of bedrijfsgebouwen te
verschaffen. Als de eigenaar niet op dit verzoek
ingaat, kan de Administratie en/of de Vlaamse

In artikel 24 van hetzelfde decreet worden de
woorden "van de Administratie" vervangen door
de woorden "van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap".
– Aangenomen.

Artikel 82
In artikel 26, §§ 1, 4 en 6 van hetzelfde decreet worden de woorden "van de Administratie" vervangen
door de woorden "van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap".
– Aangenomen.
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"Artikel 42
Artikel 83

In artikel 29 van hetzelfde decreet worden de
woorden "van de Administratie" vervangen door
de woorden "van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap".
– Aangenomen.

§ 1. Binnen de perken van de beschikbare kredieten kan voor de verwerving en sanering van een
onroerend goed dat in de Inventaris is vermeld,
aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gemeenten, vereniging van gemeenten, de
door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende lokale sociale bouwmaatschappijen, gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen en het Vlaams
Woningfonds voor de Grote Gezinnen een financiële steun worden toegekend van :

Artikel 84
In artikel 30 van hetzelfde decreet worden de
woorden "van de Administratie" vervangen door
de woorden "van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap".
– Aangenomen.

Artikel 85
In artikel 31, § 2 van hetzelfde decreet wordt de
laatste zin geschrapt.
– Aangenomen.

Artikel 86
In artikel 32, § 1 van hetzelfde decreet worden de
woorden "van de Administratie" vervangen door
de woorden "van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap".

– 30 % voor de verwerving van de onroerende
goederen ;
– 90 % voor de saneringswerkzaamheden. Hierbij
wordt echter rekening gehouden met de werkelijk gedragen saneringskosten, na aftrek van de
eventuele opbrengst van de sanering. De verleende financiële steun is van toepassing op de
kosten, inclusief de BTW. De financiële steun
voor de saneringswerkzaamheden wordt slechts
toegekend voor zover bij het bestek van de
werkzaamheden een postgewijze verantwoording gevoegd is. Als de werkelijk gedragen saneringskosten, na aftrek van de eventuele
opbrengst van de sanering, lager zijn dan de in
de basisstudie geraamde kosten, wordt de subsidie berekend op de werkelijke kosten, zoals
blijkt uit de vorderingsstaten van de aannemer.
§ 2. Met toepassing van § 1 moet de initiatiefnemer, wanneer deze een financiële steun voor de
verwerving van een onroerend goed heeft verkregen, binnen 6 maanden na de betekening van deze
financiële steun, de basisstudie hebben ingeleid.

– Aangenomen.

Artikel 87
In hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk IV vervangen door wat volgt :
"HOOFDSTUK IV.
Financiële ondersteuning van de verwerving en
de saneringswerkzaamheden in het kader van
de vernieuwing".

Artikel 88
Artikel 42 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

§ 3. Binnen de perken van de beschikbare kredieten kan voor de saneringswerkzaamheden aan elke
natuurlijke persoon, privaatrechtelijke rechtspersoon en niet in § 1 vermelde publiekrechtelijke
rechtspersoon die hoogstens 2 jaar eigenaar is van
een onroerend goed dat in de Inventaris is vermeld, te rekenen vanaf de datum van het verlijden
van de authentieke akte, een financiële steun worden toegekend van :
– 90 % voor de saneringswerkzaamheden. Hierbij
wordt echter rekening gehouden met de werkelijk gedragen saneringskosten, na aftrek van de
eventuele opbrengst van de sanering. Het
bedrag van de werkelijk gedragen kosten dient
minstens 1.000.000 fr. te bedragen. De verleende financiële steun is van toepassing op de kosten, exclusief de BTW. De financiële steun voor
de saneringswerkzaamheden wordt slechts toe-
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– Aangenomen.

gekend voor zover bij het bestek van de werkzaamheden een postgewijze verantwoording
gevoegd is. Als de werkelijk gedragen saneringskosten, na aftrek van de eventuele opbrengst
van de sanering, lager zijn dan de in de basisstudie geraamde kosten wordt de subsidie berekend op de werkelijke kosten, zoals blijkt uit de
vorderingsstaten van de aannemer.
§ 4. Als eigenaar, zoals bedoeld in § 3, worden
evenwel niet beschouwd :
1° de vennootschappen waarin de vroegere
eigenaar(s) van het onroerend goed participeert of participeren, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10 % van het aandeelhouderschap ;
2° bloed- en aanverwanten tot en met de
derde graad.".

Artikel 91
Artikel 47 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :
"Artikel 47
De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden voor
uitbetaling van de financiële steun, bedoeld in artikel 42.".
– Aangenomen.

HOOFDSTUK XVI
Vervoer

Artikel 92

– Aangenomen.

Artikel 89

Artikel 7 van het decreet van 31 juli 1990 tot
oprichting van de Vlaamse Vervoersmaatschappij
(VVM) wordt aangevuld met het volgende lid :

Artikel 44 van hetzelfde decreet wordt als volgt
gewijzigd :

"Het Vlaamse Gewest is evenwel vrijgesteld van de
verplichting tot onmiddellijke volstorting.".

1° § 1 wordt vervangen door wat volgt :
"§ 1. Dezelfde verwerving kan voor dezelfde leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte slechts
eenmaal voor financiële steunverlening in het
kader van dit decreet in aanmerking komen." ;
2° § 2 wordt opgeheven ;
3° § 3 wordt § 2 ;

HOOFDSTUK XVII
Openbare Werken

AFDELING 1
Financiering

4° § 4 wordt § 3 en de woorden "werkzaamheden"
worden vervangen door "saneringswerkzaamheden" ;

Artikel 93

– Aangenomen.

