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Voorwoord* 

Inhoud en opzet van deze thesis zijn nauw verbonden met de wordingsgeschiedenis ervan. 

"' 
"' * 

Tot midden 1994 waren ikzelf en anderen ervan overtuigd dat ik een thesis zou schrijven met als titel 
"Het reciprociteitsbegrip en de invloed ervan op de (de-)regulering van internationale bancaire 
verhoudingen". Over de Europese dimensie van deze problematiek handelde het seminariewerk dat ik 
in 1990 onder leiding van professor STUYCK schreef ter afsluiting van mijn rechtenstudie in Leuven. 
De Amerikaanse aspecten stonden centraal in de LL.M.-thesis die in 1991 in de Verenigde Staten tot 
stand kwam. Als Aspirant van het, toen nog Nationale, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek had 
ik de bedoeling om beide stukken tot een coherent geheel uit te werken. In dat verband mocht ik onder 
meer in 1993 met professor COUSY in Genève een paper voorstellen "Towards an Economie Analysis 
ofReciprocity Provisions in EC Financial Services Directives".1 

Ondertussen werkte ik al ruim een jaar in Luxemburg, waar professor VAN GERVEN gestaag de 
begeestering deed groeien voor het Europese recht dat ik, zo was de redenering, toch grondig zou 
moeten beheersen met het oog op de afwerking van de thesis. 

* 
* * 

Halfweg 1994 liep het "mis". Op zeker ogenblik vroeg advocaat-generaal VAN GERVEN me om een 
reaètie op een ontwerp-tekst over Europees recht en verankering. Het onderwerp beroerde toen de 
gemoederen in Vlaanderen, vooral naar aanleiding van de verkoop van de Nationale 
Investeringsmaatschappij samen met dochter Distrigas en andere energiebedrijven aan het "Franse" 
Tractebe/.2 Ik probeerde me in het onderwerp te verdiepen, hierin ook gesteund door promotor 
COUSY. Dit bleek onverwacht moeilijk omwille van een totaal gebrek aan officiële en juridische 
informatie : rond de privatiseringen hing een waas van geheimzinnigheid. Enkel in de pers waren 
gegevens, deels gissingen, te vinden. In interpellaties beklaagden parlementsleden zich erover dat ook 
zij enkel achteraf, en dan nog zeer summier, werden ingelicht over toch ingrijpende verkopen van 
staatsactiva. Juridische literatuur was - en is - nauwelijks voorhanden. De "insiders", 
kabinetsmedewerkers en advocaten, die ik vragen durfde stellen omtrent het juridisch kader waarin de 
privatiseringen plaatsvonden, benadrukten dat alles weliswaar gewichtig was maar vooral niet 
openbaar kon worden gemaakt aan buitenstaanders. Ondertussen bleken sommige verkooptransacties 
niet zeer transparant te verlopen - buitenlandse kopers bijvoorbeeld haakten steeds weer af. Ik kon me 
immer moeilijker van de indruk ontdoen dat ook juridisch de zaken niet steeds in hun ware gedaante 
werden voorgesteld. 

Recht evenredig met de moeite die ik ondervond om zelfs elementaire gegevens over het Belgisch 
privatiseringsproces te bemachtigen, groeide de wil om alles op te sporen en te reconstrueren. In 
overleg met de professoren COUSY en VAN GERVEN werd besloten het thesisonderwerp in die zin bij 
te stellen3. Deze optie viel objectief te verantwoorden vanuit de actualiteit, intensiteit en universaliteit 
van de privatiseringsgolf die zich na "Maastricht" over heel Europa verbreidde en ook in andere 

* Het ligt niet in de bedoeling om het voorwoord in deze vorm te publiceren - wat ruimte laat voor een meer 
persoonlijke benadering. 

1 Niets uit deze periode is gepubliceerd. Eerst mocht dat niet, want er zou een thesis komen; toen bleek dat de thesis er 
niet zou komen, ontbrak de tijd voor een gedegen actualisering. Niettemin: ik houd de teksten ter beschikking van 
rechtshistorici en andere geïnteresseerden. 

2 De tekst van prof. VAN OERVEN is uiteindelijk verschenen met als titel "Vlaamse verankering gewenst ? Lezing in het 
raam van de Van Melkebeke Leerstoel op maandag 14 maart 1994". 

3 Van een radicale breuk is geen sprake: zowel het "oude" als het "nieuwe" thesisonderwerp betreft het economisch 
publiekrecht, met een stevige financieel- en Europeesrechtelijke dimensie. 
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werelddelen uitbreiding ·nam (en nog steeds neemt). Tegelijkertijd vormen de privatiseringen ook 
juridisch een fascinerend snijpunt tussen verschillende bestuursniveaus (lokaal, regionaal, nationaal, 
Europees) en onderscheiden rechtstakken (vooral het economisch en administratief recht). 
Laatstgenoemd snijpunt, dat het domein uitmaakt van wat men "economisch administratief recht" of 
"administratief economisch recht" zou kunnen noemen,4 heeft me overigens altijd5 quasi-exclusief 
beziggehouden. 

Objectieve redenen genoeg dus voor een thesis over privatisering. Toch zijn zij niet bepalend. 
Doorslaggevend, en volledig· losstaand van het concrete onderwerp privatisering, is de overtuiging dat 
het niet kan dat cruciale delen van het, in casu economische, beleid en recht, naar de samenleving toe 
onzichtbaar -blijven. Intransparantie, die dikwijls gepaard gaat met een gebrek aan democratische 
controle en een extreem pragmatisme, riskeert op termijn te leiden tot wanpraktijken en/ of tot wan
recht. Niemand mag zich hierbij neerleggen, burgers niet, burgers-juristen niet6 en academisch actieve 
juristen al helemaal niet?. Helaas geven met name volksvertegenwoordiging en rechtsleer te vaak de 
indruk te hebben afgehaakt, moegetergd door de kwantiteit en de spreiding van het relevante 
bronnenmateriaal. Controle en (opbouwende) kritiek hebben plaats gemaakt voor verstrekkende 
volmachten aan de uitvoerende macht - die op zijn beurt delegeert aan experten zonder democratische 
legitimatie. Ter verantwoording wordt aangevoerd dat de materie "te technisch is om volgen". Door 
een poging te wagen tot het scheppen van orde wenst de thesis bij te dragen tot een vernieuwde 
reflectie op de rol van de overheid in het economisch leven en op het juridisch instrumentarium dat 
aan die rol gestalte moet geven. 

* 
* * 

Vanuit bovenstaande overtuiging heb ik vooreerst een documentatiesysteem aangelegd met 
tienduizenden (geen overdrijving) relevante documenten over alle mogelijke facetten van privatisering 
in België en Europa, en over nauw met privatisering verwante fenomenen als deregulering, 
Staatsactiva en -begroting, verzelfstandiging, alternatieve financiering van infrastructuur, 
overheidswaarborgen, verankering, universele dienstverlening, enz. Het systeem bevat vooral 
regelgeving in de ruime zin, parlementaire interventies en rechtsleer, telkens zowel nationaal als 
Europees. Daarnaast zijn er minder courante rechtsbronnen zoals jaarverslagen van instellingen en 
vennootschappen, vennootschapsstatuten, verkoop- en beheersovereenkomsten, persmededelingen van 
officiële instanties, enz. Onontbeerlijk blijken ook de berichten uit de nationale en internationale 
financiële pers die het, eenmaal gecopieerd en thematisch en chronologisch geklasseerd, mogelijk 
maken om het verloop van de onderscheiden transacties weder samen te stellen. 

Eigen aan het onderwerp is dat de meest relevante rechtsbronnen niet rechtstreeks bruikbaar zijn voor 
juridische analyse. De wetgeving bijvoorbeeld, eindeloos gewijzigd, blijkt slechts bruikbaar na een 
historische coördinatie (die iets heel anders inhoudt dan een gewone coördinatie). Evenzo zijn kilo's 

4 Naar het boek van P. QUERTAINMONT, Droit administratif de l'économie. L'interventionnisme économique pub/ie et 
les relations entre l'Etat et les entreprises, Brussel, Story-Scientia, 1987, 241 p.; in 1996 volgde een heruitgave (zelfde 
uitgever, 1996, xviii + 267 p.), die echter teleurstellend weinig bijwerkingen bevat. Dit boek geeft als geen ander weer 
wat te situeren valt binnen het relatief moeilijk te benoemen domein van het "economisch administratief recht" (wat 
me enger lijkt dan "economisch publiekrecht"). 

5 "Altijd" is sedert mijn eerste seminariewerk (eerste licentie, bij prof. COUSY), over "Investment Bankingin België. 
De rol van banken, portefeuille- en openbare investeringsmaatschappijen". Ook dit werk raakte door omstandigheden 
niet gepubliceerd. Toen het zou verschijnen in het studententijdschrift lUS, ging dit nog jonge initiatief ter ziele. 
Ik werd doorverwezen naar S.E. W., maar een· bezoek bij professor SWENNEN in Antwerpen maakte duidelijk dat 
publicatie bijwerkingen en vooral inkortingen zou vereisen die mijn krachten ver te boven gingen. 

6 Zoals andere categorieën van professioneten (bijv. garagisten of informatici) hebben juristen de mogelijkheid om 
processen (in hun geval: juridische processen) zichtbaar te maken, te verklaren en bevattelijk voor te stellen die 
andere burgers niet zien, niet kunnen verklaren of niet zomaar bevatten. Hangt met dit "talent" niet de plicht samen om 
het talent ook te gebruiken ? 

7 Moet de toegevoegde waarde van academici niet hierin liggen dat zij beginnen - of minstens voortgaan - waar de 
normaal geldende kosten:-batenanalyses anderen doen stoppen? 
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jaarverslagen vereist om zicht te lcrijgen op de structuur van· vennootschapsgroepen in de 
overheidssfeer. Specifiek op privatisering betrekking hebbende rechtsleer en rechtspraak, die wel 
rechtstreeks bruikbaar waren geweest, ontbreken zoals aangegeven goeddeels. 

* 
* * 

Naarmate ik me ben gaan verdiepen in het Belgisch privatiseringsprogramma en hierover ben 
beginnen schrijven, is het besefgegroeid dat een studie over dit enkele onderwerp onvolkomen, want 
te geïsoleerd zou blijven. Enerzijds gaan de privatiseringen hand in hand met verzelfstandigingen, 
waarbij de overheid haar eigen taken toevertrouwt aan publieke vennootschappen die ze, soms als stap 
naar een "echte" privatisering achteraf; al dan niet samen met de privé-sector opricht; anderzijds sluit 
bij het privatiserings- ook een dereguleringsproces aan, en worden zowel privatiseringen als 
dereguleringen door de Europese Gemeenschap geïnspireerd en gemodelleerd. Schrijven over het 
juridisch kader voor privatiseringen zonder daarbij ook verzelfstandiging, deregulering en Europees 
recht te betrekken, heeft derhalve weinig zin. Dit inzicht heeft me weliswaar twee jaar extra "gekost" 
maar heeft, zo meen ik achteraf, de thesis ook meer diepgang gegeven. 

* 
* * 

Gedetailleerde juridische studies over het overheidsonderoemen in ons land bestaan al. DÉOM en 
PEETERS wijdden op het einde van de tachtiger jaren een doctoraatsthesis aan het onderwerp. Zowel 
vanuit administratiefrechtelijke hoek (men denke behalve aan genoemde doctorandi o.m. aan 
QUERTAINMONT) als vanuit het economische recht (VAN RYN en HEENEN, recenter SWENNEN en VAN 
GERVEN) is ruim aandacht besteed aan het economisch overheidsinitiatief. 

Als doctorandus heb ik de intentie noch de capaciteit om het vernieuwende werk van bovenstaande 
rechtsgeleerde auteurs over te doen. Indien de juridische gemeenschap de voorliggende thesis zou 
erkennen als nuttige aanvulling op hun geschriften, of zelfs maar als signaal van een hernieuwde 
interesse voor het overheidsbedrijf in organieke en functionele zin, zou me dat niettemin erg 
vreugdevol stemmen. Het overheidsonderoemen dreigt als studie-object uit de gratie van de rechtsleer 
te raken wanneer de rol van de overheid als marktdeelnemer wordt teruggedrongen. Jammer, want de 
"terugtredende overheid" blijkt een minstens even fascinerend species als zijn expanderende 
voorganger. 
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Dankwoord 

[Het dankwoord wordt ingevoegd nadat het op de verdediging is uitgesproken.] 
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Algemene beschouwingen 

I. Verant . 
Woord1ng van de keuze voor het onderwerp 

"C'est s'en tenir aujourd'hui à une constatation presque banale, que d'écrire 
que l'un des plus importants phénomènes politiques, économiques et sans 

doute juridiques du .KX"e siècle est constitué par les nationalisations" 

F. BOULANGER, 1975 8 

''Le passage de la nationalisation à la privatisation est l'un des faits 
nouveaux les plus importants de la société actuelle" 

1. N, E. HONDIUS,l991 9 
. auwelijks 

Uiteenzetti . meer dan vijftien jaren scheiden de bovenstaande teksten. Beter dan een omstandige 
h~~ huidig~g 11!ust:ee~ de combinatie van de ci~ten .op :velke onverwach~e en onvoorspelb~re wijze 
belllvloed. Pnvabsenngsproces, zoals het natlonahsenngsproces voordten, de samenlevtng heeft 

Tegelijk e ~ . 
Pr~vatiseri chter ~liJkt ~it de citaten ook de relativiteit van het denken in termen van nationalisering of 
~Intigste ng. Wte nationalisering kwalificeerde als definiërend voor beleid, economie en recht in de 
1IJkt het n. eeuw, moet zich in het huidige klimaat van privatisering ongemakkelijk voelen. Evenzo 
Een Iet verstandig om de privatiseringen nu te verabsoluteren. 

dece~::der betekent geenszins dat ik aan genoemde privatiseringsgolf, die ons sinds zowat een 
0
lnWilJe v ov~~spoelt, geen bijzondere waarde zou hechten. Het tegendeel is waar. Niet alleen 

0
lnWiiie v anhziJn omvang dwingt het privatiseringsverschijnsel respect af (infra, nr. 2), maar ook 

nr. 3) en 0 an ~t gemak waarmee het onoverbrugbaar gewaande ideologische kloven overbrugt (infra, 
nr .. 4). mwille van de diepe sporen die het achterlaat op ons economisch en juridisch bestel (infra, 

Toch. . Is h t . 
Jaar nu, i:: d ntet zozeer het privatiserings- of verzelfstandigingsfenomeen op zich dat me, toch al zes 
en Verze}~ te b~~ houdt- evenmin als een nationaliseringsfenomeen dat zou kunnen. Privatiseringen 
overheid s andigingen fascineren me slechts in de mate dat ze de dialectiek tussen ondernemende 
:aken.. be~ _ondernemende burger, in wezen een dialectiek tussen waarden (infra, nr. 7), tastbaar 
. enk:en i a 

10 
een -proefschrift over privatisering gepleit zal worden voor de afschaffing van het 

Inst:itu.tioll.n 1 t~rrn.en :an privatisering (en nationalisering, beide uitingen van een verouderde 
2. z

0 
e e enadenng; zie infra, Boek IV), valt vanuit deze houding te verklaren. 

Volg~: g;ze~d, is het privatiseringsverschijnsel alleen al omwille van zijn omvang indrukwekkend. 
we~eldwi·de ~SO~ de enige instelling die jaarlijks globale cijfers verspreidt, werden in 1998 
ge}lJlcaarJ· a.~tiv-a geprivatiseerd ter waarde van 114,5 miljard dollar (!).10 In 1999 zou een 

tg CIJfer zijn gerealiseerd. 

Boü 
9 ~a-...... .. l:_Ä.:NGER, F -, Le .. nat· z· · d · · · l · . . P .. E . 1975 2 --L .a."" bllJ o.J zona zsatzons en rozt miernatzona przve compare, anJs, conomtca, , . 

1 oe: ~d..i ti~~s r::~~ ••p.n;atisation et proteetion du consommateur", in Aspects juridiques des privati'sations, Straatsburg, 
fusi-=--IQ.e i~dru On_setl de l'Europe, 1993, 157. . 

199 ~s en ove ~eklc.end dit cijfer ook moge zijn, het blijft beperkt in vergelijking met l;>ijvoorbeeld de waarde van 
55 ~ ~ in Eurma.:rn ... es ("rnergers and acquisitions"). In de Verenigde Staten alleen al beliepen die 880 miljard dollar in 
Pri'\r ::a.~ a~d d ~la. 4 ~~ miljard dollar tijdens de eerste zes maanden van 1999 en in Azië tijdens dezelfde periode 

q_'t:::t.se:nng ~~ ar- ~Ie "Monetary union drives M&A suge", Fin. Times, 5 juli 1999, 15. Het succes van zowel 
8 

fusies en overnames varieert sterk in functie van het algemene beursklimaat. 
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Op basis van de cijfergegevens die de OESO sinds 1990 bekend heeft gemaakt, 11 en mits toevoeging van 
percentages, bekomt men volgend overzicht : 

Opbrengst van privatiseringen volgens de OESO (in miljard dollar) 

Jaar Totaal (vlgs OESO) OES0-29 12 (vlgs OESO) EU-15 (vlgs OESO) België (vlgs OESO) 

1990 29,900 (= 100 %) 24,822 (= 83,02 %) 15,662 (= 52,38 o/'!)_ -
1991 47,863 (= 100 %) 37,450 (= 78,24 %) 24,090 (= 50,33 %) -
1992 36,462 (= 100 %) 16,617 (= 45,57 %) 4,247 (= 11,65 %) -
1993 78,871 (= 100 %) 54,895 (= 69,60 %) 29,573 (= 37,50 %)_ 0,956(= 1,21 %) 

1994 65,395 (= 100 %) 47,284 (= 72,31 %) 24,940 __(_= 38,14 o/~ 0,549 J= 0,84 %) 

1995 73,652 (= 100 %) 52,537 (= 71,33 %1 32,765 __(_= 44,49 %) 2,681 (= 3,64 o/o)_ 

1996 97,258 (= 100 %) 69,347 (= 71,30 ~l 44,518 (= 45,77 %) 1,222 (= 1,26 %) 

1997 153,782 (= 100 %) 95,955 (= 62,40 o/'!)_ 66,812 (= 43,45 %) 1,562 (= 1,02 %) 

1998 114,542 (= 100 %) 86,009 (= 75,09 %) 58,641 __(_= 51,20 %) 1,467 (= 1,28 %) 

1999 144,765 (=:: 100 %) 100,765 (= 69,61 %) 61,522 (= 42,50 %} -

In werkelijkheid onderschatten de OESO-berekeningen het privatiseringsfenomeen nog gevoelig. Ze 
hebben immers enkel betrekking op de verkoop van Staatsactiva, en niet op andere wijzen van afstoting 
van overheidstaken, zoals uitbesteding of verzelfstandiging. Bovendien betreffen ze enkel de verkoop 
van activa door nationale overheden, niet de verkoop door lokale overheden.13 Vooral dit laatste is van 
belang in België, waar regionale en lokale overheden in sommige van de afgelopen jaren meer activa 
hebben verkocht dan de federale overheid.14 

11 Relevant zijn volgende zeven bijdragen, verschenen in de tweetalige publicatie OECD Financial Market 
Trends I OCDE Tencances des marchés de capitaux : 
- "Privatisation and Capita! Markets in OECD Countries", nr. 60, februari 1995, 13-29; 
-"Recent Trends in Privatisation", nr. 64, juni 1996, 13-39; 
- "Privatisation: Recent Trends", nr. 66, maart 1997, 15-35; 
- "Global Amounts Raised from Privatisation", nr. 69, februari 1998, 47-48; 
- "Privatisation: Recent Trends", nr. 70,juni 1998, 149-167; 
- "Privatisation Trends", nr. 72, februari 1999, 129-145; 
-"Recent Privatisation Trends", nr. 76, juni 2000, 43-64. 
Op te merken valt wel dat (a) de OESO de cijfers telkens bijstelt, zodat bijv. de gegevens over 1990 er in 2000 anders 
blijken uit te zien dan in 1991 en (b) afhankelijk is van nationale overheden voor het doorgeven van opbrengsten. Dat 
er in België in 1999 geen opbrengsten waren, klopt bijv. niet, want in 1999 vond de transactie ASLK-liJ plaats. 

12 Lid van de OESO zijn, behalve de Lid-Staten van de Europese Unie: Australië, Canada, Tsjechië, Hongarije, 
Ijsland, Japan, Korea, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Turkije, de Verenigde Staten en Zwitserland. 

13 Volgens een studie Les Entreprises Publigues Locales, uitgevoerd door de studiedienst van Dexia in samenwerking 
met de Franse federatie van lokale gemengde maatschappijen, zouden ongeveer 12.000 lokale overheidsbedrijven in 
de lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen goed zijn voor een gezamenlijk omzetcijfer van 130 miljard euro 
(5.244 miljard frank). "Specifiek aan 'Oe Belgische lokale bedrijven, de intercommunales, is dat ze, samen met de 
Griekse lokale bedrijven, de enige lokale Europese spelers zijn van publiek recht. In alle andere Europese landen zijn 
de overheidsbedrijven rechtspersonen naar privaat recht. Door het publieke karakter kan de werking van de 
intercommunales afwijken van die van gewone bedrijven, bijvoorbeeld op het vlak van fiscale vrijstellingen of de 
voortzetting en ontbinding van de activiteiten." Zie "Lokale overheidsbedrijven in Europa realiseren omzet van 
130 miljard euro", F.E.T., 12 november 1999, 32. 

14 Hier staat tegenover dat de OESO, althans naar eigen zeggen, de bruto-opbrengsten van privatisering vermeldt en 
niet de netto-bedragen die, bijvoorbeeld na aftrek van comissielonen en investeringen ter voorbereiding van 
privatisering, reëel ter beschikking staan van staten. Nochtans vermelden de fiches die België aan de OESO heeft 
verstrekt -op basis van dit soort fiches berekent de OESO de hier besproken cijfers- naar verluidt wel de netto
opbrengsten. 
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Zowel op wereld- als op Gemeenschapsniveau was de opbrengst van privatiseringen in 1998 bijna 
viermaal zo groot als in 1990. Vóór de Aziëcrisis, in 1997, waren de cijfers nog indrukwekkender. 
Voorts valt het op dat de lidstaten van de Europese Unie ongeveer de helft van de totale 
privatiseringsop brengsten genereren. Een stijging van hun relatief aandeel, in 1999 weer omgebogen, 
was sinds 1992 bezig - voordien vertekende de pioniersrol van het Verenigd Koninkrijk het beeld - en 
werd door de OESO verklaard vanuit de vloed aan liberaliseringsrichtlijnen in de Gemeenschap en de 
budgettaire stringentie die het EMU-proces begeleidde. IS 

3. Verbazend is de wereldwijde eensgezindheid waarmee wordt geprivatiseerd. Op het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk na, waar al eerder en mede op ideologische gronden staatsactiva zijn 
verkocht, hebben de regeringen van zowat alle Lid-Staten min of meer gelijktijdig en omwille van 
gelijkaardige, overwegend budgettaire overwegingen, besloten tot de verkoop van overheidsactiva of 
het afstoten van overheidstaken. België vormt geen uitzondering. De verkoopcijfers mogen in ons 
land dan minder indrukwekkend zijn, de snelheid waarmee van een anti-privatiseringsbeleid is 
overgeschakeld naar een - weliswaar niet publiek beleden - privatiseringspolitiek, verrast des te meer. 

4. Privatisering heeft onze economieën en rechtsstelsels grondig beïnvloed . 

. Op economisch vlak heeft ze bij gedragen tot de ontwikkeling van de financiële markten en het 
"kleine" aandeelhouderschap, tot demonopolisering, tot een verhoogde efficiëntie van voormalige 
overheidsbedrijven, tot gezondere overheidsfinanciën, tot gewijzigde "corporate govemance" 
(machts-)verhoudingen binnen delen van het bedrijfsleven- maar volgens critici ook tot een hogere 
werkloosheid en tot uitsluiting. · 

Het recht omkadert, begeleidt de economische verschijnselen, stuurt ze wellicht zelfs gedeeltelijk. 
Concreet uit zich dit in een niet-aflatende stroom van. nieuwe regelgeving, in België grotendeels 
voortgebracht door de uitvoerende macht en slechts zeer gedeeltelijk gecompenseerd door de 
afschaffing van bestaande structuren en regels. Maar de wil om te privatiseren - in werkelijkheid een 
Europese privatiseringsdwang ? - heeft ons recht ook op meer subtiele wij ze beïnvloed, met onder 
meer de uitvinding of herontdekking van ad hoc vennootschapsvormen ( cf. publiekrechtelijke 
naamloze vennootschappen), nieuwe instellingen en commissies ( cf. evaluatiecommissie, FPM, FIM) 
en nieuwe leerstukken ( cf. de constructie van het verlof voorafgaand aan de pensionering) die later 
een ruimere gelding hebben gekregen of nog kunnen krijgen. 

Uitzonderlijk draagt zelfs het privaatrecht sporen van het privatiseringsfenomeen. Zo werd het 
juridisch kader voor de effectisering van schuldvorderingen vervroegd ingevoerd ·teneinde een 
privatisering van CBHK mogelijk te maken; weinigen zuilen het zich herinneren, maar artikelen 1295, 
1690, 1691 en 2075 B.W. zijn vervangen door de privatiseringswet van 6 juli 1994 (COMP DOC 
25).16 

5. Bij de bovenstaande, min of meer meetbare, kwantitatieve en kwalitatieve gronden voegen zich 
twee beweegredenen van meer subjectieve aard die mij ertoe hebben aangezet om deze thesis te 
schrijven. 

6. Vooreerst intrigeert het me dat er over privatisering, en zeker over privatisering in België, 
nauwelijks rechtsleer bestaat. Terwijl minder ingrijpende ontwikkelingen van economisch 
overheidsbeleid in het verleden wel de belangstelling van juridische auteurs konden wekken ( cf. de 
indrukwekkende reeks artikelen gewijd aan de respectieve wijzigingen aan de organieke NIM-wet, of 

15 "Since 1992, the EU share of global proceeds bas been growing quite steadily against a background of EU 
directives aimed at liberalising markets, particularly in electricity and telecommunications sectors. Another factor was 
the budgetary streamlining in the run-up to European Monetary Union": "Privatisation Trends", OECD Financial 
Market Trends, nr. 72, februari 1999, 131-132. 
16 De titel van de wet luidt "Wet tot wijziging van de [OKI-]wet van 17 juni 1991 ... , alsook van de wet van 22 maart 
1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen" en maakt dus, merkwaardig genoeg, geen gewag van 
de toch vrij ingrijpende wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. 
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aan de OKI-wet van 17 juni 1991), blijven de m.i. drastischer evolutiesnu-zoals de snelle en totale 
afbouw van de openbare kredietsector, in 1989 nog goed voor een derde van de totale 
kredietverlening : infra, Boek I, nr. 15 - zo goed als onbesproken. 

Ongetwijfeld vallen hiervoor objectieve verklaringsfactoren aan te voeren. Het zwaartepunt van het 
economisch overheidsinitiatief heeft zich van het federale naar het gewestelijke en gemeentelijke 
niveau verlegd, zodat wellicht ook de interesse van de rechtsleer zich meer op die niveaus toespitst. 
Bovendien vallen de privatiseringsoperaties in België niet vast te haken aan één wet of aan enkele 
besluiten, maar ligt het bronnenmateriaal hopeloos verspreid (infra, nr. 25). Ten slotte, en vooral, 
vertoont het privatiseringsverschijnsel zoveel facetten en bestrijkt het zoveel rechtsdomeinen 
(voornamelijk grondwettelijk, administratief, financieel en Europees recht, maar bijvoorbeeld ook 
vennootschapsrecht, mededingings- en sociaal recht) dat wellicht geen enkele onderzoeker - de 
doctorandus spreekt uit ervaring- ooit het gevoel zal hebben zijn onderzoeksdomein werkelijk te 
beheersen. 

Toch kan ik me niet van de indruk ontdoen dat de relatieve desinteresse van de rechtsleer ook is 
veroorzaakt door de politiek van overdreven discretie die de verkopende overheid al dan niet "om 
bestwil" heeft gevoerd. Naarmate het opzoekingswerk, waarvan de neerslag volgt, me sterkte in deze 
overtuiging, groeide ook de motivering om te ont-dekken. 

7. Een tweede subjectieve beweegreden houdt verband met de maatschappelijke relevantie van 
privatiseringen en verzelfstandigingen, die ik onverwacht groot acht. Minstens evenzeer als een 
verhaal over "deals" en over de juridische omkadering daarvan, laat de afstoting van staatsactiva en 
overheidstaken zich lezen als een verhaal over waarden. De zorg om verdelende solidariteit, 
traditioneel gegarandeerd door de overheid, die in conflict komt met een gegroeid verlangen naar 
efficiëntie, individuele vrijheid en winstmaximisatie, al even traditioneel troeven van de privé-sector : 
dat is het privatiseripgsdebat. Elk nadenken over privatisering en verzelfstandiging in België 
impliceert voorts minstens een nadenken over : 

- werkgelegenheid 

Willen we, om het met de woorden van voormalig gouverneur VERPLAETSE uit te drukken, meer 
verdienen met minder mensen of minder verdienen met meer mensen ? Vormen privatisering en 
verzelfstangiging een garantie voor het eerste, tewerkstelling in overheidsdienst een garantie voor het 
tweede alternatief? 

- sociale zekerheid ( cf. de pensioenproblematiek bij Belgacom en andere autonome 
overheidsbedrijven) en arbeidsmarkt ( cf. overstap van ambtenaren- naar werknemersstatuut) 

- deugdelijk bestuur ("corporate governance''), ook van overheidsondernemingen 

- (universele) dienstverlening 

- verankering 

Op Vlaams niveau is verankering als thema maar echt doorgebroken naar aanleiding van de privatisering 
van de NIM, terwijl het vraagstuk ook in latere privatiseringsdossiers opdook. Op nationaal niveau heerst 
daarnaast soms de zorg om een publieke en/ofBelgische verankering. 

- het bestuur van dit land 

Zowel bij privatiseringen als verzelfstandigingen manifesteert zich, wellicht sterker dan in andere 
beleidsdomeinen, het overwicht van de uitvoerende op de wetgevende macht. Dat overwicht leidt tot 
snelle (budgettaire) resultaten maar ook tot intransparantie. Is dat een aanvaardbaar compromis, of 
verkiezen we een meer democratische en doordachte, maar wellicht ook tragere verkoopprocedure ? 
Primeert het resultaat, of telt evenzeer de manier waarop het bereikt wordt ? 

Door al deze thema's in de thesis aan de orde te stellen, hoop ik meteen het tijdsgebonden karakter, 
eigen aan de analyse van een actueel onderwerp, te overstijgen. Vóór de privatiseringen waren er 
nationaliseringen, na de privatiseringen komen die er allicht opnieuw (zelfs tijdens de huidige 
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· privatiseringsgolf is regelmatig genationaliseerd 17); en de bespreking van individuele verkoop- of 
verzelfstandigingstransacties is hoedanook snel gedateerd. Wat zal blijven, is de nood om op een 
doordachte wijze met overheidsactiva en -taken om te gaan. Het nadenken over de verhouding tussen 
overheid en burger is van alle tij den, 18 en tot dat soort nadenken wil deze thesis uitnodigen. 

17 A. Strikt genomen valt van nationalisering te spreken telkens wanneer een overheidsbedrijf een privé-bedrijf 
overneemt. Zo bijv. "Overname ASG versterkt positie Deutsche Post in Scandinavië" (F.E.T., 27 april 1999, 19), 
"State.:.run French power group set to win UK deals" (Fin.Times, 27 juli 1999, 9), "French set to take control of 
London United buses" (Fin.Times, 13 juni 1997, 17), "Britse Post neemt Duits pakjesbedrijf over" (Fin.Times, 
12 januari 1999, 17); "Posten increases its stake in ASG. Swedish postal service attempts to thwart Deutsche Post's 
agreed bid" ("Posten, Sweden's· state-owned postal service, bas made a further attempt to block Deutsche Post's 
agreed ... takeover of ASG, the Swedish transport and logistics group, by increasing its stake in the company", 
Fin. Times, 31 mei 1999, 17), of nog deze brief "Electricity nationalisation" (Fin. Times, 4 december 1998, 20) n.a.v. 
de overname door EdF van London Electricity : "Sir, As a supporter of the public ownership of utilities, I was 
delighted that London Electricity is to be renationalised ('EdF victorious', December 1). It seems a pity it had to be 
by the French." 

B. Voor het overige blijkt nationalisering meestal ingegeven door hetzij de zorgwekkende financiële toestand van het 
te verwerven actiefbestanddeel, hetzij de zorg om nationale verankering van een actief dat in buitenlandse handen 
dreigt over te gaan. Zie bijv. : "New York State plans takeover of power company" ("The State of New Y ork bas 
decided to buck the worldwide trend towards privatisation by announcing plans for a $2.53bn takeover of the Long 
Island Lighting Company, a private sector electricity company quoted on the New York Stock Exchange", 
Fin. Times, 17 oktober 1994, 1 ); "Moscow grants itself the power to renationalise" (Fin. Times, 8 februari 1995, 1 ); 
"Nigeria to take control of banks" (Fin. Times, 17 maart 1995, 7), "Nigeria warned against nationalisation of banks" 
(Fin. Times, 5 mei 1995, 6) en "Nigeria urged todrop bank plan" (Fin. Times, 13-14 mei 1995); "Banks bounced back 
to the state. Crisis virtually re-nationalised Mexico's recently privatised institutions" (Fin. Times, 12 juli 1995, 4); 
"Bangkok in second tollway contract row" ("For the second time in less than two years the Thai government's 
unwillingness to adhere to commercial contracts is forcing a state-sponsored takeover of a privately developed toll 
road.", Fin. Times, 6 september 1995, 6); "Sri Lanka reverses sell-offs" (Fin. Times, 23 oktober 1996, 6); "Hongaarse 
poesta fout geprivatiseerd. Staat moet waardevolle weiden en natuurgebieden terugkopen" (D.S., 2 april 1997, 5); 
"Premier Nedersaksen verdedigt nationalisering Preussag Stahl. Staalman Schröder legt 'lesboekwijsheid' naast zich 
neer" ("Waarom ? Preussag wou de staalfabriek ... verkopen aan buitenlanders. Eerst aan British Steel ne nu - de 
deal was nagenoeg rond- aan Voest-Alpine. De Oostenrijkers waren zelfs bereid om 1,3 miljard Duitse mark op 
tafel te leggen.// Maar dan was het 'centrum van de beslissingen' naar Wenen verhuisd, en dat wilde Schröder niet.", 
F.E.T., 22 januari 1998, 10); "Railtrack moet spoorweg Londen-Kanaaltunnel .redden" (F.E.T., 4 juni 1998, 9) en 
"Rail company [Railtrack, nb] demands more state subsidies" (Fin.Times, 16 december 1999, 10); "Government 
takes control of RHB Group" (over Maleisië, Fin.Times, 1 december 1998, 22); "The politics of ownership. 
President Clinton's plan to invest part of the US social security surplus in equities blurs the distinction between 
public and private ownership" ("political concern over the risk of backdoor nationalisation of industry and 
commerce", Fin.Times, 25 januari 1999, 11); "Bail-out of Czech groups agreed" (Fin.Times, 15 april 1999); 
"Mexicaanse regering neemt noodlijdende bank over" (F.E.T., 22 juni 1999, 10); "Verzekeraars vrezen 
nationalisering markt arbeidsongevallenverzekering. Europa eist toegang voor buitenlandse maatschappijen maar 
riskeert tegenovergesteld effect" (F.E.T., 15 december 1999, 2); "Turkey takes control of five private banks. 
Takeover interpreted as sign of poli ti cal determination to push through reform pro gramme" (Fin. Times, 23 december 
1999, 2); "Russia turns back clocktÏn plan for state controls" (Fin. Times, 15-16 januari 2000, 1). 

C. Ook in België is de jongste jaren sprake geweest van nationalisering. Zo besloot het Vlaamse Gewest eind 1994 
om, in het licht van een rechtszaak, Tunnel Liefkenshoek over te nemen van de privé-uitbater (zie de aparte rubriek 
hierover in de Bibliografie bij dit proefschrift, i.h.b. de mondelinge vraag van de heer Beysen aan de Vlaamse 
minister van openbare werken, ruimtelijke ordening en binnenlandse aangelegenheden over "de problematiek inzake 
de NV Liefkenshoek", Hand., Vl. R., 1994-1995, 23 maart 1995, [32], 1421 : "Deze beslissing gaat lijnrecht in 
tegen de trend van privatiseringen."). Het Waalse Gewest kocht in 1997 wapenfabrikant FN (daarover Bespreking 
van de regeringsverklaring, Hand., Kamer, 1996-1997, 9 oktober 1997, [187], (6567), 6607, en de interpellatie van 
de heer Van Hoorebeke tot de Minister van landbouw en de kleine en middelgrote ondernemingen over "het 
economisch beleid", Hand., Kamer. Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de midde11stand en de landbouw, 1996-1997, 7 oktober 1997, 
[C 397], 11 (Int. nr. 1511)). Op de nationalisering van BATC in 1999 wordt verder teruggekomen: infra, Boek I, 
nrs. 545-548. 

18 Op grond van deze overweging heb ik in het verleden steeds negatief kunnen antwoorden op de frequent gestelde 
vraag of ik niet vreesde dat "alles geprivatiseerd zou zijn" op het ogenblik van de verdediging van dit proefschrift. 
Voorlopig ziet de OESO het volume aan geprivatiseerde activa enkel stijgen (supra, nr. 2) en ook in België kan, indien 
gewenst, nog veel worden verkocht. Bovendien zou het me verbazen dat privatiseringen niet cyclisch zouden blijken, 
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8. Omwille van al deze redenen ..; en omdat het onderwerp me methodologisch veelzijdig lijkt: 
infra, Ill - heb ik gemeend aan privatisering en verzelfstandiging, bestudeerd vanuit nationaal én 
Euröpeesrechte1ijk perspectief, een proefschrift te mogen wijden. 

net als nationaliseringen; dit betekent dat ze nooit "voorbij" kunnen zijn. Maar zelfs al zou er echt niets meer te 
verkopen vallen, dan nog zou me dat weinig relevant lijken. 
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11. Inhoud, structuur, samenhang 

9. In het licht van recente tendensen tot afstoting van overheidsactiva en -taken op nationaal en 
Europees niveau, nodigt het proefschrift uit tot een herbezinning over het functioneren van de 
overheid in het algemeen, en over de wijze waarop juridisch vorm wordt gegeven aan het economisch 
overheidsinitiatief in het bijzonder. De analyse is kritisch maar niet vrijblijvend: worden 
tekortkomingen vastgesteld, dan volgen steeds suggesties tot remediëring. 

10. Het proefschrift bestaat uit vier Boeken, die op hun beurt uiteenvallen in Delen en Hoofdstukken 
(Boek I) of in Hoofdstukken (Boeken ll, Ill en N). De verschillende Boeken kunnen zonder al te veel 
moeite apart worden gelezen, terwijl ook de nummering van pagina's en voetnoten voor elk boek 
opnieuw begint. Inhoudelijk bestaat tussen de Boeken wel een sterke band, die men best als volgt kan 
samenvatten : 

- Boeken I en ll analyseren het privatiserings- resp. verzelfstandigingsfenomeen naar Belgisch recht 
en op een wijze die het onderscheid tussen overheids- en privé-sector centraal stelt (bestudeerd 
worden resp. de afstoting van overheids-activa naar de privé-sector, en de afstoting, of minstens het 
"op afstand plaatsen", van overheids-taken) 

- Boek Ill gaat in op die - en enkel die - aspecten van Europees recht die niet in de andere Boeken aan 
bod komen; 

- Boek N bepleit een alternatief voor het denken in termen van overheids- versus privé-sector; 
voorgesteld wordt een analyse die zich toespitst op de uit te voeren taak en niet langer op de 
uitvoerder (overheid, verzelfstandigd lichaam, privé-onderneming) van die taak. 

11. Overlopen we nu de korte inhoud van de verschillende onderdelen van het proefschrift. 

Boek I. Privatisering in België (3 79 p. + 22 p. bijlage) 

Dit onderdeel van het proefschrift is omvangrijker dan de andere onderdelen, omdat het descriptiever van 
aard is. Dit kan ook niet anders : nooit eerder is het Belgische recht inzake privatiseringen beschreven, dit 
recht is zelfs grotendeels onbekend gebleven. 

Deel L Historiek. Evolutie van het Belgische privatiseringsprogramma 

Na een inleiding met o.m. een korte terminologische verduidelijking, volgt eerst een historische schets 
van de evolutie van het economisch overheidsinitiatief in België en het verloop van het Belgische 
privatiseringsprogramma (Deel I). Volgende tijdvakken komen aan bod : de periode tot 1860-1870, de 
periode 1860-1870 tot WO I, het interbellum, de periodes 1945-1985, 1986-1987, 1988-1991, en vanaf 
1992. Een blik vooruit rondt de bespreking af. 

Vervolgens dient een meer inhoudelijke bespreking van het Belgische privatiseringsprogramma aangevat, 
maar de vraag rijst hoe dit best gebeurt. Ik zie minstens drie mogelijke benaderingswijzen. Een ontleding 
in functie van de bij het privatiseringsproces betrokken actoren en observatoren (Deel II) vind ik het 
meest verhelderend en het best in aansluiting met de beschouwingen over macht en onmacht binnen 
overheidsbedrijven en verzelfstandigde lichamen in Boek II. Een ontleding van het proces via een 
analyse van de diverse privatiseringstransacties (Deel II) ligt allicht meer voor de hand. 

Er is nog een derde methode, waarbij men doorheen de verschillende transacties themata belicht als bijv. 
sociale of begrotingsaspecten of besteding van de opbrengsten. Deze aanpak toepassen op het Belgische 
privatiseringsprogramma, dat juist door pragmatische, zelfs casuïsme wordt gekenmerkt, ligt moeilijk. 
Niettemin poog ik ze toe te passen in het Besluit van dit Boek, dat meer wil zijn dan een samenvatting en 
waar bijzondere aandacht uitgaat naar de transparantieproblematiek, naar het juridisch instrumentarium 
en naar het verankeringsvraagstuk in de marge van de privatiseringen. 

Deel IJ: actoren en observatoren 

Als "actoren" beschouw ik die instanties die reële beslissingsmacht uitoefenen in het Belgisch 
privatiseringsproces. Het gaat in allereerste instantie om de regering (ministerraad, kernkabinet en 
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individuele regeringsleden), op enige afstand gevolgd door de bedrijfsleiding van te privatiseren 
bedrijven. Specifieke privatiseringsorganen zijn de "Commissie voor de Evaluatie van de Activa van het 
Rijk" (hierna "evaluatiecommissie"), die de regering adviseert, en de Federale Participatiemaatschappij 
(FPM), die al dan niet samen met de evaluatiecommissie en onder toezicht van de regering onderhandelt 
over de verkoop. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de Europese instanties hebben 
beslissingsmacht over sommige deelaspecten. Technische bijstand leveren ten slotte de externe adviseurs. 

Het Parlement reken ik bewust niet bij de actoren, evenmin als de afdeling wetgeving van de Raad van 
State, het Rekenhof, de Inspectie van financiën en de rechterlijke macht. Al deze instanties én. het 
Parlement oefenen weliswaar een zekere controle uit op de privatiseringen. Die controle blijft echter 
beperkt, vindt óf a posteriori plaats (Rekenhof, Parlement, rechterlijke macht) óf bindt niet (Raad van 
State, Inspectie van financiën), en heeft tot nu toe op geen enkele aantoonbare wijze en op geen enkel 
aanwijsbaar tijdstip het beslissingsproces inzake privatiseringen merkelijk beïnvloed. De controle
instanties behoren daarom tot de categorie van observatoren, waar ze zich in het gezelschap bevinden van 
de pers (actief) en de academische wereld (passief). 

Stelling 

De - ongewone - iindeling van bij het privatiseringsproces betrokken instanties in zeven actoren en zeven 
observatoren geeft uiting aan een stelling : min of meer zoals in Boek II over verzelfstandiging, bepleit ik 
een inperking van de rol van sommige van .de huidige "actoren" en een uitbreiding van de rol van 
sommige actuele "observatoren". 

Deel lil: individuele transacties 

De bespreking van individuele transacties is geen sinecure : moeten alle transacties een na een worden 
toegelicht, hetgeen gezien het ondertussen indrukwekkende aantal (ong. 30) tot een meer oppervlakkige 
bespreking noopt, of opteert men ervoor om slechts enkele transacties te ontleden, maar dan in hun volle 
juridische rijkdom? Deze laatste benaderingswijze kan makkelijk 100 bladzijden per transactie vergen. 

In het proefschrift wordt - ook omdat het een proefschrift is en geen handboek - voor volgend compromis 
gekozen. Doorheen de tekst van Boek I worden bevindingen geïllustreerd aan de hand van concrete 
transacties, die telkens bondig worden toegelicht. Daarnaast worden in Deel lil twee transacties op zeer 
gedetailleerde· wijze ontleed, één "financiële" die in het begin van het privatiseringsprogramma plaats 
vond (NIM) en één "industriële" die werd doorgevoerd toen dat programma al verder was gevorderd 
(Sabena/Swissair). Op die manier valt aan te tonen hoe buitengewoon complex en veelzijdig 
privatiseringen kunnen uitvallen, zonder dat, zo hoop ik althans, het proefschrift als een puur descriptieve 
opsomming van transacties zal worden aanzien. 

De verkoop van een minderheidsbelang in Sabena aan Swissair getuigt opnieuw van de innige 
verbondenheid van nationaal en supranationaal recht. De verkoop wordt ontleed ("ontmaskerd"?) als 
een, vanuit sommige opzichten weliswaar geslaagde, staatssteunoperatie die niet met het 
gemeenschapsrecht verenigbaar is. 

Nog in het derde deel wordt aandacht geschonken aan een m.i. onderschat aspect van het Belgische 
privatisei'Ï1}gsprogramma, nl. de verkoop van materiële activa (hoofdzakelijk goud en onroerend goed). 
Deze transacties genieten zelden belangstelling, terwijl ze toch voor de helft van de 
privatiseringsopbrengsten tekenen. 

Besluit 

In het Besluit waag ik me zoals gezegd aan een meer thematische benadering, met bijzondere aandacht 
voor het ter privatisering gehanteerde juridisch instrumentarium (bijzondere machten, programma- en 
begrotingswetten, publiekrechtelijke vennootschappen, beheerscontracten, ... ), de 
verankeringsproblematiek die vooral tijdens de aanvangsfase van het privatiseringsproces erg gevoelig 
lag, en het thema "transparantie" (met o.m. een opsomming van 52 mechanismen die concreet tot 
intransparantie leiden). 

Omtrent deze thema's worden weliswaar vele kritische kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop het 
privatiseringsproces in België juridisch vorm heeft gekregen, maar worden telkens ook suggesties 
geformuleerd ter verbetering van de toestand. 
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Stelling 

Uit heel dit Boek spreekt een stelling die wellicht best als volgt valt samen te vatten. 

De privatiserende overheden in België hebben efficiënt werk geleverd in een moeilijke omgeving (geen 
volstrekte politieke consensus, geen juridisch kader maar, integendeel, enkel regelgevende instrumenten 
die tegen privatisering waren gericht). Zonder aan deze verdiensten afbreuk te willen doen, wenst het 
proefschrift toch aan te tonen dat voor de efficiëntie een minder zichtbare maar niettemin reële prijs is 
betaald, hoofdzakelijk in termen van intransparantie en democratisch deficit. Pragmatisme heeft, precies 
zoals bij verzelfstandiging, de bovenhand gehaald op juridische normen en af en toe, zo komt me voor, 
zelfs op ethische nonnen. 

Het is nodig deze voor doelmatigheid betaalde prijs zichtbaar te maken. Pas als dat is gebeurd, kan 
eenieder m.i. voor zich uitmaken of het resultaat (efficiënte verkoopoperaties) de prijs 
(ondoorzichtigheid, democratisch deficit) wettigt. In mijn ogen luidt het antwoord negatief, maar dat is 
een persoonlijk oordeel. Wat telt, is dat zoveel mogelijk factoren worden aangedragen die een 
evenwichtige afweging mogelijk maken. In mijn oordeel breng ik overigens graag als verzachtende 
omstandigheid in rekening dat ook op Europees niveau vooralsnog een coherente visie op privatisering 
en verzelfstandiging ontbreekt (infra, Boek UI). 

BoekIL Verzelfstandiging in België (110 p. + 7 p. bijlage) 

Nauw verwant met privatisering van overheids-activa is ook in België verzelfstandiging van overheids
taken, al was het maar omdat die dikwijls aan privatisering voorafgaat. Taken die de overheid voorheen 
zelf ,en centraal uitvoerde, worden toevertrouwd aan intern of extern functioneel gedecentraliseerde 
lichamen (territoriale decentralisatie blijft buiten beschouwing). Helaas gebeurt dit op een dermate 
ongeordende en ongeremde wijze dat, niet slechts legistiek maar ook conceptueel, een wildgroei is 
ontstaan die tot rechtsonzekerheid en intransparantie leidt en niet past in een democratische rechtsstaat. 

Het proefschrift stelt zich daarom voor~erst tot taak, voornoemde wildgroei in kaart te brengen en te 
ordenen. Vele honderden verzelfstandigde lichamen zijn gerepertorieerd en vervolgens geklasseerd. 
Resultaat is een "proeve van globaal verzelfstandigingsmodel voor België" dat zowel voor "publicisten" 
als "privatisten" aanvaardbaar is, dat een raamwerk biedt voor analyse van zoveel mogelijk verschillende 
soorten verzelfstandigde lichamen (en organismen die zich in de marge van het verzelfstandigingsproces 
situeren, zoals begrotingsfondsen, adviesorganen en zgn. "strategische" overheidsparticipaties in 
exclusief aan het gemeen recht onderworpen vennootschappen) en dat toelaat om precies aan te duiden 
welke verzelfstandigingen problematisch zijn. 

Bij uitwerking van het globaal verzelfstandigingsmodel blijkt de toestand in België niet in een 
"tweewegenleer" doch enkel in een "driewegenleer" te vatten: behalve langs "publiekrechtelijke" en 
"privaatrechtelijke" weg, verzelfstandigen federale en regionale overheden steeds frequenter via een 
"hybride" weg. Ze opteren dan voor externe verzelfstandiging via rechtspersonen met gemengd publiek
privaat statuut, waannee ze veelal beheerscontracten sluiten. Bij wet of (machten-)besluit wijken ze ook 
op steeds ingrijpender wijze af van de meest diverse takken van gemeen recht (vooral 
vennootschapsrecht, maar ook contracten-, arbeids- en sociaal, administratief, fiscaal, mededingings- en 
aansprakelijkheidsrecht, en het gemeen recht inzake overheidsopdrachten). Typevoorbeeld van dit soort 
verzelfstandiging langs hybride weg vormen de, ook op regionaal niveau immer populairder, 
"publiekrechtelijke vennootschappen". 

In een tweede Hoofdstuk wordt nagegaan binnen welke (grond-)wettelijke grenzen verzelfstandiging de 
lege lata mogelijk is op het federale niveau. Uit de studie blijkt dat de overheid over vrij ruime 
bevoegdheden tot verzelfstandiging beschikt. Vraag is of zulks ook wenselijk is. 

Stelling 

Het proefschrift staat kritisch tegenover de wijze waarop momenteel in België wordt verzelfstandigd. De 
wildgroei aan verzelfstandigde lichamen is niet langer houdbaar. Vooral verzèlfstandiging langs de 
hybride weg leidt tot problemen. Deze techniek geeft immers aanleiding tot rechtsonzekerheid omtrent 
het toepasselijke recht, waarvan veelal niet geweten is of het overeenstemt met het recht van toepassing 
op overheden, dan wel met dat van toepassing op privé-vennootschappen. Het extensief beroep op 
afwijkend recht·leidt tot oneigenlijk, soms zelfs onoorbaar gebruik van de vennootschapsvonn en tot een 
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reëel gebrek aan democratische controle op de verzelfstandigde organen. Bijkomende risico's vormen de 
gebrekkige ministeriële verantwoordelijkheid, een sluipende politisering van de uitvoering van 
overheidstaken en de algemene intransparantie. Intransparant, evenals gebrekkig gecontroleerd en 
gesanctioneerd zijn ook de beheerscontracten, die gebruikers bovendien in een minder gunstige positie 
plaatsen dan onder een administratief regime. 

Het valt op dat deze punten van kritiek grote overeenstemming vertonen met de kritiek die in Boek I werd · 
geuit op de wijze waarop de Belgische privatiseringen worden georganiseerd. Beide fenomenen raken 
dan ook aan wat men "het deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen" zou kunnen noemen. 

Over dit deugdelijk bestuur ("corporate govemance") gaat het in Hoofdstuk Hl van dit Boek. 
Verzelfstandiging, met name langs de hybride weg, blijkt zich immers uitstekend te lenen tot analyse op 
grond van het "corporate govemance" begrippenkader zoals dat voor privé-ondernemingen opgang 
maakt. Het debat over deugdelijk bestuur van overheidsondememingen blijkt niettemin complexer dan 
dat over deugdelijk bestuur van privé-ondernemingen, en sluit wellicht beter aan bij een Angelsaksische 
dan een continentale benadering terzake. In dit Hoofdstuk komen het statuut en de relatieve macht of 
onmacht van de talrijke bij het bestuur van overheidsondememingen betrokken actoren aan bod. 
Vervolgens wordt ingegaan op spanningsvelden, o.m. tussen de Staat-aandeelhouder en de 
bedrijfsleiding, tussen de houding van de Staat als marktregulator en als marktdeelnemer, tussen 
wetgevende en uitvoerende macht en tussen "politiek" en "techniek". 

Bij wege van besluit worden tenslotte concrete aanbevelingen geformuleerd. Verzelfstandiging op zich 
wordt niet in vraag gesteld, maar de wijze waarop wordt verzelfstandigd behoeft bijsturing. Daarbij kan 
worden gedacht aan een stelsel van typendwang in hoofde van de verzelfstandigende overheid. Behalve 
respect voor "essentiële overheidstaken", die de overheid steeds zelf moet uitvoeren, wordt om respect 
voor het gemeen recht gevraagd. Het democratisch deficit dient weggewerkt en verzelfstandiging langs 
de hybride weg afgeschaft of minstens afgebouwd. In Nederland ontwikkelde modellen van "govemment 
gavernanee" kunnen als inspiratiebron dienen. 

Boek lll. Europees gemeenschapsrecht (24 p.) 

Het Europese recht is in alle onderdelen van de thesis prominent aanwezig. Dat kan ook niet anders, want 
Europees en nationaal recht zijn eng met elkaar verweven en laten zich niet zomaar in aparte teksten 
onderbrengen. Het -korte- aparte Boek dat in het proefschrift aan gemeenschapsrecht wordt gewijd, 
vormt de uitwerking van een stelling. 

Stelling 

Die stelling luidt· dat het Gemeenschapsrecht, anders dan sommige communautaire instellingen officieel 
voorhouden, niet neutraal staat tegenover afstoting van overheidsactiva en -taken, maar deze integendeel 
aanmoedigt of zelfs oplegt. Dit wordt aangetoond aan de hand van onderdelen van gemeenschapsrecht, 
voornamelijk gedistilleerd uit het recht betreffende de economische en monetaire unie en het 
mededingingsrecht : budgettaire discipline, macro-economische aanbevelingen inzake economische 
politiek, promotie van privé-fmanciering van infrastructuur, opleggen van privatisering als voorwaarde 
voor toekenning van staatssteun, demonopolisering, technische normering. Vertrekkend van de 
vaststelling dat de neutraliteit waarvan sprake in artikel 295 (ex 222) EG een fictie is geworden -en 
zonder uitspraak te doen over de opportuniteit van het vastgestelde - wordt vervolgens gepleit voor een 
Europees privatiserings-beleid dat op een meer evenwichtige wijze rekening zou houden met de 
verscheidenheid van de bij privatisering te vrijwaren belangen en rechten. 

Boek IV. Universele dienstverlening (77 p.) 

De wijze waarop vorm wordt gegeven aan Belgisch en Europees recht inzake privatisering en 
verzelfstandiging schiet tekort, zo blijkt uit de hiervoren besproken onderdelen van de thesis. Ofschoon 
elk van die onderdelen eindigt met een reeks concrete aanbevelingen ter verbetering van de actuele 
situatie, dient men zich toch af te vragen of probleem en remedie zich niet op een fundamenteler niveau 
situeren. In dat verband zal er in het proefschrift voor worden gepleit om het actuele "institutionele" 
beleid en recht inzake economisch overheidsinitiatief, dat zich toespitst op de vraag of de publieke dan 
wel de privé-sector eigenaar moet zijn van activa of taken moet uitvoeren, te vervangen door een 
"functionele" benadering waarin enkel nog de taken met algemeen-belangdimensie centraal staan, 
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ongeacht of deze door de overheid dan wel de privé-sector worden uitgevoerd. Van tel is niet wie 
maatschappelijk relevante diensten levert, de overheid of de privé-sector, maar wel dat dit soort diensten 
wordt geleverd. Enkel op die wijze valt het eeuwige, ook ideologische, conflict tussen voor- en 
tegenstanders van economisch overheidsinitiatief, van nationalisering of privatisering, van regulering of 
liberalisering, te ontmijnen. 

Hoe zulke functionele benadering juridisch gestalte geven ? In het proefschrift wordt ervoor gepleit om 
in het recht over diensten met een algemeen-belangdimensie een hoofdrol toe te kennen aan het concept 
"universele dienstverlening". Dit concept, dat sinds enige jaren deel uitmaakt van zowel het nationale als 
Europese positieve recht - zij het voorlopig slechts in de sectoren telecom en post - valt te definiëren als 
"een welbepaald minimumpakket van diensten van goede kwaliteit dat voor alle gebruikers, ongeacht hun 
geografische locatie beschikbaar is voor prijzen die voor allen betaalbaar zijn". Het gaat erom dat een 
samenleving bepaalde diensten als dermate essentieel beschouwt dat iedereen er permanent. en tegen 
redelijke voorwaarden toegang toe moet krijgen - "iedereen", dus ook personen aan wie de dienst, wil hij 
betaalbaar blijven, niet met winst kan worden geleverd. Inhoud en historiek van dit concept ontleedt het 
proefschrift grondig, waarna een poging wordt ondernomen tot uitklaring van de verhouding met de 
concepten "openbare dienst" en "dienst van algemeen (economisch) belang". Hierbij zal een 
onaanvaardbare spraak- en conceptuele verwarring aan het licht komen, zowel op nationaal als 
communautair niveau. 

Stelling 1 

Opteert men werkelijk voor de functionele benadering waarvan hoger sprake, dan dient aan deze 
spraakverwarring een einde gemaakt. Dat kan het best door de drievuldigheid "openbare dienst -dienst 
van algemeen (economisch) belang - universele dienst" die momenteel het Gemeenschaps- en het 
daarvan afgeleide nationale recht beheerst, te vervangen door een benadering op grond van universele 
dienstverlening alleen. Reden hiervoor is dat : 

(a) het begrip "openbare dienst" een aantal tekortkomingen vertoont (organieke connotatie, 
nationaalrechtelijk en "nationalistisch" karakter) of, zo men wil, het begrip "universele dienst" een 
aantal pluspunten biedt (eenduidige definitie, exclusief functionele dimensie, irrelevantie van de 
hoedanigheid van de dienstverlener, stringentere kwaliteitseisen, communautaire invulling) die maken 
dat de uitbouw van het Gemeenschapsrecht op basis van laatstgenoemd concept de voorkeur verdient. 

(b) de rechtsleer en de rechtspraak van het Hof van Justitie het begrip "dienst van algemeen economisch 
belang" steeds meer invult als synoniem van "universele dienst". 

Stelling 2 

Tegelijkertijd wordt betoogd dat een analyse op grond van universele dienstverlening in veel meer 
economische sectoren haar nut zou kunnen bewijzen dan tot nu toe aangenomen. Tot nu toe is recht over 
universele dienstverlening enkel uitgevaardigd ter gelegenheid van de liberalisering van voorheen door 
overheidsbedrijven gemonopoliseerde sectoren. Een gelijkaardige juridische analyse zou echter kunnen 
gelden in veel meer, traditioneel veelal door private marktdeelnemers beheerste sectoren waar ongeremde 
vrije-marktwerking een dreiging van maatschappelijke uitsluiting creëert (vb. bank- en 
verzekeringsdiensten en media). Dergelijke veralgemeende toepassing biedt minstens drie voordelen. Ten 
eerste ontstaat één begrippenkader voor fenomenen die nu als volledig losstaand van elkaar worden 
benaderd. Dat levert coherenter recht en beleid op. Ten tweede, en hiermee samenhangend, kunnen 
bestaande positiefrechtelijke criteria ter beoordeling van nationaal recht over universele dienstverlening 
worden getransponeerd naar veel meer domeinen. Dat levert meer objectief onderbouwd beleid en recht 
op. Ten derde ontdoet een verruiming in de aangegeven zin het begrip universele dienstverlening van 
elke negatieve connotatie als "troostprijs" voor een teruggedrongen overheid. 

Bij acceptatie van de twee bovenstaande stellingen ontstaat een juridisch kader dat, zo wordt betoogd, 
voldoende coherent en omvattend is om voornoemde overgang van een institutionele naar een functionele 
benadering toe te laten. 

Bibliografie (367 p.) 

Uitgebreide maar klassiek opgevatte bibliografie met juridische referenties naar o.m. regelgeving, andere 
parlementaire tussenkomsten, overeenkomsten, rechtspraak, rechtsleer, statuten en jaarrekeningen. Enkel 
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referenties die betrekking hebben op België, de Europese Gemeenschap of de lidstaten van de Europese 
Unie staan vermeld. De bibliografie die samen met het proefschrift aan de jury wordt voorgelegd, vormt 
aldus een onderdeel van een ruimer documentatiesysteem dat de doctorandus in het kader van het 
onderzoek heeft samengesteld. 

Compendium Belgische privatiseringen (1.630 p.) 

Regelmatig hoort men de stelling verdedigen dat problemen rond privatisering in België samenhangen 
met de omstandigheid dat ons land terzake "geen wettelijk kader heeft". De stelling is niet 
onvoorwaardelijk juist : een regelgevend kader bestaat, maar het is goed "verstopt". Het Compendium 
probeert het opnieuw zichtbaar te maken. 

Het Compendium heeft een heel eigen karakter. De meeste erin opgenomen teksten staan in geen enkele 
andere wettenverzameling, een aantal besluiten zijn zelfs niet eerder gepubliceerd. In plaats van 
"gewone" gecoördineerde versies bevat het Compendium bovendien "historische coördinaties" die 
toelaten om precies na te gaan hoe een tekst geëvolueerd is en welke tekstversie gedurende welke periode 
heeft gegolden. Het geheel wordt vervolledigd met talloze kruisverwijzingen en verklarende voetnoten. 

Het Compendium is volledig, en volledig bijgewerkt. Het belang ervan voor het proefschrift valt moeilijk 
te overschatten. Wie niet eerst het B,elgisch wetgevend kader inzake privatiseringen reconstrueert, kan 
niet over privatisering in België schrljven omdat hij/zij dan, letterlijk, niet weet waarover hij/zij schrijft 
(dit ligt volledig anders voor verzelfstandiging, waar de relevante regelgeving wel bekend is). Hierin 
schuilt allicht één van de redenen voor het uitblijven van grondige studies over privatisering in België. 
Het Compendium is dan ook bedoeld, niet alleen als basis voor het proefschrift, maar ook als vertrekpunt 
voor eventuele toekomstige studies van anderen over dit onderwerp. De maatschappelijke relevantie van 
het project moge voorts blijken uit de omstandigheid dat één van de historische coördinaties uit het 
Compendium -die van de zgn. "OKI-wet" van 17 juni 1991, de meest frequent gewijzigde fmanciële 
wet- ondertussen als "Gecoördineerde OKI-wet" is verschenen in het Belgisch Staatsblad. 

Zie voorts het Voorwoord bij het Compendium Belgische privatiseringen. 

12. Het lijkt gepast, om meteen ook aan te geven wat de lezer zeker nietzal vinden in het proefschrift. 
Het proefschrift is geen handboek (zie ook verder). Men zal dan ook tevergeefs zoeken naar een 
systematisch bespreking van alle verkooptransacties of naar een analyse van verkooptechnieken en -
procedures. 

Dit betekent niet dat deze elementen volledig buiten beschouwing blijven. Vele verkooptransacties 
komen wel degelijk aan bod, sommige zelfs zeer gedetailleerd. 

Wat de verkooptechnieken betreft, zal bijv. wel worden vastgesteld dat de privatiserende federale 
overheid tot nu toe en in vergelijking met het buitenland, opvallend weinig beursintroducties heeft 
doorgevoerd. Maar het verloop van een "due diligence" of "book building" procedure bijv., komt niet aan 
bod. Bij de transacties betrokken practici zijn m.i. veel beter geplaatst om dit soort dingen toe te lichten. 

Wat het privatiseringsproces betreft, wordt voorts bij voorrang (niet uitsluitend) aandacht besteed aan 
het federale niveau, terwijl over privatiseringen op regionaal of lokaal niveau minder te vinden zal 
zijn. Inzake verzelfstandiging is de toestand evenwichtiger. 