In artikel 57, § 2 van het decreet van 25 juni 1992
houdende diverse bepalingen van de begroting
1992 wordt de eerste zin vervangen door de volgende bepaling :

Artikel 46 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

"Het Vlaams Infrastructuurfonds heeft tot doel bij
te dragen in de verwezenlijking en inzonderheid in
de financiering tot al wat dienen kan ter uitvoering
van het beleid van het Vlaams Gewest op het vlak
van de openbare werken en het vervoer, zoals

5° § 5 wordt opgeheven.

Artikel 90
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– Aangenomen.

bedoeld in artikel 6, § 1, X, 1° tot 5° en 9° van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus
1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993, en dit
ongeacht de aard van de ten laste te nemen uitgaven.".

Artikel 96
Artikel 81 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door de volgende bepaling :
"Artikel 81

– Aangenomen.

Artikel 94
Artikel 58, 1 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen van de begroting 1992
wordt vervangen door de volgende bepaling :
"1. wat betreft de inkomsten met betrekking tot de
bevoegdheden vermeld in artikel 6, § 1, X, 1° tot 5°
en 9° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de
wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van
16 juli 1993 :".
– Aangenomen.

AFDELING 2
Watervang

Artikel 95
In artikel 80 van het decreet van 21 december 1990
houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting
1991, zoals gewijzigd door het decreet van 22
december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, wordt het eerste lid
vervangen door de volgende bepaling :
"Met uitzondering van de onbevaarbare waterlopen, wordt voor alle in het Vlaamse Gewest gelegen waterwegen en hun aanhorigheden en de
havens en hun aanhorigheden, hierna genoemd
waterwegen,

Bij uitzonderlijk lage waterstanden, waarbij captatie van water gevaar kan opleveren voor de
scheepvaart, voor de waterwegen en hun aanhorigheden of voor de havens en hun aanhorigheden,
kan een tijdelijk verbod of een tijdelijk beperking
van captatie worden opgelegd.
De Vlaamse regering bepaalt de modaliteiten hiervan.".
– Aangenomen.

Artikel 97
In artikel 83 van hetzelfde decreet, zoals gewijzigd
door het decreet van 18 december 1993 houdende
diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993 en het decreet van 22 december 1995
houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1996 worden de volgende wijziging aangebracht :
1° § 2 wordt vervangen door wat volgt :
"§ 2. Het bedrag verschuldigd voor het capteren
van water wordt vastgesteld als volgt :
Waterafname in m3/jaar
1. voor de schijf van minder dan 1 000 000 m3 1,750
F/m3 ;
2. voor de schijf van 1 000 000 m 3 tot 9 999 999 m3
1,015 F/m3 ;
3. voor de schijf van 10 000 000 m3 tot 99 999 999 m3
0,510 F/m3 ;
4. voor de schijf boven 99 999 999 m3 0,096 F/m3.

– melding gemaakt voor het capteren van minder
dan 500 m3 per jaar ; en
– wordt een vergunning afgegeven voor het capteren van 500 m3 en meer per jaar, hierna genoemd
vergunning voor een watervang.".

De captatie van minder dan 500 m3 per jaar is gratis." ;
2° § 5 wordt vervangen door de volgende bepaling :
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Vraagt nog iemand het woord ? (Neen)

"§ 5. Onverminderd de bepalingen van §§ 2 en 4
wordt het minimum verschuldigd bedrag vastgesteld op 5 000 frank per jaar." ;

De bespreking is gesloten.
We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
de motie van overeenstemming houden.

3° § 6 wordt geschrapt.
– Aangenomen.

HOOFDSTUK XVIII
Inwerkingtreding
Artikel 98
Tenzij anders bepaald in dit decreet, treden de
bepalingen van dit decreet in werking op 1 januari
1997.
– Aangenomen.
De artikelsgewijze bespreking is gesloten.
We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het ontwerp van decreet houden.

MOTIE VAN ORDE
Voorstel tot spoedbehandeling
De voorzitter : Er is een vraag tot spoedbehandeling van een resolutie van de heren Denys en De
Gucht betreffende de verklaring van de Vlaamse
regering van 16 december 1996 over de Boelwerf
Vlaanderen.
Aangezien wij een gelijkaardig voorstel voor een
andere resolutie hebben, stel ik voor beide resoluties deze namiddag te behandelen in samenhang
met de met redenen omklede moties over deze
materie.
Gaat iedereen hiermee akkoord ? (Instemming)
Het incident is gesloten.

BESLUIT van de Vlaamse regering van 26 november 1996 tot herverdeling van basisallocaties van de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 1996
– 29-A (1996-1997) – Nrs. 1 tot 4
Bespreking
De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
besluit van de Vlaamse regering van 26 november
1996 tot herverdeling van basisallocaties van de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 1996.
De bespreking is geopend.
De heer Cannaerts, verslaggever, verwijst naar zijn
schriftelijk verslag.

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN
De voorzitter : Hiermee zijn wij aan het einde
gekomen van onze werkzaamheden voor deze
voormiddag.
Wij komen deze namiddag om 14.45 uur opnieuw
bijeen om onze agenda verder af te handelen.
De vergadering is gesloten.
– De vergadering wordt gesloten om 13.44 uur.
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