Privatisering en verzelfstandiging- Algemene beschouwingen 



[xxvi] 

111. Onderzoeksmethode, presentatie 

13. Zeer ruim onderwerp, op het snijpunt van beleid en recht, op het snijpunt van verschillende 
rechtstakken. In de keuze van het onderzochte onderwerp wijkt het voorliggende proefschrift grondig 
af van hetgeen gangbaar is. Terwijl proefschriften en hun auteurs in het algemeen een neiging tot 
specialisme vertonen, wordt hier geopteerd voor een zeer omvattend, onderwerp. Belgische en 
Nederlandse doctoraten in de sfeer van het economisch overheidsinitiatief beperken zich veelal tot 
één sector (bijv. telecommunicatie) of tot één aspect van het - private of publieke - recht inzake 
overheidsondernem(ing)en (bijv. uitvoeringsimmuniteit, toezicht). Over die ene sector of dat ene 
aspect vindt men dan alles, of toch heel veel. 

In dit proefschrift daarentegen zijn a priori weinig grenzen gesteld aan de sectoren, rechtstakken of 
aspecten die aan bod kunnen komen. Tijdens de uitvoering is het onderzoek nog verruimd, van 
privatisering naar privatisering en verzelfstandiging.19 Daarenboven gaat aandacht uit naar 
deregulering in talrijke en zeer onderscheiden sectoren. 

Ook wat de bestudeerde rechtstakken betreft, heerst vrijheid : zoals de titel van het proefschrift 
aangeeft, staat het economisch recht centraal, maar daarnaast komen met name ook het administratief 
en financieel recht aan bod en in minder mate het mededingings- en vennootschapsrecht, een enkele 
maal zelfs sociaal zekerheidsrecht. Typisch is dat de analyse zich vaak situeert op het snijpunt van 
deze rechtstakken, en meer in het algemeen van het publiek- en privaatrecht. Evenzeer wordt 
gebalanceerd tussen nationaal en supranationaal recht. Gewezen referendarissen lijken voorbestemd 
om proefschriften over Europees recht te schrijven, maar ik zal slechts gedeeltelijk aan die 
verwachting voldoen. 

14. Verantwoording van de gevolgde aanpak. Voor- en nadelen. Grenzen opleggen bij de keuze en 
behandeling van het onderwerp kon niet, nu het proefschrift precies wil aantonen dat : 

- een reeks juridische en maatschappelijke kwesties die traditioneel afzonderlijk worden benaderd, in 
wezen samenhangen; 

- nationaal en gemeenschapsrecht eveneens onscheidbaar zijn; 

- privatisering en verzelfstandiging meervoudige en juist daardoor rijke fenomenen vormen die een 
systematischer analyse verdienen dan ze momenteel op nationaal en Europees niveau krijgen. 

Gezocht wordt naar gemeenschappelijke noemers (bijv. aangaande deregulering over sectoriële 
grenzen heen, bijv. inzake universele dienstverlening), veeleer dan naar punten van onderscheid. 

De gevolgde aanpak heeft als voordeel, meen ik, dat ze origineel is en ruimte laat voor globaal 
overzicht en voor stellingen die maatschappelijk relevant én bruikbaar zijn. Nadeel is dat niet alle 
aspecten, sectoren of rechtstakken even grondig bestudeerd kunnen worden als in meer 
gespecialiseerde werken. Een specialist in het administratief recht zal ongetwijfeld hiaten ontdekken, 
net zoals een specialist vennootschapsrecht, een specialist financieel recht, enzovoort. Ik hoop terzake 
op enige clementie te mogen rekenen, al besef ik ook zelf dat er nog zoveel meer over privatisering en 
verzelfstandiging te schrijven valt, dat het proefschrift nooit "af' zal raken. 

15. Geen handboek maar een thesis. De tekst wil geenszins een handboek privatisering of 
verzelfstandiging vormen, maar wel degelijk een "thesis", d.w.z. een- voor zover het intellect van de 
doctorandus het toelaat - abstraherend werkstuk waarin aan theorievorming wordt gedaan én dat de 
voorkeur geeft aan "theses" i.p.v. aan descriptie. Descriptieve tekst acht ik in een proefschrift in 

l9 Een verenging van het onderzoek ligt omgekeerd hierin dat het aanvankelijk de bedoeling was om het Belgische 
recht systematisch te vergelijken met het recht van alle EG-lidstaten, Noorwegen, en Zwitserland -vergelijking 
waarvoor al het bronnenmateriaal is verzameld- terwijl dit deel uiteindelijk niet werd uitgeschreven. 
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principe slechts toelaatbaar indien voor het eerst beschreven wordt, indien m.a.w. nergens anders 
reeds een vergelijkbare beschrijvende tekst bestaat. 

Hier en daar staan ook wel beschrijvingen die niet nieuw zijn maar waarvan wordt verhoopt dat ze de 
materie op een originele of verhelderende wijze (bijv. erg schematisch) beschrijven. Zulke beschrijvingen 
verschijnen echter hoogstens in kleine druk. 

Juist omdat dit een thesis is, hoop ik dat men me zal vergeven dat de tekst soms wat kritisch 
(belerend ?) uitvalt. Hoger gaf ik al aan dat de geformuleerde lcritiek nooit een eindpunt vormt maar 
wel een basis voor eigen voorstellen (die op hun beurt mogen en zullen worden bekritiseerd). Daaraan 
valt hier nog toe te voegen dat nooit personen worden geviseerd, en dat men de gegeven kritiek m.i. 
onmogelijk partijpolitiek zal kunnen misbruiken, eenvoudigweg omdat ze beleidsdaden van praktisch 
alle partij en viseert. 

16. Empirie (koppigheid). De gevolgde benadering is, zo merk ik achteraf, onmiskenbaar empirisch. 
Alle Boeken vertrekken van de toestand zoals die is (of beter : zoals ik, na onderzoek maar zonder 
alwetendheid, meen dat die is), niet vanuit bestaande modellen of theorieën waarvoor ex post naar 
invulling wordt gezocht. Dit valt wellicht het meest op in Boek TI, waar een globaal 
verzelfstandigingsmodel wordt ontworpen na identificatie en ordening van verzelfstandigde lichamen 
(niet eerst het model, om het vervolgens' te illustreren). Maar het geldt evenzeer inzake privatisering 
waar, zeker op nationaal niveau, weinig of geen voorafgegeven modellen of theorieën bestaan, en 
voor Boeken m en N waar maar stellingen worden ontwikkeld omdat en nadat is vastgesteld dat de 
huidige toestand niet geheel voldoet. 

Wie dit soort empirische benadering wil volgen, moet m.i. bereid zijn om compromisloos veel tijd te 
besteden aan het vatten, eventueel het reconstrueren van de realiteit. 

Concreet zal hij of zij o.m. bereid moeten zijn om zelf op zoek te gaan in alle beschikbare documenten, 
hoe oud of onvindbaar ook, zelf de rekenmachine ter hand te nemen om cijfers na te trekken of 
berekeningen te maken, alle parlementaire werken van alle nationale parlementen (en het Europees 
Parlement) door te nemen, dagelijks Staatsblad en Publicatieblad door te lezen, enzovoort, enzovoort, ... 

Deze methode is zeker niet de enig mogelijke, wellicht ook niet de beste en met zekerheid één van de 
minst bevredigende (wordt ze succesvol toegepast, dan valt van de geleverde inspanningen namelijk 
weinig of niets te zien20). Maar het is wel degene die in dit geval werd toegepast. 

17. Rechtsvergelijking ? In het proefschrift wordt wel aan rechtsvergelijking gedaan, maar niet op 
traditionele wijze. Men zal er geen systematische vergelijking aantreffen van het Belgische recht 
inzake privatisering en verzelfstandiging, met vergelijkbaar recht van andere (lid-)staten. Enkel indien 
het Belgische recht rechtstreeks geïnspireerd blijkt op buitenlands recht, of anderszins een bijzondere 
gelijkenis of een bijzonder verschil vertoont met buitenlands recht, gaat het proefschrift over tot 
vergelijking van nationaal en buitenlands recht (vb. vergelijking Belgische evaluatiecommissie met 
Franse "Commission d'Evaluation"; vergelijking van het statuut van gouden aandelen). 
Rechtsvergelijking vindt op meer systematische wijze plaats op een ander niveau: vergelijking van 
nationaal en Europees recht enerzijds, en vergelijking tussen verschillende rechtsdomeinen 
anderzij ds. 

18. Hoofd- en bijzaak onderscheiden. Teneinde de lezer toe te laten om te onderscheiden tussen 
hoofd- en bijzaak, staat de tekst deels in een normaal, en deels in een kleiner lettertype afgedrukt. De 
stukken tekst in normale druk vormen een aansluitend geheel. Wie een globaal overzicht wil 
verkrijgen, kan aldus volstaan met lezing van die stukken. Selectief, in functie van de eigen 
interessesfeer, kan hij of zij de aanvullende en kleiner gedrukte tekst, lezen of overslaan. 

20 Het opzoekingswerk voor één zin, één voetnoot kan een dag werk kosten, maar staan de zin of de voetnoot op 
papier, dan lijken ze banaal- want "slechts" beschrijvend. 
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Volgende technieken zijn bijkomend aangewend om de tekst toegankelijker en overzichtelijker te 
maken : gedetailleerde inhoudstafels (overzicht aan het begin van het proefschrift, details bij het begin 
van elk Boek), invoeging van randnummers en talloze kruisverwijzingen, benoeming van Boek of 
Deel onderaan elke bladzijde. Tenslotte vindt men aan het begin van individuele randnummers 
dikwijls enkele schuin gedrukte woorden. Zij geven in telegramstijl de inhoud van het randnummer 
weer en maken het zo mogelijk om, zelfs binnen een hoofdstuk of paragraaf, snel een structuur in de 
tekst te vinden (wellicht bieden ze ook voordelen voor gehaaste of selectieve lezers). 

19. Wat met niet gepubliceerde documenten? Door over het thema privatisering regelmatig van 
gedachten te wisselen met practici, advocaten en andere, heb ik bepaalde documenten kunnen inzien 
die niet gepubliceerd zijn. De keuze oin deze documenten wel of niet in de tekst te verwerken, was 
allesbehalve eenvoudig, vooral nu één van de stellingen van het proefschrift precies luidt dat in het 
verleden veel te weinig documenten zijn gepubliceerd, hetgeen tot intransparantie leidt en aan de 
basis ligt van een democratisch deficit. Daar staat tegenover dat sommige (onderdelen) van de 
bedoelde documenten een vertrouwelijk karakter kunnen hebben dat, zelfs al kan men het met de 
toekenning van dat vertrouwelijk karakter oneens zijn, toch een zeker respect verdient. Uiteindelijk 
heb ik besloten om niet gepubliceerde documenten volledig buiten het proefschrift te houden, op één 
uitzondering na: koninklijke besluiten die niet in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen omdat ze 
volgens de stellers ervan geen algemene draagwijdte hebben, worden, indien ze geldingslaacht 
hebben, behandeld zoals gepubliceerde besluiten. Ze zijn ook opgenomen in het Compendium 
Belgische privatisering. Dit soort besluiten is immers vrij toegankelijk voor elke burger, terwijl de 
inhoud volgens geen enkele kwalificatie vertrouwelijk is. 

20. Compendium. [Dit is wellicht een gepast moment om het Voorwoord te lezen bij het Compendium 
Belgische privatiseringen. De inhoud ervan wordt hier niet hernomen.] Wel dienen hier de 
vermeldingen "COMP DOC" geïntroduceerd, die de lezer vooral doorheen Boek I constant zal 
aantreffen. Deze vermeldingen verwijzen naar de genummerde documenten in het Compendium 
Belgische privatiseringen dat bij dit proefschrift is gevoegd. Dankzij deze verkorte vermeldingen 
hoeven titel, wetshistoriek en/of vindplaats van wetten en besluiten niet steeds voluit te worden 
geciteerd, hetgeen vooral aantal en lengte van de voetnoten gevoelig reduceert. 

21. Taal. Bij een tekst die pretendeert kenbaar te maken wat voorheen verborgen was en te 
verhelderen wat voorheen ontmoedigend ingewikkeld was (of als dusdanig werd voorgesteld), past 
een eenvoudige, directe taai.21 Daarom heb ik gepoogd om, meer nog dan in het verleden, lcronkelige 
zinnen, overtollige passiva en juridische loperconstructies ("voorzien in", "het komt me voor dat") te 
vermij den. Het doel, zo besef ik bij het nalezen, is slechts gedeeltelijk bereikt, zodat suggesties 
welkom blijven. 

22. Besluit. Vanuit zeer diverse contacten met erg uiteenlopende rechtsdomeinen, kies ik voor een 
meer globale benadering van het recht, die interactie tussen juridische en maatschappelijke 
fenomenen, tussen niveaus van regulering en tussen rechtstakken centraal stelt. In het besef dat deze 
benadering enigszins contrasteert met de sectoriële en ook anderszins immers specialistischer aanpak 
die tegenwoordig regulering en supervisie ( cf. proliferatie van toezichthouders, fragmentering van het 
toepasselijke recht) maar ook rechtsleer (cf. opkomst van sectorspecifieke tijdschriften) domineert, en 
die men traditioneel wellicht eerder in een doctoraat verwacht, hoop ik niettemin de waarde van de 
gekozen onderzoeksmethode aan te tonen. 

Uit het voorgaande moge gebleken zijn dat dit proefschrift niet het laatste woord kan of wil brengen 
over regionaal, materieel en maatschappelijk zo omvattende fenomenen als privatisering en 

21 Aangezien taal een uiting vormt van het denken, is het niet meer dan logisch dat er een eenheid bestaat tussen het 
concept van een doctoraal proefschrift en de taal waarin dat proefschrift is gesteld. Qua onderwerp enigszins verwant 
maar qua opzet en stijl totaal afwijkend van deze thesis, is het in alle opzichten magistrale doctoraat van prof. 
B. PEETERS over De continuïteit van het overheidsondernemen. Een begrippenanalyse en een kritiek op de 
uitvoeringsimmuniteit (Antwerpen, Maklu, 1989). Ik heb er de grootste bewondering voor. 
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verzelfstandiging. Maar het proefschrift beoogt op verschillende punten wel een waardig "eerste 
woord" te formuleren- niet noodzakelijk een minder ambitieus project. 
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IV. Bronnen 

23. Opzet. Bij de afbakening van het onderwerp mag ik mezelf dan enige ruimte hebben gelaten, bij 
de verzameling van het bronnenmateriaal gold van bij de aanvang een even concreet als strikt 
streefdoel : volledigheid. Het proefschrift wil immers een gedocumenteerd, onderbouwd, 
falsifieerbaar verhaal brengen. 

[Dit is wellicht een gepast moment om het Voorwoord te lezen bij het Compendium Belgische 
privatiseringen. De inhoud ervan wordt hier niet hernomen.] 

24. Eigenheid. De aard van het bronnenmateriaal waarop dit proefschrift - of toch het 
nationaalrechtelijk deel ervan - rust, verschilt ook al vrij grondig van quod plerumque fit. Terwijl 
rechtsleer en rechtspraak meestal als hoofdbronnen gelden, blijven ze hier wat op de achtergrond. 
Rechtsleer over Belgische privatiseringen is nauwelijks voorhanden terwijl er, voor zover me beke:p.d, 
ook slechts één arrest is gewezen dat rechtstreeks met een verkooptransactie te maken had. De situatie 
biedt voordelen : zonder rechtsleer ook geen voorafgegeven raamwerk voor analyse, dat de 
doctorandus kan verplichten of beïnvloeden. Nadeel is dat de onderzoeker zo wordt verplicht om zelf 
de realiteit te reconstrueren die hij juridisch wil analyseren. Behalve ontzettend veel tijd,22 vereist 
zulks enige creativiteit en flexibiliteit bij het verzamelen van het bronnenmateriaal. Documenten 
waarvoor de onderzoeker - en de lezer ? - in normale omstandigheden de neus ophaalt, zoals 
persberichten en parlementaire vragen, blijken plots incontournable. 

25. België. Concreet. bestaat het met het oog op dit proefschrift opgestelde documentatiesysteem, 
zoals gerepertorieerd in de Bibliografie, 23 uit volgende componenten op federaal en regionaal niveau : 

(i) een vierhonderdtal wetten, decreten, wetsvoorstellen, besluiten, omzendbrieven, mededelingen en 
andere, al dan niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde, documenten die uitgaan van de federale of 
regionale overheden en onder de noemer "regelgeving" ressorteren; het Compendium Belgische 
privatisering geeft het grootste deel hiervan gecoördineerd en in extenso weer, desgevallend met 
Memorie van toelichting of V erslag aan de Koning en met advies van de Raad van State; 

(ii) ongeveer 1.400 in de Bibliografie opgenomen parlementaire vragen, interpellaties, interventies, 
resoluties en moties, samen een onschatbare bron van informatie die besloten ligt in de Parlementaire 
Handelingen, Vragen en Antwoorden en Gedrukte Stukken van Kamer, Senaat, Vlaamse Ra.ad I Vlaams 
Parlement, Waalse Gewestraad, Brusselse Hoofdstedelijke Raad24; 

(iii) ongeveer vijftig overeenkomsten; 

(iv) tien arresten van Raad van State, Arbitragehof en Hof van Cassatie, waarvan er echter zoals 
aangegeven slechts één rechtstreeks met een verkooptransactie verband houdt; 

(vi) relevante passages uit jaarverslagen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, en een 
twintigtal andere, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde tussenkomsten van de CBF, hetzij op grond 
van de wet van 22 maart 1993 (toezicht kredietinstellingen) hetzij op grond van het koninklijk besluit 
van 8 november 1989 (openbaar ovemameaanbod); 

22 Enkel het volledig op punt houden van het documentatiesysteem zoals hieronder beschreven, vereist ongeveer twee 
volle dagen per weék. 

23 Dit documentatiesysteem kan zowel virtueel (referenties op een computerscherm) als materieel(+ 100 ringmappen 
vol met documenten allerhande, daarnaast boeken) worden doorzocht. Talrijke, minder rechtstreeks relevante 
documenten zijn wel aanwezig maar staan niet vermeld in de Bibliografie (zie het Voorwoord daarbij). 

24 Gegeven de bevoegdheidsverdeling tussen Gemeenschappen en Gewesten zijn de publicaties van de Franse 
Gemeenschapsraad, van de Brusselse Gemeenschapscommissies en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap niet 
systematisch doorzocht. 
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(vii) relevante passages uit de jaarlijkse "Boeken van Opmerkingen" van het Rekenhof, en andere 
opmerkingen van die instelling, voor zover gepubliceerd; 

( viii) een kleine veertig openbaar gemaakte tussenkomsten op Europees niveau over de Belgische 
privatiseringen; behalve parlementaire vragen gaat het vooral om Commissiebeschikkingen genomen 
op grond van Concentratieverordening 4064/89, op grond van de Verdragsbepalingen over staatssteun, 
of op grond van specifieke sectoriële verordeningen, bijvoorbeeld inzake de vrijmaking van het 
luchtverkeer; 

In regel geven de Europese instanties.in hun beschikkingen merkelijk meer details vrij over het verloop 
en het resultaat van Belgische privatiseringsoperaties dan de Belgische overheden. Dit leidt tot het 
merkwaardige fenomeen dat men via het communautaire recht het interne Belgische recht leert kennen. 

(ix) officiële studies van werkgroepen (bijv. het Rapport Moesen-Vuehelen van de "Werkgroep belast 
met de studie van de rationalisering en. de privatisering van overheidsbedrijven en gemengde 
ondernemingen"), van het Planbureau en van de Organisatie voor economische samenwerking en 
ontwikkeling (OESO); . 

(x) jaarverslagen van geprivatiseerde of privatiseerbare vennootschappen en, vooral, van de Federale 
Investeringsmaatschappij en van de Federale Participatiemaatschappij; vennootschapsstatuten; 
aankondigingen van algemene vergaderingen; prospectussen; 

(xi) ongeveer 450 verwijzingen naar literatuur, al dan niet wetenschappelijk, al dan niet juridisch en al 
dan niet specifiek over privatisering en verzelfstandiging; 

(xii) de neerslag van conferenties en voordrachten; 

(xiii) perscommuniqués en (verkoop-)advertenties, verspreid door de overheid of door privé-bedrijven; 
vele duizenden persartikelen, gecopieerd en per onderwerp gerangschikt; 

(xiv) politiek getinte documenten zoals regeringsverklaringen en beleidsbrieven. 

26. Europese Unie. Op Europeesrechtelijk niveau geldt een gelijkaardige structuur~ maar de 
verhoudingen tussen de rechtsbronnen verschillen : 

(i) de regelgeving vormt kwantitatief opnieuw de belangrijkste bron ( + 500 documenten, telkens 
onderverdeeld in "regelgeving met algemene draagwijdte" en "individuele beschikkingen"), doch enkel 
indien n1en regelgeving over liberalisering meerekent; specifiek over privatisering en verzelfstandiging 
valt weinig te vinden, want officieel stelt de EG zich "neutraal" op; 

(ii) parlementaire vragen, interpellaties, interventies, resoluties en moties (+ 200 referenties inclusief 
teksten over liberalisering, 100 referenties exclusief zulke teksten); 

(iii) Europeesrechtelijk vormt de rechtspraak wél een belangrijke rechtsbron voor de studie van 
privatiseringen; bijna 180 arresten van het Hofvan Justitie en het Gerecht van eerste aanleg zijn, zij het 
vaak slechts zijdelings, relevant; 

(iv) ook de rechtsleer telt op dit niveau zeker mee: over "Privatisering en deregulering in het EG-recht" 
heb ik ruim honderd artikels verzameld, over "Privatisering en deregulering in individuele sectoren" 
eveneens honderd (niet opgenomen in de Bibliografie) en over andere, verwante aspecten (zoals 
nationalisering, contracting-out, fiscale aspecten, vennootschapsrechtelijke aspecten, ... ) nog eens ruim 
200; 

De jurist die én in EG-recht is geïnteresseerd én graag volledig is, stoot hier onvermijdelijk op grenzen. 
Auteurs in minstens vijftien landen die in immer groter getale immer meer tijdschriften vullen met 
artikelen over Europees economisch recht (Europees recht is nog steeds voornamelijk economisch 
recht): het valt echt niet meer bij te houden, laat staan te lezen. 
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Zoals indertijd reeds in De Europese Unie, 25 heb ik daarom geopteerd voor het inlassen van een 
uitgebreide systematische bibliografie, evenwel zonder garantie van volledigheid en zonder dat ik me 
verplicht heb gevoeld alle vermelde werken te lezen. 

(v) persartikelen en verkoopadvertenties, nog talrijker dan op Belgisch niveau. 

27. Internationaal. Op internationaal en rechtsvergelijkend niveau, ten slotte, beperkt het 
documentatiesysteem zich tot, enerzijds, publicaties van OESO, Raad van Europa, VN en 
Wereldbank, en anderzijds, rechtsleer en persartikelen over privatisering in 7 6 andere landen van de 
wereld, zowel in Europa (vnml. vroegere Oostbloklanden) als in andere continenten. 

25 DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie. Het Verdrag van Maastricht en zijn uitvoering: analyse en 
perspectieven, Leuven, Peeters, 1996, xxxv + 978 p. (waarvan 92 p. bibliografie, evenwel zonder referenties die ook in 
de Bibliografie bij dit proefschrift voorkomen). 

Privatisering en verzelfstandiging - Algemene beschouwingen 



Boek I. Privatisering in België 



[I-2] 

INLEIDING ............................................................................................................................................................ 7 

DEEL I. HISTORIEK. VERLOOPVAN HET BELGISCHE PRIV ATISERINGSPROGRAMMA •.•.•.•.•..• 9 
1. Tot 1986 .................................................................................................................................................................. 9 
2. Jaren 1986 en 1987 ............................................................................................................................................... 12 
3. Periode 1988-1991 (met bijzondere aandacht voor de OKI-wet) ......................................................................... 15 
4. Vanaf 1992 : privatiseren om budgettaire redenen ............................................................................................... 20 
5. ASLK-I: de toon gezet? ............................................................ : .......................................................................... 22 
6. Verder verloop van het privatiseringsprogramma (activa, opbrengst, resterend belang van de overheid) ............ 28 
7. Perspectieven ........................................................................................................................................................ 29 

DEEL 11. ACTOREN EN OBSERVATOREN IN HET PRIV ATISERINGSPROCES ..•..•••••••.•••...•......•....• 31 

HOOFDSTUK I. ACTOREN ................................................................................................................................... 31 

A. Regering ................................................................... : ............................................................................... 31 

B. Leiding van te privatiseren ondernemingen ............................................................................................ 34 

C. Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk ........................................................................... .43 
1. Het Franse model: "Commission de la Privatisation" .......................................................................................... 44 
2. De Belgische toepassing : "Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk" ............................................ 51 

2.1 Rechtsbasis .................................................................................................................................................... 51 
2.2 Oprichting - samenstelling ............................................................................................................................. 51 
2.3 Werking- budget- secretariaat ...................................................................................................................... 52 
2.4 Relatie met ministers - onafhankelijkheid .................................................................................................. , ... 52 
2.5 Externe adviseurs - toepasselijkheid wetgeving overheidsopdrachten ........................................................... 53 
2.6 Bezoldiging .................................................................................................................................................... 53 
2.7 Onverenigbaarheden- beroepsgeheim ......................................... ' .................................................................. 54 
2.8 Opdrachten .................................................................................................................................................... 54 
2.9 Verplichte tussenkomst. ...................................................................................................................... , .......... 55 
2.10 Openbaarheid ............................................................................................................................................... 56 
2.11 Motivering van adviezen ............................................................................................................................. 57 

3. Geleidelijke uitholling van bevoegdheden. Afschaffing ? ..................................................................................... 58 
3.1 Evaluatiecommissie moet wijken voor bedrijfsleiding .................................................................................. 5 8 
3.2 Evaluatiecommissie moet wijken voor de regering ........................................................................................ 59 
3.3 Evaluatiecommissie moet wijken voor ASLK-Holding I FPM ...................................................................... 61 

4. Besluit ................................................................................................................................................................... 63 

C'. Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat.. ............................................................ 65 
1. Statuut ................................................................................................................................................................... 65 
2. Voorstel ................................................................................................................................................................ 69 

D. Federale Participatiemaatschappij (FPM, voorheen ASLK-Holding) .................................................... 69 
I. Bestaansreden : "creatief boekhouden" ................................................................................................................. 70 
2. Evolutie ................................................................................................................................................................. 72 

2.1 Evolutie van het maatschappelijk doel ........................................................................................................... 72 
2.1.1 ~'Bankholding van openbaar nut" ( 1 okto her 1992 - 3 0 september 1993) ............................................. 72 
2.1.2 "Bankholding van openbaar nut", in wezen een financiële holding (1 oktober 1993 - 30 april1994) .. 73 
2.1.3 "Holding van openbaar nut", in wezen een financiële holding (1 mei 1994;. 21 december 1994) ........ 75 
2.1.4 "Holding van openbaar nut" in naam en in wezen (sinds 22 december 1994) ....................................... 75 
2.1.5 Naamsverandering (sinds 1 mei 1995). Toenadering tot het statuut van privaatrechtelijke holding 
(sinds 23 december 1995) .............................................................................................................................. 76 

2.2 Activiteit per boekjaar ................................................................................................................................... 77 
3. Bestuur en werking (met bijzondere aandacht voor onverenigbaarheden) ............................................................ 80 
4. Kapitaal- en balansstructuur. Geldstromen van en naar de Staat-aandeelhouder .................................................. 85 
5. Individuele operaties, andere dan privatiseringen ................................................................................................. 89 

5.1 Prefinanciering Belgacom .................................................................................... _ ........................................... 89 
5 .1.1 Principe. Ratio : creatief boekhouden ................................................................................................... 89 
5 .1.2 Juridische probleemstelling ........................................... -.............................................. -.......................... 90 
5 .1.3 Implementatie via wetgeving, besluiten en overeenkomsten ................................................................. 92 
5.1.4 Af\vikkeling van de operatie .................................................................................................................. 96 
5 .1.5 Appreciatie ........................................................ , ................................................................................... 97 

5.2 Oprichting Zephyr-Fin [p.m.] ........................................................................................................................ 97 
5.3 Kapitaalinbreng bij De Post ........................................................................................................................... 97 

5.3 .1 Principe. Implementatie via wetgeving ................................................................................................. 97 

Privatisering en verzelfstandiging - Boek I. Privatisering in België 



[I-3] 

5.3.2 Implementatie via besluiten ................................................................................................................... 99 
5.3.3 Implementatie via beheersovereenkomst ............................................................................................. 1 00 
5.3.4 Ratio: creatiefboekhouden ....................................... ~ ......................................................................... 100 
5.3 .5 Appreciatie .......................................................................................................................................... 103 
5.3.6 Tweede gelijkaardige operatie. "Regularisatie" in 2000? ................................................................... 104 

5.4 HST-Fin ....................................................................................................................................................... 105 
5.5 Sopima [p.m.] .............................................................................................................................................. 106 
5.6 Financiering sociaal plan Belgacom ............................. '.. ............................................................................. 107 

5.6.1 Principe ............................................................................................................................................... 107 
5.6.2 Uitwerking ........................................................................................................................................... 107 
5.6.3 Vragen ................................................................................................................................................. 108 
5. 6.4 Appreciatie .......................................................................................................................................... 11 0 
5.6.6 Andere vragen ....................................................................................... .' ............................................. 111 

5.7 Mogelijke toekomstige interventies ............................................................................................................. 112 
6. Besluit ................................................................................................................................................................. 114 

E. Commissie voor het Bank- en Financiewezen ........................................................................................ 115 
1. Interventies op grond van wet 22 maart 1993 : toezicht op kredietinstellingen .................................................. 115 

1.1 Verlenen en schrappen van vergunningen; inventarisatie van kredietinstellingen ....................................... 115 
1.2 Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen ....................... 120 

2. Interventies op grond van K.B. 8 november 1989: openbaar ovemameaanbod ................................................. 121 
3. Andere ................................................................................................................................................................. 125 
4. Appreciatie .......................................................................................................................................................... 125 

F. Europese instellingen [p.m.] ................................................................................................................. 125 

·a. Externe adviseurs .................................................................................................................................. 126 
1. Inleiding .............................................................................................................................................................. 126 
2. Parlementaire ongerustheid ................................................................................................................................. 127 
3. Identiteit van de adviseurs .................................................................................................................................. 128 
4. Selectiecriteria en -procedures ............................................................................................................................ 130 
5. Vergoeding ......................................................................................................................................................... 131 
6. Debudgettering en compensatie tussen inkomsten en uitgaven. Schending van het grondwettelijk verankerde 
beginsel van de universaliteit van de begroting ...................................................................................................... 133 
7. Besluit ................................................................................................................................................................. 136 

HOOFDSTUKII. OBSERVATOREN ..................................................................................................................... 136 

A. Parlement ............................................................................................................................................... 136 

B. Raad van State, afdeling wetgeving ....................................................................................................... 143 
1. Inleiding .............................................................................................................................................................. 143 
2. Tussenkomst bij wetten, decreten en ordonnanties ............................................................................................. 145 

2.1 Gevallen waarin advies moetofkan worden gevraagd: ontwerpen versus voorstellen ............................... 145 
2.2 Termijn waarbinnen advies wordt verleend ................................................................................................. 147 
2.3 Inhoud van adviezen .................................................................................................................................... 149 
2.4 Publicatie van adviezen ............................................................................................................................... 150 

3. Tussenkomst bij reglementaire besluiten (excl. machtenbesluiten) .............................................................. ; ..... 151 
3.1 Gevallen waarin geen advies moet worden gevraagd .. reglementaire vs. organieke besluiten .................... 151 
3.2 Gevallen waarin geen advies moet worden gevraagd - gemotiveerde hoogdringendheid ............................ 153 
3.3 Termijn waarbinnen advies wordt gevraagd ................................................................................................. 155 
3.4 Inhoud van adviezen (p.m.) ......................................................................................................................... 156 
3.5 Publicatie van adviezen ............................................................................................................................... 156 

4. Tussenkomst bij bijzondere-machtenbesluiten ................................................................................................... 158 
4.1 Toestand onder de wetten van 22 juli 1993, 21 december 1994 en 20 december 1995 ............................... 15 8 
4.2 Toestand na de wet van 26 juli 1996 en vóór de wet van 4 augustus 1996 ................................................. 159 
4.3 Toestand sinds de wet van 4 augustus 1996: nieuw artikel3bis ................................................................. 160 

5. Besluit ................................................................................................................................................................. 163 

C. Rekenhof Inspectie van Financiën. Minister van Begroting ................................................................. 165 

D. Rechterlijke macht ................................................................................................................................. 167 

. E. Pers .................... , .................................................................................................................................... 168 

F. Academische wereld .............................................................................................................................. 169 

Privatisering en verzelfstandiging -Boek l Privatisering in België 



[1-4] 

DEEL III. INDIVIDUELE TRANSACTIES •••.....••...•..•..•..•...........••.•...•••.....••..•••.•......••••..•••..•........•••••..•....••• 170 

INLEIDING ............................................................................................................... -......................................... 170 

HOOFDSTUK I. VERKOOP VAN NIM, INCL. DISTRIGAS ...................................................................................... 172 

A. Antecedenten .......................................................................................................................................... 172 
1 Redenen van oprichting van NIM ........................................................................................................................ 172 
2. Evolutie van doelstellingen en technieken van tussenkomst ............................................................................... 174 

2.1 Situatie na de wet van 2 april 1962 (en vóór de wet van 30 maart 1976) .................................................... 174 
2.2 Situatie na de wet 30 maart 1976 (en vóór de wet 4 augustus 1978) ........................................................... 176 
2.3 Situatie na de wet van 4 augustus 1978 ....................................................................................................... 178 
2.4 Regionalisering ............................................................................................................................................ 181 

3. Werkingsrniddelen ....................................................................................................................... · ....................... 183 

B. Analyse van de transactie ...................................................................................................................... 185 
1. Verloop van het privatiseringsproces ............................................................................. -..................................... 186 
2. Resultaat van de transactie .................................................................................................................................. 190 

C. Capita selecta ....................................................................................................................................... . 191 
1. Niet-openbare procedure. Hindemissen bij de verkoop ...................................................................................... 191 
2. Oprichting Federale Investeringsmaatschappij (FIM) ....................................................................................... 202 
3. Bijzonder Staatsaandeel in Distrigas, Synatom en NMP .................................................................................... 208 
4. Het Intervent-arrest van de Raad van State in context. Ongelijke behandeling van kandidaten ? ....................... 214 

· D. Besluit .................................................................................................................................................... 217 

HOOFDSTUK Il. VERKOOP VAN EEN MINDERHEIDSBELANG IN SABENA AAN SWISSAIR (1995) ........................... 220 

A. Inleiding, samenvatting .......................................................................................................................... 220 

B. Antecedenten. Privatisering als terugkeer naar de oorspronkelijke toestand ....................................... 223 
1. Periode 1923-1960: Sabena als onvervalst gemengd bedrijf.. ........................................................................... 223 
2. Periode 1960-1970: het evenwicht publiek-privé verbroken .......... ; .................................................................. 225 
3. Periode 1970-1994: 25 jaar wanhopig herstructureren ...................................................................................... 226 
4. Sinds 1994 :het uitvlaggingsdossier .................................................................................................................... 234 
5. Sinds 1995 :privatisering en marktdiscipline onder Swissair ............................................................................ 239 

C. Analyse van de transactie ...................................................................................................................... 241 
1. Inleiding .............................................................................................................................................................. 241 

1.1 In transparantie, geheimhouding, desinformatie ........................................................................................... 241 
1.2 Verdere indeling, hoofdpunten van de transactie ......................................................................................... 243 

2. Uittrede vanAir France ...................................................................................................................................... 244 
2.1 Finacta-structuur .......................................................................................................................................... 244 
2.2 Organisatie van uittrede Air France I Finacta .............................................................................................. 246 
2.3 Tussenbesluit ............................................................................................................................................... 248 

3. De intrede van Swissair ...................................................................................................................................... 249 
3.1 Inleiding ................ ; ...................................................................................................................................... 249 
3.2 Herkapitalisering Sabena: kapitaalverhogingen en onderschrijving participatiecertificaten ....................... 250 
3.3 Zephyr-Fin ................................................................................................................................................... 252 
3.4 Toekenning van warrants aan Swissair ........................................................................................................ 255 
3.5 Openbaar bod ............................................................................................................................................... 257 

3.5.1 Waaromeen verplichtbod ? ................................................................................................................ 259 
3.5.2 Waarom een bod aan 13,55 frank per aandeel? .................................................................................. 261 
3.5.3 Besluit ................................................................................................................................................. 262 

3.6 Reorganisatie van bestuur ............................................................................................................................ 263 
3.7 Samenwerkings-en aandeelhoudersovereenkomsten .................................................................................. 265 

D. Capita selecta ........................................................................................................................................ 267 
1. Aantal en typologie van de effecten .................................................................................................................... 267 

1.1 Inleiding ....................................................................................................................................................... 267 
1.2 Preferente aandelen (1923-1992) ................................................................................................................. 268 
1.3 Dividendaandelen (sinds 1923) ................................................................................................................... 269 
1.4 Bevoorrechte aandelen (sinds 1983) ............................................................................................................ 271 
1.5 Participatiecertificaten (sinds 1995) [p.m.] .................................................................................................. 273 
1.6 Samenvatting ............................................................................................................................................... 274 

2. Evolutie van kapitaal- en aandeelhoudersstructuur ............................................................................................. 274 
2.1 Historische evolutie ..................................................................................................................................... 274 
2.2 Huidige toestand .......................................................................................................................................... 282 

Privatisering en verzelfttandiging -Boek 1 Privatisering in België 



[I-5] 

3. Economisch overheidsinitiatiefvia publiekrechtelijke rechtspersonen (Be/fin, NIM, FIM, FPM) en 
begrotingsfondsen (Fonds voor industriële vernieuwing- FIV) ............................................................................. 283 

3.1 Interventie van Belfin .................................................................................................................................. 284 
3.2 Interventie van NIM I FIM en FIV .............................................................................................................. 286 
3.3 Interventie van FPM via Zephyr-Fin [p.m.] ................................................................................................. 289 

4. Europese controle op naleving communautair luchtvaartrecht ............................................................. , .............. 289 
4.1 Inleiding ................................................................. .-....................................................................... : ............. 289 
4.2 De vereisten van hoofdvestiging en hoofdbedrijf.. ...................................................................................... 290 
4.3 Het vereiste van meerderheidsdeelneming ................................................................................................... 290 
4.4 Het vereiste van daadwerkelijke zeggenschap (art. 4, lid 2, tweede zin, vo. 2407/92) ................................ 293 

5. Europese concentratiecontrole ............................................................................................................................ 298 
6. Europese staatssteuncontrole: Sabena-Swissair (incl. uitvlagging, sociale lastenverlaging, Zephyr-Fin) ......... 303 

6.1 Staatssteun in 1995 ? Inleiding en verdere indeling .................................................................................... 303 
6.2 De beslissing van de Commissie van 19 juli 1995 ....................................................................................... 304 
6.3 De beslissing van de Commissie berust op onjuiste gegevens ..................................................................... 307 
6.4 Verantwoordelijkheid voor de onjuistheid van gegevens ............................................................................ 314 

7. Andere [p.m.] ...................................................................................................................................................... 315 

E. Besluit ............. : ...................................................................................................................................... 315. 

HOOFDSTUK liL VERKOOP VAN MATERIËLE ACTN A ........................................................................................ 317 

A. Verkoop van goud door de Nationale Bank ........................................................................................... 317 

B. Verkoop van onroerende goederen ........................................................................................................ 320 
1. Verkoop van individuele onroerende goederen .................................................................................................. 321 

1.1 Verkoop door de overheid ........................................................................................................................... 321 
1.2 Verkoop door autonome overheidsbedrijven ............................................................................................... 322 

2. "Verkoop" aan patrimoniumvennootschap N.V. Sopima .................................................................................... 324 

BESLUIT. THEMATISCHE BENADERING EN APPRECIATIE .•••••.••••••••••••••......•...•••.•.....•.••..•.•••..•.....•. 326 

A. Juridisch instrumentarium ..................................................................................................................... 326 
1. Grondwet [p.m.] .................................................................................................................................................. 326 
2. Bijzondere machten ("volmachten") ................................................................................................................... 327 

1. Inleiding : "bijzondere" machten gebanaliseerd ............................................................................................. 327 
2. Overzicht van machtigingswetten en machtenbesluiten ................................................................................. 328 

2.1 Wet 22juli 1993: van 5 augustus 1993 tot 31 juli 1994 (COMP DOC 19) .......................................... 329 
2.2 Wet21 december 1994: van 2januari 1995 tot 31 juli 1995 (COMP DOC27) .................................... 332 
2.3 Wet 20 december 1995: van 23 december 1995 tot 31 december 1996 (COMP DOC 33) ................... 335 
2.4 Wet 26 juli 1996: van 11 augustus 1996 tot 31 augustus 1997 ............................................................. 338 
2.5 Wet 17 maart 1997: van 12 apri11997 tot 31 juli 1998 (COMP DOC 37) ........................................... 341 
2.6 Wet 19 december 1997b tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal 
(9 januari- 30 september 1998) ................................................................................................................... 342 
2.7 Wet9 juli 1998: van 10 augustus 1998 tot 31 december 2005 of daarna (COMP DOC 47) ................. 345 
2.8 Wet 19 augustus 1998: van 6 oktober 1998 tot 31 maart 1999 (COMP DOC 48) ................................ 348 
2.9 Wet 23 apri11999: van 1 juni 1999 tot 31 december 1999 (COMP DOC 53) ...................................... 349 

3. Programma- en begrotingswetten [p.m.] ............................................................................................................. 351 
4. Federale Participatiemaatschappij en Federale Investeringsmaatschappij [p.m.] ................................................ 351 
5. Beheerscontracten [p.m.] .......................................................................... ; ......................................................... 351 

B. Verankering ........................................................................................................... : ............................... 351 
1. Context. ............................................................................................................................................................... 352 
2. Streven naar Belgische en naar publieke verankering ......................................................................................... 352 

2.1. Invloed op federaal financieel recht van het streven naar Belgische verankering ....................................... 352 
2.2 Streven naar Belgische verankering in andere domeinen [p.m.]. Streven naar publieke verankering .......... 357 

3. Streven naar Vlaamse verankering ...................................................................................................................... 358 
3.1 Overzicht van gebeurtenissen ...................................................................................................................... 3 5 8 
3.2 Verwezenlijkingen ....................................................................................................................................... 360 

4. Besluit. Appreciatie ............................................................................................................................................. 363 

C. Transparantie ........................................................................................................................................ 366 
I. Inleiding ......................................................................................................... ; .................................................... 366 
2. Concrete mechanismen die tot intransparantie leiden ......................................................................................... 366 
3. Remedies ............................................................................................................................................................. 373 

D. Andere ................................................................................................................................................... 374 

Privatisering en verzelfstandiging- Boek I. Privatisering in België 



[I-6] 

E. Appreciatie ............................................................................................................................................. 378 

BULAGE: RANGSCHIKKING VAN REGELGEVING VOLGENS TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING 

WETGEVING (124) ............................................................................................................................................ 380 

I Geen adviesaanvraag, zonder motivering (33) ............... ........................................................................ 380 
A. Begrotingswet .................................................................................................................................................... 3 80 
B. Besluiten ............................................................................................................................................................. 380 

II Geen adviesaanvraag omwille van hoogdringendheid (30) .................................................................. 383 

III Adviesaanvraag zonder tijdslimiet (9) ............................................................................. · ..................... 390 
A. Wetten en decreten ............................................................................................................................................. 390 
B. Reglementaire besluiten ..................................................................................................................................... 390 

IV. Aanvraag voor advies binnen drie dagen omwille van hoogdringendheid (43 + 2) ............................ 390 
A. Wetten en decreten ............................................................................................................................................. 390 
B. Reglementaire besluiten ..................................................................................................................................... 394 

V. Onbepaalbaar (7) .................................................................................................................................. 400 

Privatisering en verzelfstandiging- Boek I Privatisering in België 



[I-7] 

Inleiding 

1. Indeling. Opzet. Boek I bevat drie delen : één korter stuk met historische beschouwingen en twee 
uitgebreider delen over respectievelijk "actoren en observatoren" en "individuele transacties". Men 
kan een bespreking van het privatiseringsverschijnsel in België op verschillende manieren 
organiseren. Een ontleding in functie van de bij het proces betrokken actoren (Deel I) is volgens mij 
het meest verhelderend, en sluit bovendien goed aan bij de beschouwingen over macht en onmacht 
binnen overheidsbedrijven en verzelfstandigde lichamen in Boek IT. Een ontleding van het proces via 
een analyse van de diverse privatiseringstransacties (Deel ll) ligt allicht meer voor de hand. 

Er is nog een derde methode, waarbij men doorheen de verschillende transacties themata belicht als 
bijv. sociale of begratingsaspecten of besteding van de opbrengsten. Deze aanpak toepassen op het 
Belgische privatiseringsprogramma, ·dat juist door pragmatisme, zelfs casuïsme wordt gekenmerkt, 
ligt moeilijk. Niettemin poog ik ze toe te passen in het Besluit van dit Boek, dat meer wil zijn dan een 
samenvatting en waar bijzondere aandacht uitgaat naar de transparantieproblematiek, naar het 
juridisch instrumentarium en naar het verankeringsvraagstuk in de marge van de privatiseringen. 

Vanzelfsprekend overlappen de drie gevolgde methodes voor analyse elkaar. Dat vind ik veeleer 
positief. Wie dit Boek leest zal achterafweliswaar niet alles weten over elke individuele transactie -
dat was nooit de bedoeling (cf. de titel van het proefschrift) en zou trouwens duizenden bladzijden 

vergen -maar zal hopelijk wel een idee krijgen van de rijkdom aan thema's en juridische vraagstukken 
die het gekozen onderwerp in zich draagt. Als zo de belangstelling groeit, bij sommigen wellicht zelfs 
de drang ontstaat om verder op zoek te gaan, is het doel bereikt. 

2. Terminologische afspraak. Mede in het licht van de algemene inleiding bij het proefschrift, kan 
hier voor het overige worden volstaan met een korte terminologische toelichting.! Rechtsgeleerde 
teksten over privatisering, waar ook ter wereld geschreven, bevatten steevast min of meer obligate 
beschouwingen over wat het begrip "privatisering" nu precies inhoudt. Op congressen wordt heftig 
gediscussieerd over een precieze begripsinhoud. Het lijkt soms alsof er evenveel definities circuleren 
als definiërende juristen. 

De verhouding met andere begrippen zoals "deregulering", "denationalisering", "(functionele) 
decentralisatie" raakt moeilijk uitgeklaard. Beschouwen we, bij wijze van vrij willekeurig gekozen 
voorbeeld, het verslagboek van het "XXIe Colloquium over Europees Recht" dat de Raad van Europa in 
1991 wijdde aan "Juridische aspecten van privatisering".2 Het inleidende algemene rapport schuift drie 
mogelijke definities van "privatisering" naar voren, de ·ene restrictiever, de andere extensiever. 
Privatisering, zo luidt het, kan duiden op de overdracht van ondernemingen van de publieke naar de 
privé-sector, op de overdracht aan private ondernemingen van activiteiten die voorheen door publieke 
rechtspersonen werden uitgevoerd, of op de overplaatsing naar de publieke sector van beheerstechnieken 
en/of juridische regimes eigen aan de privé-sector. "Privatisering" zou alleszins een ruimere 
begripsinhoud hebben dan "denationalisering" en valt ook niet gelijk te stellen met "deregulering" of 
"ontstatelijking" ("desétatisation").3 In de volgende bijdrage luidt reeds een andere klok: 
"La privatisation étant le transfert total ou partiel de la propriété, du controle des ressources ou des 
services du secteur public au secteur privé, elle est donc dans un sens Ie contraire du processus de la 
nationalisation".4 Vervolgens komen Engelse en Nederlandse rechtsgeleerde auteurs aan het woord ·die 

1 Vgl. over de inhoud van het privatiseringsbegrip VAN GERVEN, W., in Handels- en economisch recht, VAN GERVEN, 
W., COUSY, H. en STUYCK, J. (ed.), Beginselen van Belgisch privaatrecht Xill (deell, vol. A), nr. 91, p. 113. 

2 Aspectsjuridiques des privatisations, Straatsburg, Les Editions du Conseil de l'Europe, 1993,238 p. 

3 Zie ROBERT, J.F., "Le droit et les privatisations - présentation générale des problèmes", inAspects juridiques des 
privatisations, o.c., (18), 21-24. 
4 GöLCÜKLÜ, F., "La privatisation: Ie droit de propriété et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'homme", in idem, 43. 
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verwijzen naar schemata die hun Franse, Engelse en Amerikaanse collega's hebben ontwikkeld en 
waarbij privatiseringsmodaliteiten en -technieken in 10, 11 of zelfs 21 categorieën zijn ingedeeld. Ze 
besluiten wijselijk dat de systematisering en omschrijving van het privatiseringsfenomeen blijkbaar 
varieert naargelang het persoonlijk standpunt van de auteur, en meestal niet geheel vrij is van 
waardeoordelen.5 Elders in het boek wordt privatisering nog vager gedefinieerd als "een uitgebreid 
gamma van institutionele transformaties die bepaalde activiteiten doen overgaan van een 'publieke' 
controle naar een 'private controle"'6 of als een term "die niet eenduidig is en juridische operaties met 
onderscheiden draagwijdte omvat". 7 

In België lijken uitgebreide beschouwingen me volstrekt overbodig, omdat er geen reële controverse 
of zelfs maar verwarring bestaat omtrent de inhoud van het privatiseringsbegrip. "Privatisering" wij st 
in dit land op de verkoop van overheidsactiva aan de privé-sector, punt uit. Of het daarbij nu om 
roerende (vb. aandelen, legermaterieel) of onroerende (vb. ambassadegebouwen) goederen gaat, of de 
verkoop (van aandelen) wel of niet gepaard gaat met de overdracht van controle -wat dikwijls niet 
eenduidig valt uit te maken -, of de verkoper een federale, regionale of lokale entiteit is, ... maakt in 
wezen weinig uit. Wel lijkt het me zo dat de term "privatisering" verwij st naar een definitieve 
overdracht - concessie of uitbesteding maken geen privatisering uit - en een eenmalige transactie : een 
verkoop van elektriciteit door een overheidsbedrijf aan een privé-bedrijf is geen privatisering, de 
verkoop van de aandelen in het elektriciteitsbedrijf aan de privé-sector, in één of meer schijven, wel. 

De in België gehanteerde terminologie sluit aan bij de terminologie van o.m. de OESO en de EG en, 
zo komt me voor, de meeste lidstaten van deze organisaties. Afgezien daarvan, telt vooral dat auteur 
en lezer duidelijk afspraken wat in de tekst als "privatisering" geldt. Zulke afspraak is, wat het 
voorliggende Boek betreft, gemaakt: het Boek gaat over privatisering in de hierboven aangegeven 
zin, niet over concessie of uitbesteding, en evenmin over de modieuze maar vage notie "publiek
private samenwerking" ("public-private partnership")8 die me weinig meer lijkt dan een 
verzamelnaam voor reeds langer bestaande technieken als uitbesteding ("outsourcing"), 
concessieverlening en private financiering van infrastructuur. In regel -regel bevestigd door 
uitzonderingen, zie bijv. infra, nrs. _-_over BATC- komen deze verschijnselen verder dan ook niet 
aan bod. 

3. Verwijzing naar BoekIL Niet in alle landen is de toestand even eenduidig als in België, hetgeen tot 
grensoverschrijdende begripsverwarring kan leiden. In Nederland bijvoorbeeld, noemde men lange 
tijd "privatisering" wat wij als "verzelfstandiging" zouden beschouwen. Omdat ook in België over de 
inhoud van het concept verzelfstandiging geen absolute eensgezindheid bestaat, worden daaraan in 
Boek ll meer uitgebreide terminologische beschouwingen gewijd (infra, vanaf nr._). 

5 DAINTITH, T.C., "Les formes juridiques et les techniques de privatisation", in idem, 53-54. 

6 "On entend par 'privatisation' une vaste gamme de transformations institutionnelles faisant passer certaines activités 
d'un controle 'public' à un controle 'privé"' : SCHERER, J., "La privatisation des entreprises publigues: !'impact sur la 
liberté d'information", in idem, (103), 104. 

7 LINGNAU DA SILVEIRA, L.N., "La privatisation et les droits des citoyens", in idem, 165. 
8 Vgl. de bespreking van de recente regeerakkoorden of federaal en Vlaams niveau, infra, nr. _. 
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Deel I. Historiek. Verloop van het Belgische privatiseringsprogramma 

4. Het werkt verhelderend om opkomst en neergang van het economisch overheidsinitiatief9 in 
historisch perspectief te plaatsen, waarbij ik onderscheid tussen volgende tijdvakken: de periode tot 
1860-1870, de periode 1860-1870 tot WO I, het interbellum, de periodes 1945-1985, 1986-1987, 
1988-1991, en vanaf 1992. Natuurlijk is deze indeling subjectief, en blijft de bespreking summier. 
Beschouwingen die me specifiek lijken voor verzelfstandiging zonder dat ze rechtstreeks invloed 
hebben uitgeoefend op het privatiseringsproces, komen niet hier maar in Boek II aan bod (infra, 
nrs. _-_over de beleidsmatige keuze voor functionele decentralisatie en over de Staatshervorming). 

1. Tot 1986 

5. Tegenwoordig duidt de notie "overheidsbedrijf' op een rechtspersoon, vennootschàp of niet, die 
commercieel actief is en door een overheid wordt gecontroleerd, in de regel doordat die overheid een 
meerderheid van aandelenen/of stemrechten aanhoudt of anderszins controle uitoefent. Zo bekeken, 
kende België tot 1860-1870 nauwelijks of geen overheidsbedrijven. Aan het concept "openbare 
dienst" werd tot dan geen organieke invulling gegeven. Om aan nieuwe collectieve economische 
behoeften te voldoen, creëerde de overheid ofwel nieuwe overheidsadministraties, zonder 
afgescheiden rechtspersoonlijkheid, ofwel verleende ze concessies aan privé-ondernemingen. 

Een voorbeeld van de eerste techniek bieden de Posterijen, in 1831 opgericht als onderdeel van de 
administratie en niet als aparte rechtspersoon, of nog de overzetdienst tussen België en Engeland die de 
Belgische Staat sinds 1846 verzekerde. 
De uitbouw van het openbaar spoorvervoer verliep aanvankelijk geheel via de toekenning aan privé
personen van· concessies voor de uitbating van individuele lijnen. In 1834 werd weliswaar een 
"administratie voor spoorwegen" ("administration des chemins de fer") opgericht, maar die hield zich 
slechts bezig met het beheer van aan privé-partijen verleende concessies. 

Activiteiten die men nu als "openbare diensten", "universele diensten" of "diensten van algemeen 
economisch belang" zou bestempelen, bestonden, maar zowel de uitbouw van de nodige infrastructuur 
als de dienstverlening zelf liet de overheid meestal aan de privé-sector over. 

6. Vanaf 1860-1870 wordt het beeld minder homogeen. Ofschoon de overheid in bepaalde nieuwe 
sectoren kiest voor een uitbouw via concessies aan privé-personen (wettelijke regeling voor trams in 
1875, voor telefoon en telegraaf in 1876 en 1883) trekt ze in andere sectoren eerder verleende 
concessies in, om zelf de openbare dienst te gaan verstrekken (spoorwegen vanaf 1870). 

In de spoorwegsector gaat het intrekken van de concessies gepaard met het opkopen, d.i. het 
"nationaliseren" van de bestaande privé-spoorwegbedrijfjes. Deze "nationalisering" vindt echter niet uit 
ideologische overwegingen plaats, maar veeleer uit noodzaak : de privé-ondernemingen bevinden zich in 
financiële moeilijkheden wegens een gebrek aan schaalvoordelen. Wanneer de private concessiehouders 

9 Nuttig bronnenmateriaal bieden DÉOM, D., Le statut juridique des entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 
1990, nrs. 12-16, p. 17-24 (de eerste voetnoot van dit boek somt nog een twintigtal andere "klassiekers" in de 
juridische literatuur over overheidsondememingen en -interventie op); QUERTAINMONT, P., Droit administratif de 
l'économie, o.c., nrs. 11-21, p. 13-23 ("Les sourees juridiques du droit administratif de l'économie" - "La loi", 
"Le décret et l'ordonnance" en "Les règlements"), nrs. 33-39, p. 37-45 (''Le principe de la liberté du commerce et de 
!'industrie"), nrs. 63-66, p. 70,;.74 en nrs. 71-75, p. 78-82 ("Les structures administratives à caractère économique" -
partim), nrs. 161-164, p. 179-182 ("L'éclosion du dirigisme économique"), nrs. 192-203, p. 211-221 ("Les entreprises 
publiques") en nrs. 220-241, p. 239-257 ("Les aides financières publiques aux entreprises privées" - partim); 
VAN RYN, J. en HEENEN, J., Principes de droit commercial, nrs. 1143-1202, p. 155-206 ("Troisième partie. Les 
entreprises économiques d'intérêt public"); Ontwerp van wet tot organisatie van de openbare kredietsector en tot 
harmonisering van de controle en werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen, i.h.b. Verslag namens de 
commissie voor de Financiën uitgebracht door de heren de Wasseige en Aerts (hierna : "verslag de Wasseige en 
Aerts"), Par/. St., Senaat, 1990-1991, nr. 1063/2, 11-16. 
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het algemeen belang in de ogen van de Staat niet (meer) op afdoende wijze kunnen realiseren,10 moet de 
concessietechniek plaats ruimen voor een nieuw instituut : de organieke openbare dienst, het 
"overheidsbedrijf'. Daarnaast zouden ook nationalistische motieven hebben ·gespeeld (vrees voor 
Hollandse greep op de spoorwegsector11 ). 

De opkomst van het overheidsbedrijf neemt twee vormen aan. Enerzijds worden sommige bestaande 
diensten naar overheidsbedrijven geheroriënteerd (vb. spoorwegen). Anderzijds worden 
overheidsbedrijven, meestal in de vorm van een n.v., opgericht om nieuwe infrastructuurwerken uit te 
voeren12 of om het publiek diensten te leveren, met name in de financiële sector,B waarmee de 
overheid zich voordien niet had ingelaten. 

Overschouwt men de situatie vóór WO I, dan valt op dat de overheidsbedrijven die vanaf 1860 het 
licht hebben gezien, veelal een sterk lokale inslag vertonen 14 en/ of een gemengd publiek-privaat 
aandeelhouderschap. 

7. De periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog wordt gekenmerkt door een exponentiële 
groei van het aantal overheidsbedrijven én door de opkomst van het "parastataal fenomeen" waarover 
meer in Boek II. De tendensen uit de vorige periode -keuze voor openbare dienstverlening via 
overheidsbedrijven i.p.v. concessies aan privé-ondernemingen, groeiend belang van het lokaal 
economisch overheidsinitiatief- vinden versterkt doorgang. Daarnaast is een derde evolutie merkbaar. 
De overheid gaat over tot interventie in die - en alléén die - maatschappelijke of economische sectoren 
waar de privé-sector volgens haar emstig te kort schiet. De modaliteiten van het overheidsoptreden 
worden daarbij bepaald door de aard van de vermeende tekortkoming. Drie situaties vallen m.i. te 
onderscheiden, al overlappen ze elkaar ook gedeeltelijk. Ter uitvoering van projecten die de overheid 
wenselijk acht maar die zo kapitaalintensief of risicovol zijn dat de privé-sector ze niet alleen 
aandurft, richt de Staat gemengde ondernemingen op (typevoorbeeld Sabena). Sectoren die het privé
initiatief links laat liggen omdat er onvoldoende winstpotentieel voorhanden is, zal de overheid zelf 
bewerken (typevoorbeelden sociale zekerheid en huisvesting). In sectoren ten slotte waar wel 
voldoende privé-aanbieders aanwezig zijn maar waar de overheid misbruiken of andere 
tekortkomingen vaststelt in de wijze waarop die aanbieders zich van hun taak kwijten, richt de Staat 
bedrijven op die rechtstreeks met de privé-sector gaan concurreren ( typevoorbeeld lcredietsector). 

10 "Dans plusieurs cas, en effet, les comportements des concessionnaires ne semblèrent pas suffisamment 
subordonnés aux intérêts publics; Ie déclin des concessions fut motivé également par la volonté d'éviter l'infiltration 
d'intérêts étrangers dans la gestion de services et de réseaux essentiels à l'indépendance nationale" : DÉOM, D., 
Le statut ... , o.c., nr. 12, p. 19. 

11 Zie DÉOM, D., Le statut ... , o.c., ibid. en voetnoot 8. 

12 Tot deze categorie behoren de n.v. Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen, opgericht in 1885 met het oog 
op de uitbouw van een lokaal openbaar vervoer; de n.v. Compagnie des Installations Maritimes de Bruges (intussen 
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen), opgericht in 1895 om een havencomplex uit te bouwen te Brugge
Heist; de n.v. Société anonyme du canal et des instal/ations maritimes de Bruxelles, die van 1896 dateert en moest 
instaan voor de constructie en inrichting van het Rupelkanaal en de Brusselse haven; de Société nationale des 
distributions d'eau, een e.v. die de Staat en de provincies in 1913 oprichtten om waterbedelingswerken te bestuderen, 
te organiseren en te exploiteren. 

13 Tot deze categorie behoren de Lijfrentekas, in 1850 opgericht met als doel om ouderdomsrechten te waarborgen op 
basis van individuele bijdragen; de n.v. Nationale Bank van België, waarvan de Staat bij de oprichting in 1850 
weliswaar geen aandeelhouder was (pas na een grondige hervorming in 1948 zou de Staat zichzelf de helft van de 
aandelen toewijzen) maar die wel steeds een overheidstaak vervulde en aan een specifiek wettelijk regime en een 
streng overheidstoezicht onderworpen was; de n.v. Gemeentekrediet van België, onder impuls van minister Frère
Orban opgericht in 1860 als werkinstrument voor lokale overheden (gemeenten en provincies) ter financiering van hun 
investeringen; de nationale spaarkas n.v. ASLK, eveneens door minister Frère-Orban in 1865 opgericht om het 
volkssparen te ontwikkelen (bij de oprichting werd de bestaande Lijfrentekas geïntegreerd); en de verzekeringskas die ' 
later bekendheid zou verwerven als ASLK-Verzekeringen (ondertussen Fortis), opgericht in 1889 om 
levensverzekeringen aan te bieden maar ook om leningen te dekken voor het verwerven van een woning. 

14 Vgl. DÉOM, D., Le statut ... ,o.c., nr. 12, p. 18 ("röle moteur qu'ontjoué les pouvoirs locaux"). 
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Een ander instituut dat tot vandaag grote sectoren van het economisch leven beheerst, vindt eveneens zijn 
oorsprong in het interbellum: de intercommunale. Een grondwetsherziening van 1921,15 gevolgd door 
een wet van l maart 1922,16 liet de gemeenten toe om zich onderling, al dan niet samen met privé
ondernemingen (vgl. het hedendaagse onderscheid tussen de "zuivere" en "gemengde" intercommunales) 
te verenigen onder de vorm van een handelsvennootschap, teneinde aan industriële of commerciële 
openbare dienstverlening te doen op lokaal niveau. De oprichting van intercommunales nam meteen een 
hoge vlucht, hetgeen vooral in de nutssectoren water, gas en elektriciteit ten koste ging van bestaande 
concessies aan privé-ondernemingen. De evolutie op lokaal vlak versterkt aldus een meer algemene 
tendens tot vervanging van concessies door overheidsbedrijven. 

8. Het is na WO II, meer bepaald in de periode 1945-1985, dat de exponentiële groei van het 
economisch overheidsinitiatief te situeren valt. Het accent verschuift daarbij geleidelijk van 
interventie in domeinen die de privé-sector links laat liggen, naar actieve steun aan privé
ondernemingen. Vóór WO II werd steun slechts uitzonderlijk toegekend - meestal in ·de vorm van 
Staatswaarborg- omdat het beleid de vrijheid van ondernemen huldigde. Nadien ontstonden echter 
allerlei instrumenten- deels verzelfstandigde lichamen17- eerst voor steun aan economische expansie 
(cf. expansiewetten van 1959 en 197018) en later, ten gevolge van de oliecrisis in de zeventiger jaren, 
voor steun aan ondernemingen in moeilijkheden. De openbare instellingen die een rol spelen bij deze 
steunverlening zijn in de loop der jaren in aantal toegenomen en van gedaante veranderd. Naar het 
einde van deze periode toe worden ze geregionaliseerd. 

Veruit het belangrijkst van alle instrumenten voor economische overheidsinterventie zijn de publieke 
investeringsmaatschappijen: NIM (tegenwoordig FIM), opgericht in 1962 en later gevolgd door 
gewestelijke investeringsmaatschappijen. De geschiedenis van NIM reflecteert in belangrijke mate de 
geschiedenis van het economisch overheidsinitiatief én de daaruit voortvloeiende verzelfstandiging in 
België. Onmiddellijk na haar oprichting was NIM een ontwikkelingsbank van openbaar nut, een 
investeringsbank ("investment bank") in de zuivere zin van het woord : op vraag van ondernemingen met 
financieringsnoden nam de instelling (overwegend) minderheidsparticipaties die ze aanhield voor een 
beperkte duur. Een wet van 30 maart 1976 (COMP DOC 5) verleende NIM daarbovenop de status van 
overheidsholding, die zelf het initiatief kon nemen om op permanente basis meerderheidsparticipaties te 
verwerven en daartoe eventueel leefbare bedrijven kon (helpen) oprichten of rechtstreeks kon beheren. 
Bij wet van 4 augustus 1978 (COMP DOC 6) ten slotte is NIM ook verplicht om in naam en voor 
rekening van de overheid alle opdrachten te vervullen die de overheid haar zou toevertrouwen. Opvallend 
bij dit alles is dat : 

-de investeringsmaatschappijen als "n.v.'s" worden betiteld, ofschoon de overheid ze alleen kan 
oprichten, ofschoon ze opereren zonder financieel risico en ofschoon ze verplicht zijn om de 
opdrachten uit te voeren die de overheid geeft; 19 

-de wetgever investeringsmaatschappijen "n.v.'s" noemt maar hen tegelijkertijd onderwerpt aan een 
juridisch statuut dat op gewichtige punten afwijkt van het gemeen vennootschapsrecht én van andere 
gemeenrechtelijke regels (vb. het gemeen fiscaal recht); 

-de uitvoerende macht sinds 1978 de mogelijkheid heeft om eigenhandig, d.w.z. zonder enige 
tussenkomst van het Parlement, zgn. "gespecialiseerde dochtervennootschappen" van NIM op te 

15 Opname van art. 108 in de Grondwet, thans art. 162 G.W. 

16 Wet op de vereniging van gemeenten tot nut van het algemeen (B.S., 16 maart 1922). 
17 Te denken valt aan het Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie (F.E.R.R.) en het Fonds voor 
Industriële Vernieuwing (F.l V.) die vandaag, zij het in geregiona1iseerde gedaante, nog steeds bestaan. Zie over het 
F.IV. infra, nrs. _-_.Zie voorts hieronder, over de publieke investeringsmaatschappij en. 

18 Wet 17 juli 1959 tot invoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economische expansie en de 
oprichting van nieuwe industrieën (B.S., 29 augustus 1959) en wet 30 december 1970 betreffende de economische 
expansie (B.S., 1 januari 1971). 
19 Art. 2, § 3, NIM-wet (COMP DOC 1), zoals vervangen bij art. 98, § 1, wet 4 augustus 1978 (COMP DOC 6). Zie 
voordien reeds art. 2, § 4, NIM-wet (COMP DOC 1) zoals vervangen bij art. 2 wet 30 maart 1976 (COMP DOC 5): 
"De Nationale Investeringsmaatschappij voert bovendien de opdrachten uit die haar door speciale wetteh worden 
toevertrouwd." 
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richten, die genieten van een ruime autonome t.a.v. NIM, die geen financieel risico dragen, die alle 
opdrachten moeten vervullen die de uitvoerende macht hen oplegt en waarvan de werkingskosten door 
ministeriële budgetten kunnen worden gedragen. 

De publieke investeringsmaatschappijen die tijdens deze periode het licht zien, verenigen voor het 
eerst alle kenmerken van hetgeen ik in Boek ll als verzelfstandiging "langs de hybride weg" zal 
kwalificeren: gemengd publiek-privaatrechtelijk sui generis statuut dat afwijkt van het gemeen recht, 
overwicht van de uitvoerende op de wetgevende macht, democratisch deficit, ondoorzichtigheid. De 
benaming "n.v. van openbaar nut" is een voorloper van het tegenwoordig populaire "n.v. van publiek 
recht" en zelfs het instituut van het beheerscontract is in de kiem aanwezig. 20 

2. Jaren 1986 en 1987 

9. Deze jaren verdienen een aparte vertnelding omdat ze, minstens intellectueel, het einde markeren 
van de voorheen als vanzelfsprekend ervaren automatische groei van het economisch 
overheidsinitiatief. Naarmate de budgettaire gevolgen van die groei zwaarder gingen wegen, won het 
uit de Angelsaksische wereld overgewaaide discours over deregulering en privatisering ook in ons 
land aan slagkracht. Vanaf eind 1985 begon een atypisch samengestelde regeringscoalitie 
volmachtbesluiten . uit te vaardigen ter sanering van de overheidsbedrijven, en zelfs luidop aan 
privatisering te denken. 

Het regeerakkoord van de regering "Martens VI" maakte eind 1985 een voorzichtige opening naar 
privatisering, al werd de term zelf zorgvuldig vermeden. In het akkoord stond : "De financiële inspanning 
voor overheidstussenkomst in de economische sector zal worden verlicht door het nauwer betrekken van 
privé-middelen in het kapitaal en de financiering van de gemengde ondernemingen, overheidsbedrijven 
en -instellingen. Te dien einde zullen naargelang het geval, de statuten van deze ondernemingen 
gewijzigd worden". En duidelijker : "Er zal worden onderzocht in welke mate sommige activa· van de 
overheidsbedrijven kunnen worden te gelde gemaakt." · 

Op dat ogenblik was in Groot-Brittannië reeds geprivatiseerd voor meer dan 25 miljard pond -en de 
privatiseringen bleken er niet ongeliefd. Integendeel, ook de gewone burger had er wat aan: 850.000 gezinnen 
konden op een vrij voordelige manier hun huurhuis verwerven, de kleine belegger deed sinds begin jaren 
tachtig een goede zaak aan de beursintroducties. Ook zo in Frankrijk, waar de nieuwe conservatieve 
meerderheid in 1986 was begonnen met de uitvoering van een ambitieus privatiseringsprogramma. Eén 
introductie, die van Paribas in 1987, verdubbelde met 3,8 miljoen inschrijvers in één keer het aantal 
particuliere aandeelhouders. Ook Duitsland en Nederland hadden geëxperimenteerd met privatisering. Elders 
in Europa hadden- ook niet onbelangrijk- de socialistische regeringen van Italië en Spanje tot verkoop van 
overheidsactiva besloten. Portugal en Oostenrijk hadden vastomlijnde plannen. In alle andere werelddelen 
werd minstens met privatisering geëxperimenteerd.21 

Een invulling van het regeerakkoord kwam er met het zgn. "Sint-Annaplan" tot sanering van de 
overheidsfinanciën, een plan dat de regering in de lente van 1986 uitwerkte om het begrotingstekort tegen 
eind 1987 terug te dringen tot 8% van het BNP (in het post-Maastrichttijdperk een hallucinant slechte 
ratio maar toen ambitieus). Het Sint-Annaplan, dat een besparing van 200 miljard beoogde, sprak 
evemnin openlijk over "privatisering" maar betekende niettemin een doorbraak op weg naar een grotere 
rol van het privé-initiatief. 

I 

Zo kondigde de regering deze maatregel aan : "De Staat zal niet meer instaan voor de verhoging van het 
maatschappelijk kapitaal van de openbare kredietinstellingen. Deze instellingen kunnen zich daartoe 
wenden tot de private kapitaalmarkt. De Staat die hoe dan ook de meerderheidsaandeelhouder blijft, zal 
op dezelfde wijze vergoed worden als de privé-aandeelhouders. De kredieten voorzien voor 

20 De term komt als dusdanig niet voor in de wettekst, maar elke zgn. "gedelegeerde opdracht" van de federale of 
regionale overheid aan een investeringsmaatschappij gaat gepaard met een contract tussen de overheid en de 
investeringsmaatschappij. Zulke contracten worden niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

21 De gegevens in deze paragraaf komen uit VUCHELEN, J. en VAN lMPE, W., Privatisering. Van macht naar markt, 
Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1987, 208. · 
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deelnemingen van de overheid aan de kapitaalverhoging van de N.I.M. en de N.K.B.K. mogen dan ook 
worden geschrapt." Wat NIM betreft, werd deze maatregel uitgevoerd door K.B. nr. 450 van 29 augustus 
1986.22 Dit volmachtenbesluit stond de instelling tot eind 1987 toe om maximaal een kwart van haar 
kapitaal open te stellen voor privé-investeerders. NIM heeft de mogelijkheid onbenut gelaten. En eerlijk 
gezegd was de maatregel uit het Sint-Annaplan ook moeilijk uitvoerbaar. De regering schrapte kredieten 
voor kapitaalverhoging -dat deel van de beslissing was direct uitvoerbaar- en compenseerde die 
schrapping door de OKI'stoe te laten op de private markt kapitalen aan te trekken. Tegelijkertijd eiste ze 
echter voor de Staat eenzelfde vergoeding als voor de privé-aandeelhouders, wat het aantrekken van 
dergelijke aandeelhouders in de praktijk onmqgelijk maakte. In 1986 konden openbare bedrijven privé
aandeelhouders onmogelijk een marktconform rendement bieden; ze konden ze enkel aantrekken door 
een hoog en vast rendement te garanderen (cf. de uitgifte van zgn. "De Croo"-aandelen bij Sabena, die 
eigenlijk geen aandelen zijn : infra, nr. _). Hadden de OKI's aan de Staat een gelijkaardig rendement 
moeten bieden, dan waren ze zeer snel failliet gegaan. Was de regering zich hiervan bewust toen ze de 
financiële instellingen van openbaar nut (waaronder ook NIM) er machtenbesluit nr. 427 van 5 augustus 
1986 (COMP DOC 71) toe machtigde om, buiten Staatswaarborg, al dan niet winstdelende 
achtergestelde obligaties uit te geven ? 

Begin 1987 bracht het rapport Moesen-Vuchelen, zo genoemd naar de auteurs-hoogleraren economie, de 
discussie omtrent privatisering in een stroomversnelling. Het rapport duidde o.m. aan welke activa voor 
privatisering in aanmerking kwamen en hoeveel dit zou kunnen opleveren. De polemiek laaide hoog op 
tijdens de begrotingscontrole in maart 1987. De regeringscrisis van oktober 1987 maakte hieraan een 
einde. Ofschoon samengesteld met dezelfde coalitiepartners hervond de volgende regering 
("Martens VII"23) niet hetzelfde elan; ze hield het maar een halfjaar uit. 

10. Als voornaamste (enig?) concreet resultaat van de regeringspolitiek geldt de oprichting van 
Brussels Airport Terminal Company (BATC), een naamloze vennootschap die de uitbreiding van de 
luchthaven in Zaventem moest realiseren en, vooral, financieren. 

In de nieuwe vennootschap bracht de Regie der luchtwegen (RL W) - een extern verzelfstandigd lichaam, 
"instelling van openbaar nut van categorie A" in de zin van de wet van 16 maart 1954: infra, Boek II, 
nr._- zijn passagiersactiviteiten in het luchthavengebouw van Brussel-Nationaal in, terwijl privé
ondernemingen (kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen) voor vers kapitaal zorgden. Tevens 
mocht BATC voortaan het recht op de inschepingsrechten en de rechten voor het gebruik van 
loopbruggen innen en aanwenden. 24 

Omdat BATC zelf niet beschikte over het personeel, de installaties en het materieel (water, elektriciteit, 
verwarming, communicatie) om de luchthaven uit te baten, sloot het met RLW op 11 december 1987 een 
dienstverleningscontract - de gedetacheerde personeelsleden bleven onderworpen aan het RL W
ambtenarenstatuut - en een leveringscontract. 25 

22 K.B. nr. 450 tot wijziging van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van de Nationale Investeringsmaatschappij en 
van gewestelijke Investeringsmaatschappijen (B.S., 16 september 1986), bekrachtigd bij art. 3, 5°, wet 15 december 
1986 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten vastgesteld ter uitvoering van artikel 1 van de wet van 27 maart 
1986 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning (B.S., 19 december 1986). 

23 Ik vermeld de volgnummers die ook VUCHELEN, J. en VAN IMPE, W., o.c. (supra, voetnoot _) hanteren. Dit kan 
verwarring wekken, want volgens bijv. parlementaire infosteekkaart nr. 17.1 "Lijst van de Belgische regeringen sinds 
de tweede wereldoorlog" (uitgave van de Kamer, 20 juni 1997) zijn er slechts zes "regeringen Martens" geweest in 
plaats van acht. Zonder de regeringen te nummeren, verwijst de kaart naar: Martens I (benoemingsbesluit van 3 april 
1979; samenstelling CVP-PSC/SP-PS/FDF); Martens II (18 mei 1980; CVP-PSC/SP-PS/PVV-PRL); Martens ill (22 
oktober1980; CVP-PSC/SP-PS); Martens IV, na een kortstondig premierschap van M. Eyskens (17 december 1981; 
CVP-PSC/PVV-PRL); Martens V (28 november 1985; CVP-PSC/PVV-PRL) en Martens VI (9 mei 1988; CVP
PSC/SP-PSNU). Het verschil zit hem hierin dat (i) vanaf23 januari 1980 het FDF uit de toenmalige regering stapte en 
dat (ii) de op 28 november 1985 aangevatte regeerperiode in oktober 1987 onderbroken werd door een regeringscrisis, 
waarna dezelfde coalitiepartijen voortregeerden. 

24 Zie voor het wetgevend kader K.B. nr. 425 van 1 augustus 1986 (COMP DOC 70) en K.B. 10 december 1987 
(ondertussen opgeheven; COMP DOC 72). 

25 Een derde overeenkomst die de transactie bepaalde was de aandeelhoudersovereenkomst, eveneens gesloten op 
11 december 1987. Zie Compendium Belgische verzelfstandiging. 
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Opdracht van BATC was om een nieuw luchthavengebouw op te richten. Voor het zover kwam heeft de 
vennootschap een zware financiële crisis doorgemaakt. Drie maatregelen werden toen genomen: (i) het 
aantrekken van een nieuwe algemeen directeur, (ii) uitgifte van een converteerbare obligatielening van 
2.000.025.000 BF, ten belope van 48,53% door RLW en van 51,47% door de privé-aand~elhouders 
onderschreven en (iii) engagement van de overheid om de passagierstaks te verhogen, exclusief ten 
voordele van BATC (tot 520 frank per passagier, waarvan 62 frank voor RLWen 458 frank voor BATC). 
In december 1994 werd de nieuwe luchthaven in gebruik genomen. 

Omdat de dubbele beheersstructuur van de luchthaven (terminal beheerd door BATC, tarmac door RLW) 
als een hinderpaal voor verdere groei werd ervaren en, zo lijkt het, omdat het gunststatuut waarvan de 
privé-aandeelhouders binnen BATC genoten hàar ongepast leek, heeft de regering in 1997 een nieuwe 
structuur uitgewerkt waarbij BATC en RLW moesten v~rdwijnen ten voordele van (i) het "autonoom 
overheidsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht" Brussels International 
Airport Company, dat de hele luchthaven uitbaat (gebouwen en tarmac), (ii) het "autonoom 
overheidsbedrijf' Belgacontrol dat, naar analogie met Eurocontrol, instaat voor de verkeersveiligheid en 
(iii) een coördinatie- en reguleringscomité dat, onder leiding van de minister van Vervoer, 

vertegenwoordigers van BIAC, Eurocontrol en het Bestuur van de Luchtvaart verenigt.26 De nieuwe 
constructie is ingevoerd via machtenbeslui ten. De machtigingswet van 19 december 1997 heette "Wet tot 
rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal" (COMP DOC 40) maar het had ook 
"Wet tot nationalisering ... " kunnen zijn, want de private meerderheidsaandeelhouders van BATC zijn in 
BIA C minderheidsaandeelhouders geworden. 27 Het ligt weliswaar in de lijn der verwachtingen dat BIA C 
op termijn ter beurze zal worden genoteerd -zoals dat tegenwoordig met zovele andere, buitenlandse, 
luchthavens gebeurt28 - doch dit kan slechts vanaf 2001.29 

De omvorming van BATC naar een BIAC met verruimd takenpakket, en die van de RLW naar een 
afgeslankt Eurocontrol, is op zich genomen zinvol. De wijze waarop de omvorming juridisch vorm kreeg 
(onder tijdsdruk ?), laat echter zeer te wensen over. 30 Bovendien kan men niet heen om de weinig 
elegante wijze van onteigening van de privé-aandeelhouders van BATC. De Staat heeft BATC laten 
oprichten om een nieuwe luchthaventerminal te bouwen waarvoor geen publiek geld beschikbaar was. 
Eenmaal de opdracht volbracht, wenst - en grijpt - de Staat opnieuw de controle. Het wekt opnieuw (zie 
ook infra, nrs. _-_ over de handelswijze ten overstaan van bevoorrechte privé-aandeelhouders van 
Sabena) de indruk van een onbetrouwbare overheid. In die omstandigheden valt te vrezen dat de privé
sector zich in de toekomst een nog hogere risicopremie zallaten uitbetalen vooraleer met de overheid in 
zee te gaan, voor de alternatieve financiering van infrastructuur of anderszins. 

26 Zie over het juridisch statuut van publiekrechtelijke naamloze vennootschappen en autonome overheidsbedrijven 
infra, Boek II, nrs. _-_.Zie over BIAC voorts infra, Boek 11, nr._ en voetnoot_. 

27 De regelgever voorzag dat de Belgische Staat aanvankelijk alle aandelen in BIAC moest bezitten, maar maximaal de 
helft min één daarvan vervolgens zou kunnen verkopen (art. 20, § 1, 1°, K.B. 2 april1998, COMP DOC 144). De Staat 
en eventuele andere overheden die later aandelen zouden bezitten, zouden deze echter slechts kunnen overdragen na 
machtiging door de Koning (lees: de Regering) bij een in Ministerraad -overlegd besluit (art. 192 a.o.b.-wet, zoals 
ingevoegd door art. 10 K.B. 2 april1998, COMP DOC 144). 

28 Cf. tijdens het afgelopen jaar de luchthavens van Frankfurt en Peking, de laatste op de beurs van HongKong 
genoteerd. O.m. in Australië, Duitsland, Italië, Nederland, Mexico, Portugal, de Verenigde Staten en Zwitserland zijn 
recent luchthavens geprivatiseerd of is privatisering aan de gang. Voorloper was, hoe kan het anders, het Verenigd 
Koninkrijk (BAA). 

29 Vanaf het jaar 2001 zal BIAC, op verzoek van "aandeelhouders die ten minste 50 procent van deze aandelen plus 
één aandeel bezitten" (lees: "enkel met instemming van de Staat") een beursnotering aanvragen van alle of een deel 
van de aandelen van de particuliere aandeelhouders (art. 20, § 4, K.B. 2 april 1998, COMP DOC 144). Vanaf 
datzelfde- jaar "zal de raad van bestuur ... periodiek de opportuniteit evalueren, vanuit het oogpunt van het 
vennootschapsbelang, van een beursintroductie van de aandelen van de vennootschap, via een openbaar bod tot 
inschrijving op nieuwe aandelen, een openbaar bod tot verkoop van bestaande aandelen of een combinatie van beide 
procédés" (art. 20, § 3, K.B. 2 april1998, COMP DOC 144). 

30 Zie infra, Boek 11, voetnoot_. 
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Een privatisering van de luchtverkeers-leiding, en dus van Belgocontrol, ligt momenteel minder voor de 
hand. Dat zoiets in principe mogelijk is, tonen de plannen van de huidige Britse regering aan. 31 

11. De concrete resultaten van de "nieuwe wind" tijdens de jaren 1986-1987 mogen dan al mager 
uitvallen, de trendbreuk is er niet minder om. Het rapport Moesen-Vuehelen blijft hoedanook een 
mijlpaal. Ondertussen vallen mij vooral twee gelijkenissen op tussen het Belgische "privatiserings"
project van de tachtiger jaren en dat van de jaren negentig: beide programma's zijn exclusief bij 
(vol-)machtenbesluit doorgevoerd, en aan beide programma's lagen ( cf. het geciteerde regeerakkoord 
van 1985) louter budgettaire overwegingen ten grondslag. Dat het ook anders had gekund, hebben 
buurlanden als Frankrijk, Nederland en het Verenigd Kon~nkrijk bewezen, zowel in de tachtiger als de 
negentiger jaren. 

3. Periode 1988-1991 (met bijzondere aandacht voor de OKI-wet) 

12. Deze periode, waarin opnieuw een anders samengestelde regering aan de macht was, valt best te 
vatten onder de noemer "wel hervormingen, geen privatiseringen". Twee cruciale juridische 
instrumenten zagen het licht. 

13. Op 21 maart 1991 werd de wet aangenomen "betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven" (COMP DOC 2). Deze wet wordt hierna ook "a.o.b."-wet genoemd, 
omdat ze, behalve over diensten zoals telecom, post en spoorvervoer, vooral over de zgn. "autonome 
overheidsbedrijven" handelt. De wet staat centraal in Boek II van dit proefschrift (infra, nrs. _-_en_-
_). 

14. Op 17 j'uni 1991, volgde de wet "tot organisatie van de openbare kredietsector en tot 
harmonisering van de controle en werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen" (COMP DOC 3;
eind 1996 gecoördineerd COMP DOC 4). 

De wet van 17 juni 1991 wordt vrij algemeen als "OKI-wet", ondertussen als "Gecoördineerde OKI-wet 
(Gec. OKI-wet)" bestempeld, omdat de wet aanvankelijk over openbare kredietinstellingen handelde. 
Ook nu er geén openbare kredietinstellingen meer zijn (infra, nr. _) - men zou wel nog van een openbare 
kredietsector kunnen spreken, zij het van een heel kleine sector- blijft deze "roepnaam" behouden. 

Zoals bekend, 32 beoogde deze wet een functionele hergroepering van de openbare kredietinstellingen 
(OKI's) rond twee polen.33 De twee grootste OKI's, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) en 
het Gemeentekrediet van België (GKB), zouden daarbij worden omgevormd tot concurrerende 
holdings met telkens een aantal dochterondernemingen. De ASLK-pool, die de overheid daadwerkelijk 
heeft uitgebouwd, bestond uit de ASLK-Holding (later omgevormd tot FPM, infra, vanaf nr._) met als 

31 "Privatîsation. Air traffic sale to go ahead. Opposition mounts" (Fin. Times, 18 november 1999, 13); "National Air 
Traffic Services. Sell-off plan attacked by MPs" (Fin. Times, 18 februari 2000, 7); "Scots air control site gets go-ahead" 
(Fin. Times, 15 februari 2000, 1 0) : "The contracts .. . are part of the UK's ambitious f1 bn plan to expand and 
modemise air traffic control services and take a lead in Europe intheir commercialisation and privatisation. //Lord 
Macdonald, transport minister, said the govemment's plan to privatise a 51 per cent stake in National Air Traffic 
Services would help position the company at the forefront of an emerging global business." 

32 Het verhaal van die OKI-wet is reeds vele malen geschreven (en hoeft hier dan ook niet in al zijn finesses te worden 
herhaald). Zie vooral de bijdragen van L. BUFFEL in Doe. Min. Fin. : "De Belgische kredietinstellingen op weg naar 
1993" (1990, nr. 2, 185-265), "De hervorming van de Belgische openbare kredietsector" (1991, nr. 8, 3-80), "De 
concrete uitwerking van de hervorming van de Belgische openbare kredietsector" (1993, nr. 2, 209-242), "Het nieuwe 
Belgische juridische werkkader voor de kredietinstellingen" (1993, nr. 6, 3-66) en "De verdere herstructurering en de 
gedeeltelijke privatisering van de Belgische openbare kredietsector" (1994, nr. 6, 121-159). Zie voorts o.m. MODEN, J., 
"La réforme des institutions publiques de crédit", CRISP, 1991, nr. 1341, 37 p.; V ANDER VENNET, R., "De hervorming 
van de Belgische openbare kredietsector", Tijdschrift voor economie en management, 1992/2, 211-231; en VERWILST, 
H., "Welke toekomst hebben de Belgische openbare kredietinstellingen?", Bank.Fin., 1992/5, 241-248. De 
Bibliografie bij dit proefschrift bevat nog veel meer referenties. 

33 Zie over het complementair vs. het (uiteindelijk weerhouden) concurrerend karakter van deze polen, FRANTZEN, P., 
"Openbare kredietinstellingen 1992", Bank. Fin., 1989, 183-184. 
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dochters ASLK-Bank en ASLK-Verzekering34 (nadien in drie schijven volledig geprivatiseerd en 
tegenwoordig Fortis geheten), het lange tijd erg verlieslatende35 NILK36 (nadien in twee keer 
geprivatiseerd) en NKBK37 (onlangs na vele mislukte pogingen eindelijk gedeeltelijk verkocht 
geraakt). De Gemeentekrediet-pooi zou naast de Gemeentekrediet-Holding als dochters de 
Gemeentekrediet-Bank, het beursgenoteerde NMKN (in 1995 geprivatiseerd) en het - toen zwaar 
verlieslatende - CBHK (na meerdere mislukte pogingen nog steeds niet verkocht) omvatten. 

Aangezien de centrale overheid geen aandeelhouder was van GKB, dat volledig toebehoorde aan de 
gemeenten en provincies, kon de OKI-wet de Gemeentekrediet-pooi niet dwingend regelen.· 
Noodgedwongen werd het aan de algemene vergadering van GKB overgelaten zichzelf tot 
bankholding om te vormen. 3 8 Maar tot ieders verrassing, weigerde de raad van bestuur om de 
voorstellen terzake zelfs maar voor te leggen aan de algemene vergadering. Omwille van deze 
weigering kon de Koning slechts een deel van de OKI-wet in werking laten treden39 en bleven GKB, 
NMKN en CBHK als aparte OKI's bestaan. 

15. Zoals de a.o.b.-wet ... 

Het regeerakkoord van de regering "Dehaene I" besteedde ruim aandacht aan de toekomst van de 
overheidsbedrijven uit de communicatie- (RTT, Post) en transportsector (NMBS, RLW, RMT), die samen 
ongeveer 200 miljard omzetten en 120.000 personen te werk stelden. Volgens de regeringsverklaring kon 

34 Zie behalve de OKI-wet ook K.B.'s 22 juli 1991 en 21 mei 1992a tot vaststelling van de datum van de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector 
en tot harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen (COMP DOC 170 en 
COMP DOC 171), K.B. 21 mei 1992c tot vaststelling van de eerste statuten van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Holding, van de ASLK-Bank en·van de ASLK-Verzekeringen (ondertussen gedeeltelijk opgeheven, zie COMP DOC 
74), K.B. 21 mei 1992d tot vaststelling van het netto-actief en van de activa en passiva van de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas (COMP DOC 75), K.B. 14 september 1992a tot omvorming van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en 
tot oprichting van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen en 
tot inwerkingtreding van verschillende bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare 
kredietsector en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen (COMP DOC 
76), K.B. 22 september 1992 tot vaststelling van de lijst van onroerende goederen van de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas overgedragen aan de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en aan de Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Verzekeringen (COMP DOC 165) en K.B. 15 juni 1993 tot wijziging van die lijst (COMP DOC 166). 

35 In oktober 1992 heeft de Staat NILK ongeveer 2,5 miljard frank overgemaakt ter uitvoering van zijn statutaire 
waarborg eind 1991. Zie Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen. Verslag namens de commissie 
voor de Financiën uitgebracht door de heer Didden (hierna : "verslag Didden"), Par!. St., Senaat 762/2, 92. Zie ook de 
artt. 94 tot 97 van de wet van 22 juli 1993 (COMP DOC 19) waartoe o.m. het geciteerde verslag leidde, infra, 
voetnoot_. 

36 Zie behalve de OKI-wet ook K.B. 16 september 1992b tot omvorming van het Nationaal Instituut voor 
Landbouwkrediet (COMP DOC 78), opgeheven door K.B. 7 april 1995b (COMP DOC 101), en K.B. 19 augustus 
1992c tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot 
organisatie van de openbare kredietsector en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de 
kredietinstellingen, wat betreft het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet (COMP DOC 173). 

37 Zie behalve de OKI-wet ook K.B. 16 september 1992a tot omvorming van de Nationale Kas voor Beroepskrediet 
(COMP DOC 77), ondertussen opgeheven door K.B. 23 december 1996a (COMP DOC 121), en K.B. 19 augustus 
1992b tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot 
organisatie van de openbare kredietsector en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de 
kredietinstellingen, wat betreft de Nationale Kas voor Beroepskrediet (COMP DOC 172). 

38 Art. 118, lid 1, OKI-wet, opgeheven door art. 27 K.B. 7 april 1995b (COMP DOC 101). Er was in het Parlement 
nogal wat kritiek op wat "open end"-wetgeving werd genoemd, "waarbij de wetgevende kracht uit handen wordt 
gegeven aan een algemene vergadering". Zie bijv. interpellatie van de heer Daems tot de minister van Financiën over 
"de herstructurering van de openbare kredietsector", Hand., Kamer, Commissie voor de Financiën, 1992-1993, 
21 december 1992, [C 31], 1 (Int. nr. 206). De wetgever gaf de algemene vergadering wel een steuntje in de rug, door 
te bepalen dat ze met een twee derde meerderheid i.p.v. de door de artt. 70 en 70bis Venn.W.voorgeschreven vier 
vijfde meerderheid tot omvorming kon overgaan (art. 118, lid 2, OKI-wet). 

39 Zie art. 1 K.B. 22 juli 1991 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de 
wet van 17 juni 1991 ... (COMP DOC 170). De inwerkingtreding werd bepaald op 22 juli 1991. 
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voor deze bedrijven naar alternatieve financieringsbronnen worden gezocht, maar ze moesten wel publiek 
blijven. Behalve de Staat zou geen enkele aandeelhouder meer dan 10 % van de stemrechten mogen 

verwerven en de Staat moest minstens de helft van het kapitaal aanhouden.40 . 

... moest de OKI-wet een alternatief bieden voor privatisering: ze maakte privé-deelname in het 
kapitaal van overheidsbedrijven weliswaar mogelijk, doch zonder dat die deelname ooit tot controle 
kon leiden. De regering wenste weliswaar een gelijkschakeling van de werkingsvoorwaarden tussen 
openbare en private kredietinstellingen ... 

Sinds 1980 hebben de opeenvolgende regeringen met name voor de ASLK naar zulke gelijkschakeling 
gestreefd. Zo bepaalde artikel 92, § 2, 1°, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire 

voorstellen 1979-198041 uitdrukkelijk dat, behalve voor de speciale opdrachten die haar door bijzondere 
wetten werden of zouden worden opgedragen, de bankactiviteit van de ASLK geen wettelijke of 
reglementaire lasten of voordelen zou mogen kennen ten opzichte van een soortgelijke door privé

instellingen gevoerde activiteit.42 Op basis hiervan vaardigde de Koning op 24 december 1980 drie 
koninklijke besluiten uit, waarin o.m. het voordeliger fiscaal regime van de ASLK-Spaarkas werd 
afgebouwd43 en deze Spaarkas aan het toezicht van de toenmalige Bankcommissie (nu CBF) werd 

onderworpen44. De organieke ASLK-wet van 16 maart 1865 werd grondig gewijzigd, door het vastleggen 
van een nieuw wettelijk kader waarin de ASLK haar tweeledige rol als bank (Spaarkas = entiteit 1) en 
verzekeringsonderneming (Lijfrentekas, Verzekeringskas en Rentekas voor arbeidsongevallen= entiteit 

2) kon vervullen.45 De OKI-wet heeft voornoemde wet van 1865 opgeheven46 maar bevat een 
soortgelijke bepaling van niet-discriminatie tussen openbare en privé-kredietinstellingen als degene die 

vervat lag in de wet van 8 augustus 1980.47 

... maar wilde niet weten van een overdracht aan de privé-sector van een controle-participatie in de 
OKI's. Het verbod op privatisering was reeds tijdens de voorbereiding van de OKI-wet als axioma 
geponeerd ... 

40 Zie DE RUYTER, K., MICHIELSEN, S. en MORTELMANS, J., België verkoopt. De stille privatisering van de Belgische 
overheidsbedrijven, Groot-Bijgaarden, Scoop, 1995, 25-26. 

41 B.S., 15 augustus 1980; err. B.S., 9 september 1980. 

42 Zie eerder reeds art. 16 wet 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen (bijvoegsel bij 
B.S., 17 augustus 1978): "De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, alle nuttige maatregelen treffen, ten 
einde in de openbare kredietsector de bankfunctie in haar volledige uitoefening in te voeren. I/ Bij de uitoefening van 
deze bankfunctie zullen dezelfde concurrentievoorwaarden gelden als voor de privé-banken." 

43 Zie artt. 4,tot 13 K.B. nr. 3 van 24 december 1980 houdende onder meer wijziging van diverse op de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas toepasselijke bepalingen (B.S., 8 en 13 januari 1981). Zie tevens het antwoord op de 
schriftelijke vraag van de heer Borremans van 23 november 1993 aan de minister van Financiën over "Toekomst van 
de door de ASLK erkende kredietmaatschappij en", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 8 februari 1994, [94], 4881 
(Vr. nr. 546). 
44 Zie K.B. nr. 2 van 24 december 1980 betreffende het toezicht op de Spaarkas van de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas (B.S., 8 januari 1981). 

45 Zie art. 2 K.B. nr. 1 van 24 december 1980 tot wijziging van de wet van 16 maart 1865 houdende oprichting van 
een Algemene Spaar- en Lijfrentekas (B.S., 8 en 13 januari 1981). 

46 Zie art. 275, 1°, OKI-wet, in werking getreden op 1 oktober 1992 (art. 1 K.B. 14 september 1992a, COMP DOC 
76). In de Gec. OKI-wet staat art. 275 in bijlage 1 "Niet in de coördinatie opgenomen bepalingen". 
47 Het betreft art. 253 OKI-wet, nu art. 89 Gec. OKI-wet. Art. 46 K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81) heeft 
art. 253 OKI-wet ook van toepassing verklaard op ASLK-Bank en andere, later eventueel te privatiseren, "instellingen 
die op om het even welk ogenblik hebben toebehoord tot de categorie van de [OKI's]"; zie echter tevens art. 50 van 
hetzelfde K.B. 29 september 1993. Zie over de gelijkschakeling van de werkingsvoorwaarden van ASLK met die van 
de privé-sector voorts het antwoord op de schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 29 december 1993 aan de 
minister van Financiën over "Privatisering. ASLK - Implicaties inzake gemeentetaksen", Vr. en Antw., Senaat, 
1993-1994, 15 februari 1994, [95], 4927 (Vr. nr. 576). 
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De zgn. "commissie-Verplaetse"48 die op 18 januari 1989 aan de regering het rapport overhandigde 
waarvan de grondlijnen in die OKI-wet zijn bevestigd, kreeg als boodschap mee dat "de mogelijkheid tot 
privatisering van de betrokken instellingen niet in overweging kon worden genomen; de Regering wou 
immers de publieke verankering van de sector behouden, ja zelfs verstevigen".49 Tijdens de 
parlementaire debatten stelde de oppositie systematisch voor om tot privatisering over te gaan, 50 
eventueel met behoud voor de Staat van een blokkeringsminderheid of een "bijzonder aandeel".51 

De regering verzette zich met klem. 52 In antwoord op de vraag wat de regering zou doen indien de privé
sector helemaal niet geïnteresseerd zou blijken in een minderheidsparticipatie in de OKI'sverklaarde de 
minister van Financiën dat "dan het gewoon [OKI's] blijven".53 Meer zelfs, ook een 
minderheidsparticipatie zou de privé-sector slechts mogen inbrengen "via een kapitaalverhoging ... doch 
niet via de overdracht van een aantal aandelen die de Staat bezit. Het komt er immers op aan de eigen 
middelen van de vennootschap uit te breiden". 54 

... en werd in de eindtekst vastgelegd. 

Krachtens de OKI-wet zou de overheid- rechtstreeks of via instellingen van openbaar nut en/ofregionale 
investeringsmaatschappij en- alleen aandeelhouder blijven van de twee voorziene 
holdingmaatschappijen55 en moesten die holdingmaatschappijen - desgevallend samen met "Belgische 
instellingen van openbaar nut die van de Staat afhangen (onder de Staat ressorteren) en een financieel 

48 Deze commissie, officieel de "Commissie van deskundigen over 'openbare kredietinstellingen 1992"', werd op 
30 september 1988 geïnstalleerd. Zie Ontwerp van wet tot organisatie van de openbare kredietsector en tot 
harmonisering van de controle en werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen. Verslag namens de commissie 
voor de Financiën uitgebracht door de heren Daerden en Van Rompuy (hierna : "verslag Daerden en Van Rompuy"), -
Pari. St., Kamer, 1990-1991, nr. 1508/10, 28. 
49 Zie Ontwerp van wet tot organisatie van de openbare kredietsector en tot harmonisering van de controle en 
werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen. Verslag de Wasseige en Aerts, supra, voetnoot_, 39. Zie ook idem, 
48, 50 en verslag Daerden en Van Rompuy, 36. Dit werd bevestigd door de heer Verplaetse zelf: verslag Daerden en 
Van Rompuy, 28,33-34,40. 
50 Zie o.m. verslag de Wasseige en Aerts, 32-35, 38-39, 42, 44-45 ("pseudo-privatisering"), 59, 77, 79-80, 103-104, 
113, 116, 154-155, 179, 182, 197-198, 213, 215, 239-241; verslag Daerden en Van Rompuy, 38-40, 45, 181-182, 186, 
225-226, 244-245, 247, 305, 325 en 350. 
51 Zie verslag de Wasseige en Aerts, 79, 104, 252; verslag Daerden en Van Rompuy, 39, 182 en 252. 
52 Zie verslag de Wasseige en Aerts, 6, 60, 63, 183, 212; verslag Daerden en Van Rompuy, 7 (inleidende uiteenzetting 
van de minister van Financiën), 261-264. 
53 Zie verslag de Wasseige en Aerts, 71. Zie, in dezelfde zin, ook verslag Daerden en Van Rompuy, 296. 
54 Zie verslag de Wasseige en Aerts, 63. 
55 Zie, voor wat ASLK-Holding betreft, volgende onderdelen van art. 3 OKI-wet, dat art. 3 gebleven ts m de 
Gec. OKI-wet: lid 3, tweede zin ("De verwerving [van stemrechtverlenende aandelen] of inschrijving erop is 
voorbehouden aan de Staat en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen en een financieel bedrijf voeren"), 
lid 4 ("Behalve wat de Staat betreft, is voor de verwerving van de stemrechtverlenende aandelen en effecten via 
overdracht, inschrijving of omzetting, de goedkeuring vereist van de Minister van Financiën ... "), lid 5 ("De Staat moet 
steeds meer dan 50 pct. bezitten van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de door de vennootschap uitgegeven 
effecten") en lid 6 ("In afwijking van het derde lid, tweede zin, kunnen de [GIMV], de [SRIW] en de [GIMB] 
aandeelhouder zijn van de vennootschap. Voornoemde vennootschappen en de [NIM], mogen gezamenlijk, op welke 
grond ook, niet meer bezitten dan 20 pct. van het totaal aantal stemrechten"). Zie, voor wat Gemeentekrediet-Holding 
betreft, volgende onderdelen van art. 121 OKI-wet (opgeheven, en derhalve afwezig in Gec. OKI-wet, COMP DOC 
4) : lid 1, tweede zin ("De verwerving [van stemrechtverlenende aandelen] of inschrijving erop zal zijn voorbehouden 
aan de Belgische. plaatselijke overheden en aan de Belgische instellingen van openbaar nut die onder de Staat of 
Belgische plaatselijke overheden ressorteren en een financieel bedrijf voeren"), lid 2 ("Met uitzondering van de 
plaatselijke overheden, wordt voor de verwerving via overdracht, inschrijving of omzetting van-- de 
stemrechtverlenende aandelen en effecten de goedkeuring vereist van de raad van bestuur"; nadruk toegevoegd), lid 3 
("De Belgische plaatselijke overheden ,moeten steeds meer dan 50 pct. ... ";nadruk toegevoegd) en lid 4 (analoog aan 
art. 3, lid 6, OKI-wet). 
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bedrijf voeren"56- steeds meer dan 50% bezitten van de stemrechten verbonden aan de effecten 

uitgegeven door de dochtervennootschappen. 57 

Indien ik hier zo de nadruk op leg, is het omdat verder zal blijken dat de a.o.b.- en OKI-wetten van 
1991, ontworpen als anti-privatiseringswetten, uiteindelijk zijn uitgegroeid tot de twee voornaamste 
privatiseringswetten in onze rechtsorde. 

Zo is de OKI-wet ironisch genoeg vooral aangewend om de OKI's af te schaffen. In dat verband 

herinneren we eraan dat België sinds 31 maart 1997 geen enkele OKI meer kent.58 De opsomming van 
OKI's in art. 62, 1°, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen (COMP DOC 18), ziet er nu in gecoördineerde versie als volgt uit: "[ ... ], [ ... ], [ ... ], 

[ ... ], [ ... ]"59. 

De openbare kredietsector, eind 1989 nog goed voor 33,5% van de totale kredietve~lening in België, 60 
is op enkele jaren tijd bijna verdwenen. Het belang van deze evolutie kan m.i. niet worden onderschat en 
blijft te weinig bekend.61 

Tot vandaag ondervinden we van deze merkwaardige situatie de kwalijke gevolgen : aan de Belgische 
privatiseringen dient vorm gegeven binnen een wettelijk kader dat tegen privatisering is gericht. Voor 
de uitwerking van een alternatiefwettelijk kader ontbraken de tijd en de politieke consensus. 

16. We ronden deze eerste kennismaking met a.o.b.- en OKI-wet af door er nu reeds op te wijzen dat 
beide wetten weliswaar een bescheiden poging markeren om eenheid te brengen in het juridisch 
statuut van een beperkt aantal verzelfstandigde lichamen, maar tevens de notie "n.v. van publiek 
recht" hebben gelanceerd (OKI's waren steeds zulke vennqptschappen, terwijl a.o.b.'s ertoe kunnen 
worden omgevormd). Daarnaast speelt in de a.o.b.-wet het beheerscontract, gesloten tussen overheid 
en overheidsonderneming, een cruciale rol. Aldus belichamen de beide hier besproken wetten 
wederom de gemengd publiek-privaatrechtelijke "hybride weg" die de Belgische overheden sedertdien 
immer meer zijn gaan bewandelen en die centraal staat in Boek TI van dit proefschrift. 

56 Zie de oorspronkelijke artt. 75, lid 5 (inzake NKBK; krachtens lid 6 moet ASLK-Holding steeds meer dan 25% 
aanhouden) en 97, lid 6, OKI-wet (inzake NILK; krachtens lid 7 moet ASLK-Holding steeds meer dan 25% 
aanhouden) OKI-wet. Deze bepalingen komen niet meer voor in Gec. OKI-wet. Vgl., wat betreft NMKN, het 
oorspronkelijke art. 155, lid 4, OKI-wet (opgeheven door art. 5, 10°, K.B. 20 juli 1994a, COMP DOC 89): "De 
Gemeentekrediet-Holding en de instellingen van openbaar nut die van de Staat of van de plaatselijke overheden 
afhangen en die een financieel bedrijf voeren, moeten gezamenlijk steeds meer dan 50 pct. bezitten van de stemrechten 
die zijn verbonden aan de effecten die zijn uitgegeven door de vennootschap." 

57 Zie de artt. 21, lid 3, (inzake ASLK-Bank), 39, lid 3, (ASLK-Verzekeringen), 138, lid 3 (Gemeentekrediet-Bank) en 
175, lid 3, OKI-wet (CBHK). De eerste twee bepalingen zijn opgeheven en komen derhalve niet meer voor in 
Gec. OKI-wet (zie voor details COMP DOC 3), de derde bepaling staat in de eerste bijlage bij Gec. OKI-wet als niet
opgenomen bepaling. Alleen het oorspronkelijke art. 175, lid 3, staat nog in Gec. OKI-wet (art. 61). 
58 Wat niet noodzakelijk betekent dat er geen openbare kredietsector meer is. Een instelling als CBHK bijv. is geen 
kredietinstelling meer (want trekt geen deposito's meer aan; cf. cumulatieve definitie van "kredietinstelling" in 
Europees en nationaal recht), en dus ook geen OKI. Toch blijft CBHK· deel uitmaken van wat men "de openbare 
kredietsector" pleegt te noemen. 
59 Vgl. met de tekst die gold tot oktober 1993 : "de [ASLK]-Bank, de [GK]-Bank, de [NMKN], de [NKBK], het 
[NILK] en het [CBHK]". Zie, ook voor details over de opheffingsbepalingen, COMP DOC 1. 
60 Zie BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN, Kredietsector voor beslissende aanpassingsopdracht, Aspecten en 
documenten 113, Brussel, 1990, tabel9, p. 34. 
61 Blijkbaar beseft de wetgever zelfniet altijd dat er geenOKI'smeer bestaan. Zie bijv. art. 26 wet 24 december 1999 
ter bevordering van de werkgelegenheid (B.S., 27 januari 2000): "Voor de toepassing van dit hoofdstuk verstaat men 
onder: 1° openbare werkgever, alle publiekrechtelijke rechtspersonen met uitzondering van: ... b) openbare 
kredietinstellingen; ... ". 
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4. Vanaf 1992 : privatiseren om budgettaire redenen 

17. Op 2 maart 1992 leverden vier professoren, waaronder opnieuw MOESEN en VUCHELEN,62 een 
studie in die was besteld door financiële tussenpersonen Petercam en Hili Samuel. De studie heette 
"Evaluation de douze entreprises publiques belges dans une optique de privatisation" en bevatte een 
waardering van het eigen vermogen - niet de globale ondernemingswaarde - van zes industriële of 
handelsondernemingen (BATC, Distrigas, De Post, Nationale Loterij, RTT en NMBS) en zes 
financiële ondernemingen (ASLK-Bank en -Verzekeringen, NKBK, NILK, NMKN en NIM). 

De studie, waarvan de resultaten hieronder vereenvoudigd -en dus noodzakelijkerwijze vertekend
worden voorgesteld, leidde tot volgende waarderingen : 

(i) De waarde alle aandelen van BATC, waarin de Staat via RLW zoals gezegd 47,5% aanhield (supra, 
nr._), schatten de professoren op 5,1 miljard frank, de waarde van het Staatsaandeel op 2,5 miljard 
frank. 

(ii) D~ aandelen Distrigas, waarvan de overheid er iets minder dan de helft in handen had, kregen een 
centrale waardering mee van 10,7 miljard frank; bij een vertraging van de groei van de vraag naar gas 
zou de waarde tot 8,5 miljard frank kunnen dalen, maar zou rekening worden gehouden niet de 
"avantages fiscaux de l'endettement", dan zou de waarde van het eigen vermogen 15,8 miljard frank 
belopen. 

(iii) De Post achtten de professoren geenszins waardeloos. De totale actuele waarde van de onderneming, 
inclusief de financiële post, schatten ze op 12,8 miljard frank of, na aftrek van de schulden, op 
5,9 miljard frank. 

(iv) Een privatisering van de Nationale Loterij zou een (verdere63) afsplitsing van het ministerie van 
Financiën veronderstellen, en een onderwerping van de resultaten aan de inkomstenbelasting. 
Op voorwaarde dat de nieuwe privé-aandeelhouders zouden kunnen blijven genieten van een 
monopolie en volledig vrij over de winsten van hun bedrijf zouden kunnen beschikken, zou een 
privatisering van de Nationale Loterij volgens de studie maar liefst 64,1 miljard frank kunnen 
opbrengen. 

(v) Het eigen vermogen van RTT, het latere Belgacom, werd geschat op 160,7 miljard frank "soit environ 
50% du montant total pouvant être réalisé en cas de privatisation de !'ensemble des sociétés 
analysées"64. De globale waarde van de onderneming zonder schulden schatten de auteurs van de 
studie zelfs op 245,3 miljard frank. 

(vi) NMBS zou bij een privatisering niets opleveren, aldus de professoren. Een aparte verkoop van filialen 
zoals ABX misschien wel, maar dat konden ze op basis van de beschikbare gegevens niet nagaan. 

(vii-viii) De marktwaarde van ASLK-Bank werd op 36,8 miljard frank geschat, die van ASLK
Verzekeringen op 15,9 miljard frank. 

(ix) Voor NKBK gaven de professoren een cijfer van 4,5 miljard frank op, doch onder voorbehoud omdat 
het grootste deel van de winst van de instelling afkomstig bleek van het Participatiefonds. 

(x) Voor NILK schoven de auteurs een waarde van 5,9 miljard frank naar voren. 

(xi) De beursnotering van NMKN maakte waardering gemakkelijk: 3,6 miljard frank voor alle aandelen, 
1,8 voor het Staatsaandeel van 50 %. 

(xii) De waarde van NIM tenslotte, waarin de Staat 82,29 % aanhield, schatten de professoren op 
24,8 miljard frank (Staatsaandeel : 20,4 miljard frank)~ 

62 Prof. A. FARBER van de U.L.B., prof. W. MOESEN van de K.U.Leuven, prof. H. TULKENS van de U.C.L. en prof. 
J. VUCHELEN van de V.U.B. 

63 De Nationale Loterij was en is een instelling van openbaar nut, categorie C, in de zin van de wet van 16 maart 
1954, hetgeen toch reeds een reële autonomie impliceert: infra, Boek II, nr._. 

64 "Evaluation de douze entreprises publiques belges dans une optique de privatisation", "Executive summary", 8. 
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Aldus schatte de studie de waarde van het eigen vermogen van de elf instellingen (twaalf zonder 
NMBS) op ongeveer 320 miljard. De auteurs benadrukten dat ze zich geenszins uitspraken over de 
opportuniteit van privatiseringen noch "a fortiori" over de modaliteiten van een eventuele verkoop of 
de daarbij te volgen procedures.65 

18. Niettemin kon van de heren politici moeilijk een volstrekte onverschilligheid worden verwacht 
tegenover het perspectief op 320 relatief gemakkelijk te verdienen miljarden.· 

Ongeveer gelijktijdig met de inlevering van de studie, begin maart 1992, trad een nieuwe regering aan. 
Tijdens de maandenlange periode van regeringsvorming was privatisering al tot een thema uitgegroeid. 
Begin februari 1992 verklaarde de voorzitter van de grootste regeringspartij dat privatisering voor zijn 
partij "geen verboden onderwerp meer" was. Zijn socialistische collega reageerde niet enthousiast maar 
ook niet echt afwijzend. 66 Kort nadien maakte de pers gewag van een studie van socialistische 
economen, met een concreet voorstel voor de verkoop van aandelen in overheidsbedrijven ten belope van 
60 miljard frank, om daarmee maatschappelijk prioritair geachte initiatieven te financieren. 67 

19. De werkelijke beslissing om te gaan privatiseren, niet van individuele regeringspartijen maar van 
de regering als geheel, blijkt genomen tijdens de zomer van 1992, naar aanleiding van de 
voorbereiding van de begroting 1993. De niet-fiscale ontvangsten vielen tegen, de druk van de 
"Maastricht" -normen (infra, Boek III) bleef onveranderd groot. Zonder de te verkopen activa te 
specifiëren, kondigde de regering aan activa - participaties in overheidsbedrijven of onroerende 
goederen- te gelde te zullen maken volgens ten belope van 15 miljard frank in 1993, 15 miljard in 
1994, 10 miljard in 1995 en 10 miljard in 1996. Bij de begrotingscontrole68 1993 werden deze 
objectieven naar boven toe bijgesteld, en dat gebeurde later nog driemaal: tijdens het 
begratingsconclaaf van juli 1993, bij de begrotingscontrole 1994 en tijdens het begratingsconclaaf in 
juli 1994. In totaal begrootte qe regering aldus verkopen van activa ten belope van 105,5 miljard frank 
voor de jaren 1993-1996. Een overzicht van de begratingsobjectieven (in miljoenen frank) :69 

Jaar begrotingscon- begrotingscon- begrotingscon- begrotingscon- begrotingscon- Totaal 
claaf 7/1992 trole 3/1993 cl a af 7/1993 trole 3/1994 claaf 7/1994 

1993 15,0 + 10,0 25,0 
1994 15,0 + 10,0 + 15,0 + 17,0 57,0 
1995 10,0 +3,5 13,5 
1996 10,0 10,0 

20. De installatie, in oktober 1992, van de "Commissie voor de evaluatie van de activa van het Rijk" 
(daarover infra, nrs . ..:...-_), vormde zowat het juridische startschot voor deprivatiseringen-die echter 
nooit officieel zo benoemd werden. Reeds in november 1992 overhandigde genoemde commissie de 
regering een eerste rapport, met een opsomming van activa die in een eerste ronde voor privatisering 
in aanmerking kwamen. In januari 1993 maakte de minister van Financiën die lijst in de Senaat 
bekend: 

"De lijst van activa die betrekking heeft op de verkoop in 1993 bestaat uit industriële en financiële 
participaties. Van de industriële participaties gaat het over deelnemingen van de [NIM] in Distrigas, in de 
Nationale Portefeuillemaatschappij10, de [NMP], de Société publique d'électricité en de participatie van 
het Studiecentrum voor kernenergie te Mol in Belgonucléaire. Daarnaast bevat de lijst de participaties 

65 Id., 2. 

66 Zie "Le ballon d'essai du CVP rebondit dans les partis", Le Soir, 11 februari 1992, 5. 

67 DE RUYTER, K~, MICHIELSEN, S. en MORTELMANS, J., o.c., 29-30. 

68 Zie over dit begrip, en meer in het algemeen over het verloop van de begrotingscyclus ALEN, A., Handboek van het 
Belgisch staatsrecht, Deurne, Kluwer, 1995, nr. 809, p. 789 (hierna verkort geciteerd als Handboek). 

69 Bron: GANSBEKE, I., "Budgettaire aspecten van de privatisering van overheidsactiva", Doe. Min. Fin., 1995, nr. 1, 
(35), tabel opp. 38. 

70 De NPM, waarin NIM destijds naar verluidt 3,6 % aanhield is, zoals bekend, een privé-holding. 
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van de Staat in de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en het Centraal Bureau voor 
Hypothecair Krediet, alsook de deelneming van de ASLK-Holding in haar dochters [ASLK-]Bank en 
[ASLK-] Verzekeringen. n71 

Op een tweede lijst, bekend gemaakt in maart 1994, zouden ook de namen van Belgacom en de 
Nationale Loterij voorkomen, en werd naar het onroerend patrimonium verwezen. 

Op 22 juli 1993 volgde dan een eerste machtigingswet (daarover infra, nrs. _-_; COMP DOC 19) die, 
samengevat, de Koning toeliet om over te gaan tot de verkoop van ASLK-Bank en -Verzekeringen, 
CBHK, NIM, NMKN en om het even welke NIM-participatie. 

Men merke op dat deze lijst reeds afwijkt van degene die een half jaar eerder bekend was gemaakt: 
enerzijds is van verkoop van de participatie in Belgonucléaire -tot vandaag overigens- geen sprake 
meer, anderzijds stelde de wet niet langer enkel de deelnemingen van NIM te koop maar ook NIM zelf, 
als geheel. 

5. ASLK-I : de toon gezet ? 

21. De wijze waarop de allereerste privatiseringsoperatie verliep, die van een eerste schijf aandelen 
van ASLK-Bank en -Verzekeringen (ASLK-D illustreert, helaas, vrij goed de gebreken van het 
Belgische privatiseringsprogramma. We bespreken de transactie kort (infra, volgend randnr.) om 
vervolgens een meer subjectieve toelichting te geven bij bepaalde onderdelen ervan (infra, nr.__). 

22. Zodra bleek -officieus, want aan het Parlement was nog geen enkele lijst met te privatiseren 
activa meegedeeld - dat de evaluatiecommissie de ASLK beschouwde als één van de activa die in een 
eerste ronde voor (gedeeltelijke) overdracht aan de privé-sector in aanmerking kwamen (supra, nr. __), 
nam de leiding van ASLK-Holding zelfhet initiatief. 

In november-december 1992 ging ze op zoek naar een financiële raadgever. De keuze viel op 
beursvennootschap Petercam, die vaststelde dat een beursgang in de gegeven omstandigheden niet 
haalbaar was, en voorstelde om ASLK-Bank en ASLK-Verzekeringen via een openbare doch besloten 
procedure te verkopen. Eind maart 1993 72 verleende de federale regering, bij monde van de minister van 
Financiën, de ASLK-Holding een mandaat om via de voorgestelde weg een koper voor de ASLK-dochters 
te zoeken.73 Het mandaat gold voor drie maanden, dus tot eind juni 1993, en was behalve tijdelijk ook 
voorwaardelijk: de regering eiste een opbrengst tussen 20 en 30 miljard frank. 

Dadelijk werd een selling memorandum opgesteld, dat Petercamvia een advertentie van 8 april1993 te 
koop aanbood in de binnen- en buitenlandse74 pers. De betrokken advertentie nodigde "ondernemingen 
die aktief zijn in de financiële sector" en "een geconsolideerd netto aktiefhebben van minstens 35 miljard 
BF of die tot een groep behoren die dezelfde financiële waarborgen biedt" uit, om te bieden op hetgeen 
niet geheel ondubbelzinnig een "significante deelneming" werd genoemd "in zowel ASLK-Bank als in 
ASLK-Verzekeringen"75. Voorts verwees de advertentie naar de OKI-wet die het juridisch statuut van 
ASLK-Holding, ASLK-Bank en ASLK-Verzekeringen regelde - en uitdrukkelijk bepaalt dat de Staat 
meerderheidsaandeelhouder moet blijven van laatstgenoemden (supra, nr.__)- en stelde ze dat 

71 Antwoord van de minister van Financiën op de mondelinge vraag van de heer Van Belle over "de activiteiten van 
de Commissie voor evaluatie van de activa van het Rijk", Hand., Senaat, 1992-1993, 21 januari 1993, [48], 1404. 

72 Sommige bronnen noemen 22, andere 28 april 1993 als precieze datum. 

73 Voorzitter VERWILST daarover, geciteerd in "Het Belgisch moeras: de behouden overtocht", F.E.T., 1 september 
1994 : "We hebben dat niet zomaar gekregen, we hebben daar hard voor moeten werken en diskussiëren. We vonden 
dat de belangen van de instelling het best waren gediend als we zelf het roer in handen hielden en we het geschikte 
profiel van de overnemer zelf konden aanbrengen." 

74 Zie het antwoord op de interpellatie van de heer De Grauwe tot de minister van Financiën over "de privatisering 
van de ASLK", Hand., Senaat, 1992-1993, 5 mei 1993, [85], 2476. 

75 Een bod op één van beide entiteiten is dus niet in aanmerking genomen. Aangezien beide voor 25 jaar een 
exclusieve samenwerkingsovereenkomst hadden ondertekend, mag dat niet verbazen. "Overheid kan met lijstje in de 
hand op zoek naar kopers", D.S., 22 januari 1993. 
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"geïnteresseerde kandidaten worden verzocht uiterlijk op 19 mei 1993 ... een indikatief niet bindend bod 
in te dienen bij Petercam" (dus niet, zoals in het geval van NIM, bij de evaluatiecommissie 76). Ten slotte 
behield de verkoper zich "het recht voor om de verkoopprocedure ten allen tijde en zonder 
rechtvaardiging stop te zetten" (dus niet: "de voorwaarden ervan te wijzigen"). 

23. Drie volledig buitenlandse en twee (minstens gedeeltelijk) Belgische financiële instellingen 
kochten het verkoopsmemorandum, 77 doch uiteindelijk werd slechts een bod uitgebracht door de 
(geheel of gedeeltelijk) Belgische geïnteresseerden, nl. Fortis, een groep waarin de Belgische 
verzekeraar AG en het Nederlandse Amev_ elk voor de helft participeerden, en G-Bank, dat ASLK 
alsnog via een beursintroductie (zonder vaste overname) wilde privatiseren. Na onderzoek van de 
aanbiedingen besloot de ASLK-leiding om in een eerste (en, naar achteraf zou blijken, enige) fase 
enkel met Fortis te onderhandelen. Op 21 juni 1993 kondigden de directies van de ASLK-Holding en 
Fortis aan dat ze besprekingen voerden die zouden kunnen leiden tot het nemen van een "significante" 
participatie door Fortis in ASLK-Bank en -Verzekeringen. Op 20 september 1993 ondertekenden 
ASLK-Holding, de minister van Financiën en Fortis een overeenkomst tot overdracht van aandelen in 
ASLK-Bank en -Verzekeringen. 78 Deze overeenkomst (hierna : "ASLK-verkoopovereenkomst") 
bepaalde onder meer het volgende : 

(i) Aandeelhoudersstructuur 

Fortis verwierf in een eerste fase 49,9% van de aandelen van zowel ASLK:-Bank als ASLK
Verzekeringen maar kon vanaf 1 januari 1995 een call-optie lichten op nog eens 2 x 0,1 %. 
Aanvankelijk hield de Staat, via volle dochter ASLK-Holding, eveneens 49,9% aan in elk van beide 
entiteiten; tussen 1995 en 1999 kon hij echter eenput-optie uitoefenen waarbij aan Fortis nog eens 2 x 
9,8% van de ASLK-dochters zou worden verkocht. Ten slotte hield ASLK-Bank 0,1% aan van het 
eigen kapitaal, terwijl ASLK-Verzekeringen 0,2 % van het eigen kapitaal aanhield en 0,1 % van dat van 
ASLK-Bank. 

Samengevat zag het aandeelhouderschap er dadelijk na de transactie als volgt uit : 2 x 49,9 % bij 
Fortis, 2 x 49,9% bij ASLK-Holding, 0,2% van ASLK-Verzekeringen bij ASLK-Verzekeringen, 0,1 % 
van ASLK-Bank bij ASLK-Bank en 0,1 % van ASLK-Bank bij ASLK-Verzekeringen. Vanaf 1995 kon er 
een situatie ontstaan waarbij 2 x 59,8% in handen van Fortis en 2 x 40% in handen van ASLK
Holding zou zijn (in de hypothese dat de overige gegevens stabiel zouden blijven). 

(ii) Prijs 

Krachtens de verkoopovereenkomst diende Fortis 34,93 miljard frank (ongeveer 22,5 miljard voor 
ASLK-Bank en 12,5 miljard voor ASLK-Verzekeringen) te betalen voor 2 x 49,9% aandelen;79 na een 
"due diligence" werd dit bedrag met 800 miljoen verminderd tot 34,13 miljard frank. Fortis meldde dat 
het ongeveer vijf miljard frank heeft neergeteld als controlepremie. 

Indien Fortis zijn cal! zou uitoefenen, zo werd bepaald, zou het voor de bijkomende 2 x 0,1% 
aandelen 70 miljoen -betalen. In het geval ASLK-Holding zijn put zou uitoefenen, dan zou daar, voor 

76 Zie echter de vermeldingen: "Deze operatie zal gebeuren in nauwe samenwerking met de [evaluatiecommissie]" 
(nadruk toegevoegd) en "De transactie is onderworpen aan de goedkeuring door de bevoegde overheden". 

77 Het zou om een Nederlandse (/NG), Franse en Duitse instelling gaan. Waarom deze instellingen hebben afgehaakt, 
is niet meteen duidelijk. "[E]r zijn uitspraken van topbankiers van buitenlandse instellingen die wel toegeven dat de 
appetijt voor de ASLK flink getemperd werd door de onmogelijkheid om een meerderheid te verwerven": "Het 
Belgisch moeras ... ", F.E.T., 1 september 1994. 

78 Zie verslag aan de Koning, in fine, bij K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81). 
79 Dit gebeurde volgens deze modaliteiten : op 20 september 1993, d.i. nog vóór de aanvang van de due diligence en 
de ondertekening van de verkoopovereenkomst, heeft Fortis 14,7 miljard BF betaald voor 25% van de aandelen; op 
19 november 1993, d.i. bij de closing, betaalde het nog eens 19,8 miljard BF. Dat er slechts (14,7 + 19,8 =) 34,5 
miljard BF effectief werd betaald, terwijl in de overeenkomst een prijs van 34,93 miljard BF werd bedongen, laat zich 
verklaren door de omstandigheid dat het bedrag waarvan sprake in de overeenkomst is uitgedrukt in Belgische franken 
vqn 31 december 1993. 
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2 x 9,8 %, nog eens 7 miljard BF (waarde van 31 december 1993 en te verhogen met 6% per jaar) 
bijkomen. 

(iii) Samenstelling van bestuur 

Zolang ASLK-Holding minstens 40% zou aanhouden van de stemrechten verbonden aan de effecten 
uitgegeven door ASLK-Bank en -Verzekeringen, zou het evenveelleden van de raden van bestuur van 
die vennootschappen mogen aanduiden als Fortis; zou het nog slechts minstens 25,1% van de 
stemrechten aanhouden, dan zou het nog voor minstens één vierde van de bestuursmandaten 

kandidaten mogen voordragen.80 Wel zou Fortis in de resp. raden van bestuur steeds een 

doorslaggevende stem hebben. 81 De voorzitter van de raad van bestuur van ASLK-Bank en de vice
voorzitter van die van ASLK-Verzekeringen zouden steeds door Fortis worden aangeduid; de vice
voorzitter van ASLK-Bank en de voorzitter van ASLK-Verzekeringen steeds door ASLK-Holding. 

(iv) Bijzondere opdrachten 

Vanaf 1 oktober 1993 kon de Staat geen nieuwe bijzondere opdrachten meer opdragen aan de 

geprivatiseerde ASLK-dochters. 82 Wat betreft de vóór die datum opgelegde opdrachten - het betreft 

vooral de verstrekking, via zgn. "erkende kredietmaatschappijen"83, van goedkope sociale leningen aan 
de woningbouw- bepaalde art. 6 van de ASLK-verkoopovereenkomst: "CGER-Banque et CGER
Assurances continueront à exercer, pour compte propre ou pour compte de tiers, des missions spéciales 
qui leur ont été confiées par ou en vertu de la loi avant le 1er octobre 1993. CGER-Banque et CGER
Assurances pourront, par ailleurs, condure avec l'Etat des protocoles de gestion réglant les conditions 

dans lesqueUes elles continueront à exercer les missions spéciales à l'avenir". 84 Voorts werd volgende 
financiële regeling getroffen: "indien voor de jaren 1994 tot 1998 het jaarlijks netto-verlies voor het 
geheel van de ASLK-Bank en -Verzekeringen dat voortvloeit uit de bijzondere opdrachten, rekening 
houdend met de voordelen die daaruit onrechtstreeks voortvloeien, hoger is dan 100 miljoen frank, 

[zal] de ASLK-Holding het deel van dit verlies dat dit bedrag overschrijdt, aan Fortis terugbetalen".85 

24. De ondertekening van de verkoopovereenkomst betekende geen eindpunt. De concentratie Fortis
ASLKwerd op 11 oktober 1993 bij de Commissie aangemeld (COMP DOC 244) en op 15 november 
1993 met het gemeenschapsrecht verenigbaar geacht zonder inleiding van een procedure ten 

80 Vgl. het oorspronkelijke art. 24, leden 1 en 2, OKI-wet, zoals gewijzigd door art. 20 K.B. 29 september 1993 
(COMP DOC 81) en vgl. het oorspronkelijke art. 42, leden 1 en 2, OKI-wet, zoals gewijzigd door art. 27 K.B. 
29 september 1993. Art. 24 OKI-wet is in de Gec. OKI-wet art. 25 geworden, en art. 42 werd art. 30. Beide bepalingen 
zijn ondertussen opgeheven door art. 2, 3° en 5°, K.B. 23 maart 1999 (COMP DOC 156). 

81 Vgl. de artt. 24, lid 3 en 42, lid 3, OKI-wet, zoals gewijzigd door artt. 20 en 27 K.B. 29 september 1993 (COMP 
DOC 81) : "De vorige leden doen geen afbreuk aan statutaire bepalingen houdende toewijzing van een 
doorslaggevende of dubbele stem aan gelijk welke bestuurder." Art. 24 is in de Gec. OKI-wet art. 25 geworden, en 
art. 42 werd art. 30. Beide bepalingen zijn ondertussen opgeheven door art. 2, 3° en 5°, K.B. 23 maart 1999 (COMP 
DOC 156). 

82 Zie art. 23, lid 3 en 28, lid 3, Gec. OKI-wet. Vgl. artt. 19, 1°, 26, 1°, en 29 K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 
81). Bijzondere opdrachten konden sindsdien wel aan ASLK-Holding I FPM worden toevertrouwd: zie art. 5, lid 2, 
Gec. OKI-wet en artt. 34-40 K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81). De hier genoemde artikelen van de Gec. OKI
wet zijn opgeheven door art. 2, 5°, K.B. 23 maart 1999 (COMP DOC 156). 

83 Dienaangaande verklaarde de minister van Financiën in het Parlement: "De meer dan honderdjarige relaties tussen 
de ASLK en de erkende kredietvennootschappen waren steeds gesteund op een harmonieus overleg. De ASLK, post
privatisering, heeft niet de bedoeling deze relaties tot een strakkere overeenkomst te formaliseren. Nochtans zal dit 
samenwerkingsverband tussen de kredietvennootschappen en de ASLK zeer waarschijnlijk bijgestuurd worden. 
Hiervoor werden reeds de eerste contacten gelegd". Zie het antwoord op de schriftelijke vraag van 23 november 1993 
(supra, voetnoot _). 

84 Dat staat in het antwoord op de mondelinge vraag van de heer Boël aan de minister van Financiën over "de 
repercussie van de privatisering van de ASLK op de sociale hypothecaire leningen toegekend door erkende 
kredietmaatschappijen", Hand., Senaat, 1993-1994,23 december 1993, [29], 685. 
85 "De leiders van de ASLK-Holding hebben over deze clausule onderhandeld en hebben ze aanvaard, omdat zij 
overtuigd zijn dat, indien er een verlies is, dit minder dan 100 miljoen frank zal bedragen" : antwoord op de 
schriftelijke vraag van 23 november 1993, supra, voetnoot_. 
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(COMP DOC 245). Bij de geprivatiseerde ASLK-dochters vond tussen 15 november 1993 (ontslag 
van zeven leden van de directiecomités van ASLK-Bank en -Verzekeringen) en 19 november 1993 
("closing" van de operatie en eerste raad van bestuur onder het "nieuwe regime") een grondige 
herschikking van. de beleidsorganen plaats. 86 Voorts werd het personeelsstatuut zodanig herschreven 
dat de tewerkgestelde ambtenaren voortaan met een contract van bediende zouden werken (infra, 
nr._). De privé-kopers van hun kant gingen, met het oog op een naadloze integratie van de ASLK
dochters, over tot een naamsverandering, 87 een herschikking van hun aandelenportefeuilles88 en, wat 
Fortis AG betreft, tot een kapitaalverhoging. Op het niveau van ASLK-Holding ten slotte voorzag een 
wet van 6 juli 1994 (COMP DOC 25)89 in (i) de opheffing van het louter bancaire karakter van de 
holding,90 (ii) een uitbreiding van de functie van de voorzitter en (iii) als gevolg van de overdracht 
van activa naar ASLK-Bank en -Verzekeringen, maatregelen ten aanzien van het personeel. 

25. Achteraf bekeken, is de verkoop van een eerste schijf van het overheidsbelang in ASLK bijzonder 
discreet en snel verlopen, zeker in vergelijking met de privatisering van NIM. Opvallend zijn vooral 
de actieve rol van de leiding van ASLK-Holding (en, parallel daarmee, de relatieve passiviteit van de 
evaluatiecommissie en de regering) en de in de loop van de procedure gewijzigde houding van de 
overheidjegens de verkoop van een controleparticipatie in de ASLK-Bank en -Verzekeringen. 
Op beide punten gaan we kort in. 

26. De leiding van de ASLK heeft zelf een beursvennootschap geselecteerd om verkoopsvoorwaarden 
op te stellen, heeft zelf kandidaat-kopers gesolliciteerd en heeft zelf een koper geselecteerd. Hierop 
kwam kritiek vanuit het Parlement : 

"Een dergelijke onorthodoxe procedure houdt een gevaar van belangenvermenging in. Immers de 
belangen van het ASLK-management bestaan erin de eigen positie veilig te stellen en de huidige 
organisatiestructuren, inclusief de holdingstructuur, te bewaren. Deze belangen van het management 
verminderen de waarde van de ASLK voor de potentiële koper, en dus ook de budgettaire opbrengst voor 
de overheid. n91 

Op deze kritiek - die sommigen bevestigd zagen door de overstap, na de privatiseringsoperatie, van de 
voorzitter van ASLK-Holding naar de geprivatiseerde ASLK-Bank: infra, nr._- antwoordde de 
minister van Financiën dat niet de aandelen van de Staat in ASLK-Holding, doch enkel de aandelen 
van die holding in haar dochterondernemingen ASLK-Bank en ASLK-Verzekeringen voor overdracht 
aan de privé-sector in aanmerking kwamen. Dit zou het risico op belangentegenstellingen uitsluiten. 

86 Zie ook infra, nr. _ over de overstap van de voorzitter van ASLK-Holding naar ASLK-Bank. 

87 AG werd Fortis AG, Amev werd Fortis Amev. 

88 Zo verkocht AG-dochter AG 1824 met ingang van 1 januari 1994 haar 25 %-participatie in Alpha Life, de 
levensverzekeringsmaatschappij van G.,.Bank (ooit de gedoodverfde bancassurance-partner van AG). 

89 Dit is een eigenaardige wet : artt. 1 tot 3 (en 11, over de inwerkingtreding daarvan) sluiten aan bij de privatisering 
van ASLK-Bank en -Verzekeringen, en bevatten o.m. wijzigingsbepalingen die aansluiten bij het K.B. van 
29 september 1993 (COMP DOC 81); artt. 4 tot 10 daarentegen betreffen de overdracht en inpandgeving van 
schuldvorderingen en vinden - enigszins - aansluiting vinden bij de poging tot privatisering van CBHK ( effectisering). 
Bovendien wijzigt de wet van 6 juli 1994, in tegenstelling tot hetgeen de titel ervan aangeeft, niet enkel de.OKI-wet en 
de wet van 22 maart 1993 (COMP DOC 18) maar ook het Burgerlijk Wetboek, de wet van 25 oktober 1919 
betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de 
keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen (B.S., 21 november 1919), het Beurswetboek (wet 
4 december 1990 op de financiële transacties en financiële markten, B.S., 22 december 1990; err. B.S., 1 februari 
1991) en de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet (B.S., 19 augustus 1992). Het is wel duidelijk dat de 
artt. 4 tot 10 achteraf en zonder veellegistieke scrupules werden ingevoegd ! 

90 Met ingang van 1 mei 1994 is ASLK-Holding geschrapt van de bijlage "Bankholdings van openbaar nut" bij de lijst 
van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend. Zie de mededeling van de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen in die zin: COMP DOC 215. 
91 Interpellatie van 5 mei 1993 (supra, voetnoot _). Zie ook de interpellatie van de heer Goovaerts tot de minister van 
Financiën over "de privatisering van een aantal overheidsinstellingen", Hand., Senaat, 1992-1993, 14 juli 1993, [121], 
3801. 
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Bovendien heeft ASLK-Holding enkel een voorkeur overgemaakt aan de evaluatiecommissie, welke 
die voorkeur op haar beurt heeft overgemaakt aan de regering, die uiteindelijk heeft beslist.92 

27. De ommekeer in de houding van de regering ten aanzien van de mogelijkheid tot verkoop van een 
controleparticipatie in de ASLK-dochters kan vrij nauwkeurig worden gedateerd. Het was namelijk op 
5 mei, 1993 dat de regering, bij monde van de minister van Financiën, voor het eerst openlijk 
verklaarde dat ze ook biedingen op meer dan 49% van het kapitaal zou "onderzoeken": 

"Si la CGER recevait des offres tendant à l'acquisition de~ plus de 49 p.c. du capital d'une filiale, il est 
toutefois convenu qu'elle transmettra cette proposition à la commission d'évaluation des actifs. Si des 
offres portant sur plus de. 49 p.c. du capita! devaient permettre l'obtention d'un prix sensiblement 
supérieur pour la vente de cette participation, il est évident que je saisirais Ie Gouvernement de cette 
opportunité et lui proposerais d'apporter les modifications nécessaires à la législation. Si l'óffre était 
réellement plus intéressante, nous veillerons, en effet, à créer les conditions permettant son 
acceptation. n93 

Deze verklaring kwam, voor buitenstaanders althans,94 als een complete verrassing, voor sommigen 
als een schok. Het personeel van ASLK legde zelfs even het werk neer. 

Een lid van de meerderheid(!) in het Parlement verklaarde dat: 

"Cette intention n'est pas reprise dans la déclaration gouvemementale. Malgré mon appartenance à la 
majorité et à moins que l'on me foumisse des éléments probants, je m'y opposerai avec !'ensemble du 
personnel de la CGER. n95 

28. Niettemin gaf de Ministerraad van 9 juni 1993 groen licht voor de door de minister van Financiën 
bedoelde "nodige wetswijzigingen", die van tweeërlei aard bleken. Vooreerst was er het ontwerp van 
wet "houdende fiscale en financiële bepalingen", dat de regering op 2 juni 1993 had ingediend. 
Dit wetsontwerp, dat zou leiden tot de gelijknamige wet van 22 juli 1993 (COMP DOC 19), bepaalde 
oorspronkelijk niets over de verkoop van een staatsparticipatie in ASLK-Bank en -Verzekeringen aan 
de privé-sector. Op 11 juni 1993, tijdens de bespreking van dit wetsontwerp in de commissie voor 
Financiën, amendeerde de regering evenwel haar eigen ·ontwerp, en wel zo dat de verkoop van een 
meerderheids-belang mogelijk werd.96 Deze werkwijze werd, ook vanuit de meerderheid, 
bekritiseerd97 maar de amendementen die werden ingediend om het regeringsamendement ongedaan 
te maken,98 vonden geen meerderheid. Een onrechtstreeks gevolg hiervan was dat de uitvoerende 
macht de privatisering van ASLK-Bank en -Verzekeringen nu verder bij machtenbesluit kon 
afhandelen. 99 

92 Zie het antwoord op de interpellatie van 5 mei 1993 (supra, voetnoot_). 
93 Ibid. 

94 "Je préciserai à M. Ylieff que les éléments de ma réponse figurent, en toutes lettres, dans les décisions du dernier 
controle budgétaire" : antwoord op de mondelinge vraag van de heer Ylieff aan de minister van Financiën over "de 
toestand bij de OKI's, meer in het bijzonder bij de ASLK", Hand., Kamer, 1992-1993, 19 mei 1993, [56], 2399. 

95 Zie de in de vorige voetnoot aangehaalde mondelinge vraag. 

96 Zie verslag Didden, supra, voetnoot_, 94. Het amendement leidde tot art. 99, lid 1, 1°, van de wet van 22 juli 1993 
(COMP DOC 19). 

97 Zie Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen. Bespreking in de Senaat, Hand., Senaat, 1992-
1993, 15 juni 1993, 3114 en Bespreking in de Kamer, Hand., Kamer, 1992-1993, 9 juli 1993, 3207 : "Certains d'entre 
nous craignent que Ie gouvernement ne cède éventuellement ainsi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, plus de 
49 % des parts que l'Etat détient à la CGER" (nadruk toegevoegd). Deze vrees zou bewaarheid worden. 

98 Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen. Amendementen, Pari. St., Senaat, 1992-1993, 762/14, 
23 en Pari. St., Kamer, 1992-1993, 1072/2,2-3. 

99 Daarvoor was geen amendement nodig: art. 100 wet van 22 juli 1993 (COMP DOC 19) verwijst immers in het 
algemeen naar "de in de artikelen 98 en 99 bepaalde overdrachten". 
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29. De uitvoerende macht heeft niet lang geaarzeld om de haar toegekende machten te benutten : 
bij koninklijk besluit van 29 september 1993 (COMP DOC 81) wijzigde ze de OKI-wet,100 die 
immers nog steeds bepaalde dat de Staat een deelneming van meer dan 50% diende aan te houden in 

. I 

ASLK-Bank en -Verzekeringen101. Voortaan zouden volgende limieten gelden: 

"De [ASLK]-Holding moet steeds minstens 49,9 pct. bezitten van de stemrechten verbonden aan de 
effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen en uitgegeven zijn door de vennootschap. Met 
ingang van 1 januari 1995 wordt dit percentage teruggebracht tot 40 pct. maar mag verminderd worden 
tot 2 5, 1 pct., mits deze vermindering het gevolg is van een openbaar bod tot verkoop, verkoop ter beurs 
of overdracht van effecten aan het personeel van de vennootschap of van haar dochters onder voorbehoud 
van de uitoefening van de eventuele voorkooprechten toegekend door de [ASLK]-Holding aan de 
bestaande aandeelhouders. Van deze grenzen zal nochtans afgeweken kunnen worden indien de [ASLK]
Holding zou beslissen niet deel te nemen in een door de vennootschap besliste kapitaalverhoging." 1 02 

Met het oog op de privatisering werden ASLK-Bank en -Verzekeringen voorts omgevormd van 
publiekrechtelijke tot privaatrechtelijke naamloze vennootschappen.103 Niettemin bleef het 
personeelsstatuut aanvankelijk104 onaangeroerd en werden ook de regeling inzake de bijzondere 
opdrachten (supra, nr._, sub iv), het taalkaderlOS en de Staatswaarborg106 ten dele en voorlopig intact 
gelaten. Het koninklijk besluit van 29 september 1993 wijzigt ook de samenstelling en werking van de 
bestuursorganen, inclusiefhet orgaan van dagelijks bestuur, van ASLK-Holding107 en voorziet in een 
hele reeks andere, voor het overgrote deel technische, wijzigingen. I 08 

· 30. Appreciatie. Zoals hierboven besproken, vertoonde de operatie ASLK-I, de eerste in het Belgische 
privatiseringsprogramma, een aantal van de minder positieve kentrekken die ook de rest van het 
programma hebben getekend: gebrek aan tijd voor voorbereiding, daardoor gebrek aan vooraf 
gegeven begeleidend wetgevend kader, ad hoc verkoopprocedures die tijdens de verkoop zijn 
bijgesteld, gebrek aan openheid bij de selectie van potentiële kopers en/of adviseurs, eenzijdige 
afwikkeling door bedrijfsleiding en uitvoerende macht zonder rol van betekenis voor het Parlement of 
de evaluatiecommissie, meer in het algemeen intransparantie. Een minder voor de hand liggende 

100 Ook de titel van de OKI-wet werd gewijzigd, tot "Wet tot organisatie van de openbare kredietsector en van het 
bezit van deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen". Zie art. 1 
K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81). 
101 Zie artt. 21, lid 3 en 39, lid 3, OKI-wet, zoals gewijzigd en hemummerd (vroeger lid 4) door art. 18, 3°, resp. 
art. 25, 3°, K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81). In de Gec. OKI-wet staan deze bepalingen in bijlage 1 "Niet in 
de coördinatie opgenomen bepalingen". 

102 Zie artt. 21, lid 2, en 39, lid 2, OKI-wet, zoals gewijzigd en hemummerd (vroeger lid 3) door art. 18, 3°, resp. 
art. 25, 3°, K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81). Art. 21, lid 2 OKI-wet is art. 22, lid 2, geworden in de 
Gec. OKI-wet, terwijl art. 39, lid 2, OKI-wet in de coördinatie art. 27, lid 2 werd. Beide bepalingen zijn ondertussen 
opgeheven door art. 2, 2° en 4°, K.B. 23 maart 1999 (COMP DOC 156). 
103 Zie artt. 16 en 23 K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81). Zie over het verschil tussen publiek- en 
privaatrechtelijke vennootschappen ook infra, Boek II, nrs. _-_. 

104 Later vonden wel wijzigingen plaats : infra, nr. _. 

105 Art. 54, 1° en 2°, K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81) heeft twee koninklijke besluiten opgeheven 
betreffende het taalkader bij ASLK. Toch bleven ASLK-Bank en -Verzekeringen in principe onderworpen aan de 
gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Omwille van de bijzondere 
opdrachten die ze nog uitvoerden, bleven het immers vennootschappen "die belast zijn met een taak die de grenzen 
van een privaat bedrijf te buiten gaat en die de wet of de openbare machten hun hebben toevertrouwd in het belang 
van het algemeen" in de zin van art. 1, § 1, 2°, van deze wetten. Zie ook de artt. 25, lid 4 en 30, lid 4, Gec. OKI-wet: 
"De leden van de raad van bestuur [van ASLK-Bank en -Verzekering, nb] die benoemd zijn op voordracht van de N.V. 
[FPM] tellen evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden ... ". 

106 Inzake de Staatswaarborg stelden artt. 45, 47, 48, 53, 55 en 56, leden 2 en 3, K.B. 29 september 1993 (COMP 
DOC 81) een regeling in die gelijkenis vertoonde met hetgeen voor NMKN was uitgewerkt. 

107 Zie artt. 5 tot 12 K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81). 
108 Artt. 1 en 3 wet 6 juli 1994 (COMP DOC 25) sluiten hierbij aan. 
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eigenschap van de transactie die later echter opnieuw zou opduiken bij gefaseerde verkoopoperaties 
(vb. NILK) is de volgende: ter gelegenheid van de verkoop van een eerste schijfvan het actiefwordt 
het verloop van een eventuele verdere privatisering reeds gedetailleerd en bindend overeengekomen 
tussen de verkopende overheid en de kopers van die eerste schijf, evenwel zonder dat dit reeds aan de 
buitenwereld kenbaar wordt gemaakt (verschil met bijv. Sabena-I, waar het verloop van een eventuele 
toekomstige verkoop wel meteen publiek werd gemaakt, i.h.b. door de EG). Deze manier van werken, 
meestal bijzonder voordelig voor de kopers van de eerste schijf, tast m.i. de belangen aan van zowel 
de verkopende overheid (die bij de verkoop van een volgende schijfmoeilijk nog de hoogste prijs kan 
bekomen) als van potentiële kopers (die bij de verkoop van volgende schijven ontdekken dat de 
teerling al geworpen is). 

Het verloop van de transacties ASLK-II in 1997 (zie COMP DOC 137) en ASLK-Hl in 1999 (zie COMP 
DOC 155 en COMP DOC 156) is gedicteerd door in 1.993 naar aanleiding van ASLK-I gesloten 
overeenkomsten, op een wijze die te betreuren valt. 

6. Verder verloop van het privatiseringsprogramma (activa, opbrengst. resterend belang van de 
overheid) 

31. Wat volgt is een schematisch overzicht van de verloop van het Belgische privatiserings
programma, op nationaal, regionaal en, wat het Gemeentekrediet betreft, lokaal niveau.l 09 

Table 1: Status ofprivatisations in Belgium as atyear-end 1996 * 

Company 
% sold ( % state Date of Proceeds 

controlle.ft) privatisation (million BF) 

ASLKICGER-Bank- stage 1 49,90 (49,9) Oct. 93 21 717,86 

ASLKICGER-Insurance- stage 1 49,90 (49,9) Oct. 93 12 412,14 

National fnvestment Co. (NIM/SN!) 82,29 (0,0) May94 15 437,00 

Sabena - stage 1 49,50 July 95 negative 

GIMV- stage 1 10,57 (84,63) July 95 2 000,00 

National Co. for Credit to Industry (NMKN/ SNCI) 50,00 (0,0) Sept. 95 4 639,15 

National Inst. for Agricultural Credit (NILK/INCA), 
41,41 (25,1) Sept. 95 1 594,45 

renamed Agricultural Credit (LKICA) - stage 1 

Belgacom 49,90 (50,1) Dec. 95 73 258,00 

May 94 (trade 
included in 

50,00 (16,62local + 
sale as part of 

proceeds of 
NIM) +Jun. 

Distrigas 1 golden share 
96 (listing of 

NIM/SNI sale 
national) 

16,67% on 
+ 3 270,60 

stock market) 
fromiPO 

national shipping company RMTIRTM 
privatisation decided - 15 000,00 

through liquidation Sept. 96 (estimate) 
LKICA - stage 2 25,10 (0,0) Oct. 96 912,30 
Community Credit Holding (GKICC) 34,50 (65,5 local) Nov. 96 33 882,70 

* Not included : sale of material assets (cf. Sopima), establishment of joint ventures between State and private 
companies (cf. Aquafin, Brussels Airport Terminal Company, Belgacom Mobile, Belgacom Directory Services), 
private Junding of infrastructure (cf. Zephyr Fin, TGV Financière) 

109 Bron: DEVROE, W., "Belgium: The long and winding road", in Privatisation Yearbook 1997, London, 
Privatisation International, 1997, (128), 129. 
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Sinds het opstellen van het overzicht hebben nog volgende transacties plaatsgevonden : ASLK-IT, 
ASLK-ill, Beroepskrediet en Sabena-TI op federaal niveau, GIMV-IT, Groeifonds Textiel, LPM en 
Cockerill Sambre op regionaal niveau en Gemeentekrediet/Dexia-IT op lokaal niveau. 

7. Perspectieven 

32. De vraag rijst of het aantreden van nieuwe en nieuw samengestelde regeringen een invloed zal 
hebben op het privatiseringsproces- het antwoord kan moeilijk anders dan bevestigend luiden- en zo 
ja, welke. Het is vooralsnog onmogelijk om deze tweede vraag op basis van concrete realisaties te 
beantwoorden : de recente verkoop van een deel van Beroepskrediet aan het Franse Crédit mutuel was 
door de vorige federale regering onderhandeld, terwijl ook de verdere privatisering van Sabena 
rechtstreeks gedetermineerd is door de hierover in 1995 gesloten akkoorden (infra, vanaf nr. _j. 
Allicht is het ook maar best dat de nieuwe ploegen de tijd nemen om een coherent beleid voor te 
bereiden. In afwachting bieden bepaalde onderdelen van de regeerakkoorden een blik op wat komen 
gaat (men leze COMP DOC 292 en COMP DOC 293). 

Mij valt daarbij op dat: 

- privatisering en verwante technieken merkelijk meer aandacht genieten dan voorheen; 

-het "p-woord" voor sommigen op het federale niveau. blijkbaar onuitspreekbaar blijft ("afstoten van 
taken naar de private sector", "belangrijke valorisatie van overheidsactiva" maar niet "privatisering") 
terwijl dat op Vlaams niveau anders ligt ("privatiseringen kunnen worden doorgevoerd", "wordt de 
GIMV verder geprivatiseerd", "afstoten van een aantal niet-kerntaken van de overheid, onder meer 
door privatisering"); 

- de federale coalitiepartnèrs zich in hun akkoord onomwonden engageren om de 
privatiserin~sopbrengsten aan schuldafbouw te besteden; 

-de Vlaamse regering zich ertoe engageert "een geleidelijke beursgang" als transparante verkooptechniek 
toe te passen "waar mogelijk"; 

· -het Vlaamse akkoord duidelijk onderscheidt tussen eigendom enerzijds en normering en controle 
anderzijds; privatisering kan volgens de tekst slechts als de overheid "bevoegd [is] voor de normering 
en controle" (vgl. "sturingsmogelijkheid ... behouden, zonder dat dat per definitie een 
meerderheidsparticipatie ... veronderstelt") terwijl de overheid eveneens "taken moet kunnen opnemen 
in domeinen waar de markt faalt" - een visie die goed aansluit bij het ook in dit proefschrift verdedigde 
idee dat een overheid die privatiseert daarom nog niet moet "terugtreden", wellicht integendeel; 

-zowel het federale als het Vlaamse akkoord concrete projecten of activa noemen waarvoor hetzij naar 
private financiering gezocht kan worden (NMBS), naar private financiering gezocht zal worden 
(Gewestelijk Expresnet GEN; luchthavens van Deurne en Oostende) of geprivatiseerd zal worden 
(GIMV); 

~beide regeerakkoorden opvallend eensgezind en opvallend vaak de nieuwe formule (supra, nr._) 
"publiek( e )-private samenwerking" ("publiek-privaat partnership", "privaat-publieke-partnerschap", 
"publieke-private samenwerking (PPS)") inlassen, o.m. waar het gaat om mobiliteit, maar ook, op 

. federaal niveau, voor "beheer van publiek onroerend patrimonium en digitalisering van de 
overheidsdiensten". 

Veel van het bovenstaande juich ik toe. Toch behoud ik één groot bezwaar, vooral tegen het Vlaamse 
regeerakkoord : daarin wordt privatisering, zoals voorheen, nog steeds exclusief vanuit budgettaire 
overwegingen gemotiveerd i.p.v. vanuit het belang van de overheid en de overheidsbedrijven zelf.llO De 

110 De hierboven aangehaalde beschouwingen, in het Vlaamse akkoord, over de wijze waarop de privatiseringe11 
moeten plaatsvinden doen hieraan- ofschoon ik ze volledig onderschrijf- niet af. 
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federale tekst, die "het belang zelf van de ondernemingen en hun werknemers" als uitgangspunt neemt, 
scoort m.i. op dit punt merkelijk beter. 
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Deel 11. Actoren en observatoren in het privatiseringsproces 

33. Als "actoren" beschouw ik die instanties die reële beslissingsmacht uitoefenen in het Belgisch 
privatiseringsproces. Het gaat in allereerste instantie om de regering (Ministerraad, kernkabinet en 
individuele regeringsleden), op enige afstand gevolgd door de bedrijfsleiding van te privatiseren 
bedrijven. Specifieke privatiseringsorganen zijn de "Commissie voor de Evaluatie van de Activa van 

I 

het Rijk" (hierna "evaluatiecommissie"), die de regering adviseert, en de Federalé 
Participatiemaatschappij (FPM), die al dan niet samen met de evaluatiecommissie en onder toezicht 
van de regering onderhandelt over de verkoop. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de 
Europese instanties hebben beslissingsmacht over sommige deelaspecten. Technische bijstand leveren 
ten slotte de externe adviseurs. 

34. Het Parlement reken ik bewust niet bij de actoren. De instelling kent de regering op regelmatige 
tijdstippen weliswaar bijzondere machten toe om te privatiseren, maar doordat die machten deel 
uitmaken van mammoet(-programma-)wetten, worden ze meestal quasi-automatisch en zonder echt 
debat verleend. Zijn m.i. evenmin actoren, de afdeling wetgeving van de Raad van State, het 
Rekenhof, de Inspectie van Financiën en de rechterlijke macht. Al deze instanties én het Parlement 
oefenen weliswaar een zekere controle uit op de privatiseringen. Die controle blijft echter beperkt, 
vindt óf a posteriori plaats (Rekenhof, Parlement, rechterlijke macht) óf bindt niet (Raad van State, 
Inspectie van Financiën), en heeft tot nu toe op geen enkele aantoonbare wijze en op geen enkel 
aanwijsbaar tijdstip het beslissingsproces inzake privatiseringen merkelijk beïnvloed. De controle
instanties behoren daarom tot de categorie van observatoren, waar ze zich in het gezelschap bevinden 
van de pers (actief) en de academische wereld (passief). 

35. De indeling van bij het privatiseringsproces betrokken instanties in zeven actoren en zeven 
observatoren is vanzelfsprekend subjectief, in de ogen van sommigen wellicht zelfs enigszins 
provocerend, en zal zeker niet door eenieder worden onderschreven. Dat is ook niet de bedoeling. 
De nu volgende analyse wil de nodige objectieve gegevens verschaffen opdat de lezer een eigen 
indeling kan maken, een eigen orde kan opstellen. Van de auteur van een doctoraats-thesis wordt 
echter meer verwacht dan een loutere beschrijving. Daarom wordt gerekend op begrip voor een 
beperkte dosis aan beargumenteerde subjectiviteit. Zoals men uit de indeling zelf allicht reeds heeft 
begrepen, wil ik pleiten - min of meer zoals in Boek II over verzelfstandiging - voor een zekere 
inperking van de rol van sommige van de huidige "actoren" en een uitbreiding van de rol van 
sommige actuele "observatoren". 

Hoofdstuk I. Actoren 

A. Regering 

36. Centraal bes/uitorgaan. Even overtuigd als de doctorandus maar met veel meer gezag, bevestigt 
het Rekenhof de rol van de federale regering als alfa en omega van de Belgische privatiseringen : 

"In de meeste landen waar tot privatisering werd overgegaan, gebeurde dat binnen een homogeen 
wettelijk of zelfs grondwettelijk kader. De parlementen keurden 'privatiseringswetten' of 
'privatiseringscodes' goed waarbij niet alleen machtiging werd verleend tot het verkopen van 
activa, maar waarbij tevens een aantal beleidslijnen werden uitgezet omtrent het programma, de 
evaluatiemethodes, de verkooptechnieken, de keuze van de kopers, de eisen waaraan die moeten 
voldoen, de betalingsmodaliteiten, enz. Als voorbeeld kunnen voor Frankrijk de kaderwetten van 
2 juli 1986 en 19 juli 1993 worden vernoemd, en voor Duitsland de wet houdende de privatisering 
en de reorganisatie van de goederen die aan de gemeenschap behoren ('Treuhandgesetz'). 
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In België is de verkoop van activa van de Staat niet volgens een dergelijk vooraf vastgesteld kader 
verlopen. Weliswaar liggen factoren van diverse aard aan de basis van deze privatiseringsoperatie, 
maar niettemin waren bij het nemen van de beslissing en het opstellen van het programma 
ongetwijfeld imperatieven van budgettaire aard determinerend; voornamelijk de bekommernis zich 
zo spoedig mogelijk te conformeren aan de normen opgelegd door het Verdrag van Maastricht 
heeft een rol gespeeld. Deze premisse vormt in grote lijnen de verklaring waarom in ons land de 
herstructurering en de privatisering stoelden op specifieke bepalingen in wetten houdende fiscale, 
sociale en diverse bepalingen. In verscheidene gevallen werden door die bepalingen aan de Koning 
'bijzondere' machten verleend, die door in de Ministerraad overlegde besluiten de van kracht zijnde 
wettelijke bepalingen betreffende de autonome overheidsbedrijven en de openbare 
kredietinstellingen, konden opheffen, aanvullen, wijzigen en vervangen. 

Het parlement heeft dus de uitvoerende macht belast met het uitwerken en het uitvoeren van 
programma's voor de verkoop van activa, zonder echter uitdrukkelijk precieze normen te 
verstrekken voor de te volgen methodes en de te verwezenlijken oogmerken. Bovendien werd de 
uitvoerende macht geen enkele verplichting opgelegd, noch wat de vereiste betreft van het 
indienen van een verslag over de uitgevoerde verkopen, noch betreffende de procedure, de 
termijnen en de vorm waarin dat verslag moet worden gesteld. In die context kan men begrijpen 
waarom dé regering zich steeds het recht heeft voorbehouden het laatste woord te hebben bij de 
goedkeuring van de verrichtingen inzake de verkoop van activa." 111 

3 7. Interne taakverdeling. De technieken via dewelke de regering het privatiseringsproces controleert 
(bijzondere machten, benoeming en in- of uitschakeling van Commissie voor Evaluatie van de Activa 
van het Rijk, extreem pragmatische procedure, geheimhouding, ... ) komen verder in dit proefschrift 
uitgebreid aan bod. De bespreking hier blijft daarom beperkt tot de interne taakverdeling op 
regeringsniveau, zoals die heeft gegolden voor het merendeel van de privatiseringen op federaal 
niveau tot nu toe. Formeel geldt deze regeling nog steeds, aangezien de koninklijke besluiten die ze 
instellen, niet zijn opgeheven. Het spreekt echter vanzelf dat de aanstelling binnen de nieuwe federale 
regering, van een specifieke "minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties" 
impliceert dat deze minister de vooraanstaande rol zal overnemen die de minister van Financiën 
voorheen vervulde. Met ingang van 23 december 1999 geldt terzake het één dag later uitgevaardigde 
koninklijk besluit "houdende precisering van bepaalde ministeriële bevoegdheden" (COMP DOC 
163). 

Tijdens de twee vorige legislaturen volgde de minister van Financiën, die tevens het hiërarchisch toezicht 
uitoefende op voornoemde evaluatiecommissie, bintien de regering het leeuwendeel van de 
privatiseringsdossiers op. In naam van de Staat ondertekende hij ook "de documenten en overeenkomsten 
betreffende de verkoop" nadat de Ministerraad die had goedgekeurd.l12 Sinds 21 februari 1995 echter 
deelde hij, wanneer het te verkopen actief geheel of gedeeltelijk deel uitmaakte van een overheidsbedrijf, 
zijn bevoegdheden met "de minister tot wiens bevoegdheid het overheidsbedrijf behoort",113 wat in 
praktijk betekende dat die laatstgenoemde minister de leiding van het dossier kreeg. Individuele besluiten 
konden nog andere ministers bevoegd verklaren.114 

111 I52e Boek van opmerkingen (COMP DOC 231), 38-40, nadruk toegevoegd. Het Rekenhof heeft deze tekst 
waarschijnlijk geschreven vóór de totstandkoming van art. 39, § 5, wet 20 december 1995 houdende fiscale, financiële 
en diverse bepalingen. Krachtens dat artikel "[zal] de Minister van Financiën bij de Kamer van 
volksvertegenwoordigers een verslag uitbrengen over de overdrachten bedoeld in artikel 34", hetgeen -in beperkte 
mate: infra, nr._- de stelling nuanceert dat de uitvoerende macht geen enkele verplichting opgelegd kreeg tot het 
indienen van een verslag over de uitgevoerde verkopen. 
112 Art. 4, § 4, K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80). Sinds 21 februari 1995 ondertekent "de minister tot wiens 
bevoegdheid het overheidsbedrijf behoort" mee: infra, volgende paragraaf. 
113 Nieuw art. 4, § 5, K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80), zoals ingevoegd door art. 1 K.B. 7 februari 1995 
(COMP DOC 98), in werking getreden op 21 februari 1995 (art. 2 K.B. 7 februari 1995). 
114 Zie bijv. art. 2 K.B. 18 juli 1997 (COMP DOC 137), dat de uitvoering van de transactie ASLK-TI delegeerde aan 
drie Vice-eerste ministers (Economie en Telecommunicatie, Financiën en Buitenlandse Handel, en Begroting). 
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Dat de minister van Financiën of desgevallend zijn collega tot wiens bevoegdheid het te verkopen 
overheidsbedrijf behoorde, binnen de regering voor een dossier verantwoordelijk was, betekende nog niet 
dat hij alleen besliste. De meeste beslissingen inzake privatiseringen werden genomen na 
"in Ministerraad overlegd besluit", d.w.z. collectief door de regering_l15 Individuele ministers traden 
veeleer op als "minister-rapporteur", zoals een "rechter-rapporteur" binnen sommige rechtscolleges. 
Ze bestudeerden de finesses van het dossier, hielden de pen, verzorgden desgevallend de contacten naar 
buitenuit én werden veelal door de Ministerraad gemachtigd om in naam van de regering bepaalde 

(voorbereidende) beslissingen te nemen.116 Hieronder volgt, per verkooptransactie of herstructurering op 
federaal niveau, een overzicht van de "minister-rapporteur". 

Transactie "minister-rapporteur" (andere ministers met bijzondere bevoegdheid) 

ASLK-I Financiën 

NIM Financiën 

Sabena Overheidsbedrijven (Financiën) 

NMKN Financiën 

NILK-I en -II Financiën 

Belgacom Telecommunicatie (Financiën) 

Distrigas Financiën 

RMT Vervoer 

Sopima Ambtenarenzaken 

HST-Fin Vervoer (Financiën) 

ASLK-II en lil Financiën (Economie, Begroting) 

Shangai Bel! Financiën (Staatssecretaris ontwikkelingssamenwerking) 

Ambassades Buitenlandse Zaken (Financiën) 

3 8. Kernkabinet. De woorden hierboven, over het collectief nemen van beslissingen door de 
Ministerraad, dienen dadelijk en aanzienlijk genuanceerd. Veel regeringsbeslissingen worden eerst 
genomen nadat ze zijn doorgepraat op het "kernkabinet", dit is de informele vergadering van de Eerste 

minister en zijn vice-premiers.117 In het verleden zijn belangrijke dossiers als Sabena en Belgacom 
bovendien niet of pas in een zeer laat stadium op de agenda van de Ministerraad geplaatst, en dan nog_ 
kondigde die agenda meestal slechts een "mondelinge toelichting" aan, of werd volstaan met de 
cryptische melding "De nota aan de Ministerraad zal tijdens de zitting worden verspreid" 
(wat betekent: geen documenten in 50 exemplaren, geen tweetaligheid, geen advies van de Inspectie 
van Financiën, maar ook: geen mogelijkheid tot voorbereiding van niet rechtstreeks betrokken 

ministers118). Ofschoon deze manier van werken ongetwijfeld de discretie bevordert, concentreert ze 
tegelijkertijd nog meer (beslissings-)macht in nog minder handen. 

115 Individuele besluiten wijken hiervan af. Zie bijv. het in de vorige voetnoot geciteerde art. 2 K.B. 18 juli 1997. 
116 Typevoorbeeld vormen de precieze opdrachten die de Ministerraad van 23 maart 1994 gaf in het kader van de 
"consolidatie" van Belgacom. De minister voor Telecommunicatie kreeg opdracht om, op basis van een gepaste 
raadpleging na opstelling van een lastenboek, bij één (of twee) "internationaal befaamde adviesmaatschappij die 
bevoegd is op het gebied van de strategische ontwikkeling" een studie te bestellen over "de modaliteiten van een 
strategische consolidatie van het bedrijf'. De Ministerraad verduidelijkte voorts dat de geselecteerde raadgevers met 
Belgacom zouden moeten samenwerken; dat hun verslag confidentieel zou zijn en dat de kosten voor het opstellen 
ervan door Belgacom zouden worden gedragen. 
117 Zie ALEN, A., Handboek, o.c., nr. 229, p. 210. 

118 Vgl. SAMSON, C. en SERAFINI, L., De la chrysalide au papil/on, Brussel, Ed. Pire, 1997, 115: "Fort de l'appui du 
Premier ministre, [Ie ministre] n'inscrira jamais Ie dossier Sabena en 'point' à l'ordre du jour du conseil des ministres. 
Aprèsdiscussion en kern, i1 présente l'état des négociations ou les décisions à prendre sous forme de communications 
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B. Leiding van te privatiseren ondernemingen 

3 9. De leiding (bestuur en directie) van overheidsondernemingen staat meestal niet te springen om een 
privatisering van de eigen onderneming.119 

Zoals in andere landen, 120 heeft zich ook in België soms het omgekeerde voorgedaan, en was het de 
bedrijfsleiding die op privatisering aandrong bij een weifelende overheid. Deze situatie zal zich voordoen 
wanneer de bedrijfsleiding ervan overtuigd raakt dat alleen de privé-sector de nodige investeringsfondsen 
kan aandragen of dat de onderneming alleen in geval van privatisering voldoende kan groeien om op 
wereldschaal van tel te blijven (in dat geval kan worden gedacht aan een gedeeltelijke privatisering, van 
enkel de internationale afdelingen). De gedelegeerd bestuurder van het reeds gedeeltelijk geprivatiseerde 
Belgacom bijvoorbeeld, heeft de afgelopen jaren meermaals openlijk op verdere privatisering 
aangedrongen, niet steeds tot vreugde van zijn "voogdij"-minister (zie ook infra, nr.__). Notoir is ook het 
dossier Gemeentekrediet/Dexia, waar de leiding van het Gemeentekrediet volledig zelf de 
herstructurering en gedeeltelijke privatisering van de instelling heeft georganiseerd. Pas nadat een 
volledige juridische constructie was uitgewerkt, werd de aandeelhouders, in casu de lokale besturen, om 
go~dkeuring gevraagd. 

Soms lijkt het alsof een regeringsbeslissing tot verkoop ervaren wordt als een vijandig overname bod. 
Die beslissing negeren of aanvechten, kan de bedrijfsleiding niet: de Staat is veelal enig 
aandeelhouder, terwijl de bevoegde minister, minstens via een regeringscommissaris, toezicht 
uitoefent. Er resten de bedrijfsleiding dan twee opties. Ofwel wacht ze af, en loopt ze het risico dat 
"haar" onderneming verkocht wordt aan een onbekende. Ofwel gaat ze zelf op zoek naar een koper, 
bij voorkeur één die niet te zeer raakt aan de voor het overheidsbedrijf uitgewerkte strategie en de 
eigen positie. De keuze is vlug gemaakt. Als constante bij Belgische privatiseringsprocedures geldt 
dan ook de buitengewone activiteit van de bedrijfsleiding- raad van bestuur én directiecomité-van te 
privatiseren overheidsondernemingen. Hieronder (infra, nrs. _-_)illustreer ik dit fenomeen. 

Het spreekt voor zich dat de belangen van bestuurders en directeurs niet steeds overeenkomen met die 
van de verkopende overheid, die de prerogatieven van de Schatkist wel eens hoger durft inschatten 
dan die van de zittende bedrijfsleiding. Soms vindt een confrontatie bedrijfsleiding-regering plaats. 
Ook dat fenomeen komt hieronder aan bod (infra, nr._). Tenslotte formuleer ik enkele bedenkingen 
(infra, nr. _). 

40. Bedrijfsleiding privatiseert, regering incasseert (te weinig?). Transacties uitgetekend en/of 
uitgevoerd door de leiding van te privatiseren ondernemingen blijken in België legio. Hoger (supra, 
nr.__) hebben we uiteengezet dat de eerste verkooptransactie (ASLK-I), volledig door de 
bedrijfsleiding gedirigeerd, terzake de toon zette. De privatisering van een eerste schijf van ASLK
Bank en -Verzekeringen werd volledig uitgevoerd door ASLK-Holding, dat tot 1 oktober 1992 niet 
eens een van ASLK-Bank en -Verzekeringen onderscheiden entiteit uitmaakte. Het bedrijf verkocht in 
zekere zin zichzelf.' De evaluatiecommissie die de regering pas121 zelfhad opgericht, zag zich tot haar 
groot ongenoegen volledig buiten spel geplaatst. Of dit rechtens gebeurde, onderzoeken we verder 
(infra, nr. _). 

Het belang van de gang van zaken bij de eerste ASLK-verkoop mag niet worden onderschat. Volgens 
de regering is het ·omdat ASLK-Holding de verkoop van haar dochterondernemingen zo snel tot een 

orales, nettement moins contraignantes puisqu'elles ne requièrent ni documents bilingues en cinquante exemplaires ni 
avis de l'Inspection des finances." 
119 Zie verder, over de visie van de leiding van NIM, CBHK en Belgacom. Vgl. de negatieve reactie van de 
bestuurders van de geëvalueerde ondernemingen op de studie die vier professoren in 1992 uitvoerden (daarover supra, 
nr._). De bestuurders trokken de geloofwaardigheid en methodologie in twijfel van een evaluatie waarbij ze niet 
waren betrokken. Zie o.m. "Les privatiseurs se défendent" en "André Farber: que nos détracteurs prouvent Ie 
contraire" in Le Soir, 7 maart 1992. 
120 Zie bijv. "Statoil wants end to state ownership", Fin. Times, 23-24 januari 1999, 3. 
121 K.B. 8 oktober 1992, in werking sinds 24 oktober 1992: COMP DOC 80 en infra, nr._. 
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goed einde heeft gebracht, dat de holding later nog meer verkoopopdrachten kreeg toegewezen. 
Doordat ze steeds meer verkoopopdrachten kreeg toegewezen, heeft ASLK-Holding (later omgedoopt 
tot Federale Participatiemaatschappij) geleidelijk de "Commissie voor de Evaluatie van de Activa 
van het Rijk" verdrongen als bevoorrechte verkoper van Staatsactiva én NIMIFIM als hoofdinstrument 
van federaal economisch overheidsinitiatief: infra, nrs. _ -_. De kiem van beide evoluties ligt hier. 

41. Ook in veel van de volgende privatiseringen speelde de leiding van de te verkopen instellingen een 
actieve, soms beslissende rol. 

(i) De leiding van NIM had uitgesproken ideeën over een eventuele verkoop van de instelling.122 
Ze toonde zich, zacht uitgedrukt, niet enthousiast over een eventuele verkoop van de 
investeringsmaatschappij als geheel, en pleitte veeleer voor een verkoop van enkele rendabele 
deelnemingen van NIM. Officieel argument was dat zulk een "vente par appartement" de regering meer 
zou opbrengen, maar wellicht speelden ook andere motieven.123 Wat er ook van zij, het lijstje ·met 
privatiseerbare activa dat de evaluatiecommissie eind november aan de regering overhandigde (supra, 
nr. _) vermeldde niet NIM, maar enkel de participaties van de investeringsmaatschappij in Distrigas, 
NPM, NMP en SPE. (supra, nr._). Met dit lijstje in de hand vroeg en kreeg de leiding van NIM van de 
regering de goedkeuring om zelf het terrein voor een eventuele verkoop te verkennen. Tijdens de lente 
van 1993 polste de leiding van NIM een twaalftal potentiële kopers in binnen- en buitenland omtrent 
hun eventuele interesse. Nadien zou het dossier een geheel andere wending nemen: infra, nr._. 

(ii) De eerste poging tot privatisering van NMKN werd begeleid door de evaluatiecommmissie (infra, 
vanaf nr._), zonder inspraak van de directie van NMKN. Toen deze poging mislukte, besloot de 
regering (Ministerraad van 17 juni 1994) het Staatsaandeel in NMKN in te brengen in FPM. Aan de 
leiding van NMKN, teleurgesteld door de mislukte privatisering en de aanhoudende onzekerheid, 
beloofde de regering dat ze bij een volgende poging tot privatisering ten volle zou worden betrokken. 
De raad van bestuur van de openbare kredietinstelling werd aangevuld met mensen van FPM, de 
voorzitter van FPM werd tevens voorzitter van NMKN. Daarna werd de verkoop van NMKN 
overgelaten aan FPM, zonder dat genoemde commissie nog tussenkwam. 

(iii) Ook de Staatsaandelen in CBHK zijn ondertussen ingebracht in FPM, en ook de bestuursorganen 
van FPM en CBHK zijn met elkaar verweven. Sinds zijn aantreden op 1 oktober 1995 sprak de 
voorzitter van het directiecomité van CBHK zich in interviews herhaaldelijk uit tegen een overhaaste of 
volledige privatisering; liever zou hij een partner vinden die intekent op een kapitaalverhoging, en dit 
zeker niet vóór eind 1997. De verkoop van CBHK door FPM is steeds opnieuw uitgesteld, terwijl de 
leiding van CBHK actief op zoek ging naar een geschikte partner (zie voor details en referenties infra, 
nr._). Tijdens de tweede helft van 1998 heeft de regering (niet FPM) dan toch gekozen voor een 
kordate en mogelijk volledige verkoop van de Staatsparticipatie in CBHK. 

42. Wie denkt dat dergelijke vormen van "auto-privatisering" vooral voorkwamen bij het begin van 
het privatiseringsproces, op een ogenblik dat overheidsinstanties zoals de Commissie voor Evaluatie 
van de Activa van het Rijk of ASLK-Holding I FPM nog onvoldoende toegerust waren om de verkoop 
van activa te begeleiden, moet zijn mening herzien. De privatisering van NILK, uitgevoerd in 1995 
(eerste schijf) en 1996 (tweede en laatste schijf), vormt evenzeer een schoolvoorbeeld van 
zelfprivatisering door het management. 

In november 1992 wordt NILK omgevormd tot naamloze vennootschap van publiek recht, met een eigen 
raad van bestuur en directiecomité. In 1994 verklaart de voorzitter van de raad van bestuur dat zijn 
instelling nu sterk genoeg is voor privatisering. Vervolgens vindt hij drie partners die geïnteresseerd zijn 
in een intrede in het kapitaal, en schetst hij herhaaldelijk en in het openbaar het ideale profiel van een 
overnemer: het zou best gaan om een verzekeraar, want NILK heeft ambitie in de richting van het 

122 Zie voor een openhartiger feitenrelaas : DE RUYTER, K., MICHIELSEN, S. en MORTELMANS, J., o.c., 80. 

123 De verkoop van NIM, een holding zonder eigen activiteit, aan een andere onderneming zou een aparte raad van 
bestuur en directie voor NIM overbodig maken- zoals de verkoop aan AvHlater heeft bevestigd. 
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verzekeringsbankieren.124 Op 30 maart 1995 noemt hij de intrede van CERA, kredietinstelling die 
interesse had laten blijken voor een intrede in het kapitaal, ongewenst en juridisch onmogelijk (wegens 

een te sterke positie op de markt).125 

Daags nadien keurt de Ministerraad een koninklijk besluit goed dat de privatisering van NILK inzet (dit 
wordt het koninklijk besluit van 7 april1995, COMP DOC 101). Op 3 mei 1995 start FPM, eigenaar van 
de overheidsaandelen in NILK, de verkoopprocedure met een publieke aankondiging in de pers. 
De aankondiging laat kandidaat-kopers slechts drie weken tijd om het verkoopmemorandum aan te kopen 
en een indicatief bod uit te brengen, en kondigt aan dat de voorkeur gaat naar een partner die aan 
Verzekeringsbankieren wil doen. Op 14 september 1995 wordt een verkoopovereenkomst ondertekend 
met verzekeraar Swiss Life. Bij die gelegenheid verklaart de voorzitter van de raad van bestuur van Swiss 
Life terloops aan de pers dat hij reeds een jaar geleden -lang vóór de opening van de 
privatiseringsprocedure dus- besprekingen was begonnen met de voorzitter van NILK. "Nous nous 
sommes rencontrés il y a déjà un an alors que j'étais à la recherche d'un accord commercial, imaginant 
que les possibilités de créer de la bancassurance en Belgique étaient pratiquement toutes exploitées". 
De voorzitter van NILK, aldus nog zijn collega van Swiss Life, "fut tout de suite d'accord, mais pas dans 
le cadre d'un partenariat commercial. C'est ainsi que nous avons entamé des discussions d'une autre 
nature juridique." 126 

Nog bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst met Swiss Life, die de eerste fase van de 
privatisering van NILK afsluit, meldt de voorzitter van laatstgenoemde instelling dat het "in de sterren 
geschreven [staat]" dat de regering het nog resterende Staatsbelang van 25,1% in NILK op termijn van 
de hand zal doen, en dat dit "geen vijfjaar meer [moet] duren". Een verkoop in 1996lijkt hem ideaal, en 
een koper zou ook meer dan 25,1% kunnen krijgen.127 Wat betreft het profiel van de derde 
aandeelhouder had de CBF er, ter versterking van de instelling, op aangedrongen dat het om een bancaire 
partner zou gaan. De voorzitter van NILK verklaart dat hij "denkt" dat het niet grootbank BBL zal zijn. 
Ook ASLK-Bank ziet hij niet zitten en meer in het algemeen, zo meldt hij aan Reuters, "si le partenaire 
couvre l'entièreté de la Belgique avec un réseau d'agences étendu, je doute que cela puisse nous 

intéresser".128 Op 29 maart 1'996, bij de voorstelling van de resultaten van 1995, laat de voorzitter weten 
dat hij de verdere privatisering liefst zo snel mogelijk wil afronden "en daarvoor onderhandelingen 
[voert] met verschillende bankiers". Alleszins moet de partner het behoud van de rurale niche én de 
coöperatieve structuur van NILK garanderen. "Er zijn verschillende geïnteresseerden, zowel uit binnen
als buitenland maar de onderhandelingen zijn nog volop aan de gang", heet het. "Natuurlijk is het 
samengaan met een andere coöperatieve bankier makkelijker omdat we die niet meer moeten overtuigen 

124 "Landbouwkrediet niet als slachtvee naar het privatiseringsaltaar. Rousseaux wil lot in eigen handen houden", 
F.E.T., 8 april1995. "Le partenaire idéal de l'Inca. Cela pourrait être un assureur", Libre Belgique, 8-9 april1995. Zie 
ook "Crédit Agricole: résultats printaniers", L'Echo, 8-10 april 1995: "Cette privatisation pourra prendre plusieurs 
voies, a expliqué ... [le] président du comité de gestion : d'une part, les caisses pourront légèrement augmenter leur 
participation. De l'autre, l'Inca pourra accueillir un ou plusieurs nouveaux partenaires. I I Des nouveaux partenaires 
dont [il] a dressé le portrait robot: i1 devra s'agir d'un groupe disposant de fonds propres importants, complémentaire 
et non concurrentie!, susceptible ·de supporter un développement dans la bancassurance et attaché à préserver Ie 
caractère 'co-opératif qui caractérise Ie groupe." Dit scenario, uiteengezet vóór de privatiseringsprocedure begon, 
vormt een perfecte beschrijving van het resultaat van de privatiseringsprocedure (zie verder). 
125 "NILK wijst CERA resoluut af', F.E.T., 31 maart 1995, 1. 

126 L 'Echo, 15 september 1995. 

127 "Landbouwkrediet klaar om positie te versterken", D.S., 15 september 1995. In dezelfde zin 
128 "Rousseaux ziet zowel in binnen- als buitenland mogelijke partners. De ASLK-Bank, al actief inzake landbouw, 
zit daar niet bij. 'Een bank met 1.000 agentschappen zal waarschijnlijk niet in aanmerking komen. We hebben zelf al 
300 verkooppunten en zijn niet bereid die in te krimpen'. De Belgische markt telt ook nog een aantal middelgrote 
spelers ... Het BBL-scenario blijkt verleden tijd te zijn .... " ("Landbouwkrediet mikt op marktaandeel van 50% in 
landbouwsector", F.E.T., 15 september 1995, 2; in dezelfde zin de volledige nederlands- en franstaligepers die dag). 
Nochtans had kredietinstelling BBL voordien openlijke interesse betoond. "BBL captivée par le Crédit agricole", 
Le Soir, 14 juli 1995; "BBL staat dicht bij overname Landbouwkrediet", F.E.T., 15 juli 1995, 1. 
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van het nut van een coöperatie, maar ik pin me daar niet op vast" .129 Daags na (!) de uiterste datum voor 
de indiening van een bindend bod, op 1 augustus 1996, bereiken de aandeelhouders een akkoord met 
coöperatieve bankier Bacob. Nog één dag later, op 2 augustus, ondertekenen de NILK-kassen, Swiss Life 
en Bacob een overeenkomst en keurt de Ministerraad een koninklijk besluit goed dat de verkoop van het 
resterende overheidsaandeel in NILK mogelijk maakt (dit wordt het koninklijk besluit van 7 oktober 
1996, COMP DOC 113). Swiss Life en de kassen kondigen ook aan dat ze "de optie" willen lichten. 
Nu pas wordt duidelijk over welke optie. het gaat : bij de verkoop van de eerste schijf van het 
Staatsbelang in NILK, hebben Swiss Life en de kassen het recht verworven om zelf een koper te zoeken 
voor het resterende Staatsbelang van 25% dat FPM aat:Ihield. Zo bekeken, stond het inderdaad "in de 
sterren geschreven" dat FPM van datbelang afstand zou doen ! 

Achteraf laat Paribas, dat ook een bindend bod had ingediend voor dit Staatsbelang, zich teleurgesteld 
uit over de gang van zaken. De instelling verklaart niet dezelfde kansen te hebben gekregen als Bacob. 
"Notre offre financière était apparemment très proche de celle de la Bacob, puisqu'elle s'élevait à 
1,53 milliard de F. Or, depuis Ie dépöt de cette offre liante, soit Ie 2 juillet, nous n'avons plus eu de 
contact avec Ie Crédit Agricole, alors que cedernier en a eu de nombreux par la suite avec Bacob. Nous 
nous posons donc des questions sur la transparenee de la procédure. D'autant plus qu'il était prévu, pour 
Ie 14 août, un conseil d'administration du Crédit Agricole décisif'.130 

43. Regering zet bedrijfsleiding opzij. In drie van de bovenstaande gevallen (NMKN, CBHK, NILK-n 
heeft de regering de actieve rol van de bedrijfsleiding mogelijk gemaakt door inbreng van de te 
privatiseren activa in FPM, hetgeen de evaluatiecommissie buiten spel zet (zie daarover infra, nr. __). 
In drie andere gevallen (mandaat aan bedrijfsleiding in ASLK en NIM, optie-overeenkomst in NILK
nB I) heeft ze de bedrijfsleiding zelfs uitdrukkelijk tot verkoop van de eigen onderneming 
gemachtigd. 

Daartegenover staan minstens vier gevallen (NIM, Belgacom, Sabena en Distrigas) waarin de regering 
een in haar ogen te activistische of onwillige bedrijfsleiding in het gareel heeft gedwongen, en zelf het 
dossier in handen heeft genomen. 

(i) Bij de privatisering van NIMkwam de regering in de lente van 1993 om onbekende redenen (wellicht 
omdat ze snel geld nodig had) terug op het verkoopscenario dat ze aanvankelijk had uitgestippeld. In 
plaats van een "vente par appartement" opteerde ze nu toch voor de verkoop van de instelling als 

·geheel. Het dossier werd in handen gegeven van de evaluatiecommissie, die tijdens de zomer het 
dossier bestudeerde en NIM liet waarderen door een internationale auditfirma. Op 21 oktober en 
16 december 1993 bracht de evaluatiecommissie verslag uit bij de minister van Financiën en op 
14 januari 1994 hechtte de Ministerraad zijn principiële goedkeuring aan het bod van één van de 
kandidaten, Ackermans & van Haaren (AvH). Op 24 februari 1994 gaf de Ministerraad aan de 
evaluatiecommissie opdracht om met AvH een verkoqpovereenkomst te onderhandelen. 

De leiding van NIM was overduidelijk niet opgezet met de nieuwe gang van zaken. Toen bleek dat de 
evaluatiecommissie niet op enige medewerking kon rekenen van NIM of van haar 
dochtervennootschappen, hetgeen het onderhandelen van een verkoopovereenkomst praktisch 
onmogelijk maakte, nam de regering een hoogst ongebruikelijke stap. Ze vaardigde een koninklijk 
besluit uit, door de Koning ondertekend op 2 maart 1994, "betreffende Informatieverstrekking naar 
aanleiding van de Verkoop van de Staatsdeelneming in de Nationale Investeringsmaatschappij". 
Dit besluit maakt deel uit van het geldend Belgisch recht J?laar is nooit in het Belgisch Staatsblad 
verschenen, zelfs niet bij uittreksel of vermelding. Daarom is het besluit tot op heden onbekend 

129 Maar de ene coöperatieve bankier is blijkbaar de andere niet: "Le managementreste très discret sur ce sujet aucun 
nom n'ayant filtré lors de la conférence de presse, si ce n'est un 'niet' répété à l'entrée de la CERA dans Ie capita! du 
Crédit Agricole" ("Le Crédit Agricole cherche taujours un allié", L'Echo, 30 maart- 1 april 1996). Het citaat in de 
hoofdtekst komt uit "Landbouwkrediet legt opnieuw sterke winstgroei voor", F.E.T., 30 maart 1996, 10. 
130 "Paribas Belgique s'estime lésée dans la procédure", L'Echo, 3-5 augustus 1996. 
131 Op te merken valt dat bedoelde optie-overeenkomst formeel door FPM is ondertekend, een van de Staat 
afgescheiden rechtspersoon. 
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gebleven (zie echter COMP DOC 82). De tekst leest bijna als een oorlogsverklaring aan bestuur en 
directie van NIM. 

Het besluit van 2 maart 1994 verleent ·aan de leden van de evaluatiecommissie en de door hen 
aangestelde deskundigen verreikende onderzoeksbevoegdheden, die een volledige onafhankelijkeid ten 
opzichte van de NIM-directie moeten garanderen. Het dwingt NIM en de door haar gecontroleerde 
dochtermaatschappijen ertoe om alle gegevens vrij te geven die koper AvH mogelijks zouden kunnen 
interesseren. Meer zelfs, de evaluatiecommissie en haar deskundigen krijgen het recht om ter plaatse 
inzage te gaan nemen van alle boeken, rekeningen, documenten en gegevensbestanden van NIM en van 
de dochterondernemingen die de investeringsmaatschappij controleert (art. 1, 1 °). De bestuurders en 
aangestelden van NIM en de dochterondernemingen worden verplicht om aan commissie en 
deskundigen "alle inlichtingen" te verstrekken (art. 1, 2°). Al deze gegevens, aldus het besluit, mogen 
aan potentiële koper AvH worden meegedeeld, zodra AvH onder voorwaarden die de commissie 
vaststelt, een schriftelijke geheimhoudingsverbintenis is aangegaan (art. 1, 3 °). Na ondertekening van 
de verkoopovereenkomst maar vóór de "closing" mag de evaluatiecommissie AvH bovendien 
machtigen tot "due diligence"-verificaties, zoals voorzien in de verkoopovereenkomst. Onder toezicht 
van de commissie en mits naleving van een geheimhoudingsverbintenis mag AvH in dat stadium ter 
plaatse inzage gaan nemen van alle boeken, rekeningen, documenten en gegevensbestanden van NIM 
en van de rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerde dochterondernemingen (art. 2). Enige vorm van 
toestemming vanwege NIM is overbodig. Integendeel, het besluit verplicht NIM ertoe "haar volle 
medewerking [te] verlenen aan de onderzoekingen" van de evaluatiecommissie óf van AvH en "het 
nodige [te] doen" opdat ook de dochterondernemingen ten volle aan de verificaties zouden meewerken 
(art. 4).132 

Uit het drastisch en voor zover ik kan nagaan uniek karakter van het besluit van 2 maart 1994 valt, 
mede in de wetenschap dat de Koning een dergelijk besluit niet lichtzinnig uitvaardigt, af te leiden dat 
er bij de verkoop van NIM een conflict is gerezen tussen bedrijfsleiding en verkopende overheid. 

(ii) In het autonoom overheidsbedrijf Belgacom hebben directie en raad van bestuur in de jaren 1993 en 
1994 op vele fronten een openlijke en zeer verbeten strijd uitgèvochten (die uiteindelijk leidde tot hun 
beider ontslag, na de zgn. "tabula rasa"-operatie van hun voogdijminister: infra, Boek II, nr._). 
Maar over de strategie en eventuele privatisering van Belgacom zijn ze het steeds roerend eens 
geweest. De gedelegeerd bestuurder, daarin gesteund door de raad van bestuur, waarschuwde sinds zijn 
aantreden op 2 januari 1992 regelmatig voor een overhaaste privatisering. Volgens hem moest 
Belgacom eerst op zoek naar internationale partners. Pas daarna, in 1996 of 1997, zou een grondig 
voorbereide en gefaseerde beursgang kunnen volgen naar Nederlands model. De leiding van Belgacom 
ging zelf actief op zoek naar geschikte partners, en belegde op 8-9 maart 1994 voor alle bestuurders 
een seminarie in Durbuy, onder meer om het profiel van een toekomstige partner uit te tekenen. 
Dat zinde de nieuwe, eind januari 1994 aangetreden voogdijminister in het geheel niet. In een brief aan 
de bedrijfsleiding schreef de minister dat "la stratégic d'alliance ... relève de l'autorité exclusive de 
l'actionnaire de Belgacom" en dat de regering nog geen beslissing had genomen omtrent de te 
realiseren objectieven of de te volgen methodologie. De leden van de raad van bestuur kregen de 
boodschap mee dat "[v]ous m'obligeriez en évitant de poser tout acte que pourrait contrarier l'action du 

132 Dochterondernmingen die NIM niet controleert, veelal privé-maatschappijen, kan de Koning niet rechtstreeks 
dwingen tot medewerking aan de verificaties van evaluatiecommissie en AvH. Onrechtstreeks bekomt Hij ook hier 
nochtans het gewenste resultaat, en wel door (i) de bestuurders en aangestelden van NIM en de door NIM 
gecontroleerde dochterondernell?-ingen ertoe te verplichten om ook over de niet-gecontro1eerde dochterondernemingen 
"alle inlichtingen" te verstrekken (art. 1, 2°) en (ii) bij het opleggen aan NIM van de plicht om "het nodige [te] doen" 
opdat ook de dochterondernemingen ten volle aan de verificaties zouden meewerken, onder verwijzing naar art. 7, lid 
1, NIM-wet (art. 4, lid 2). Bedoeld art. 7, lid 1, gewijzigd bij K.B. nr. 21 van 23 mei 1967 en de wetten van 30 maart 
1976 en 4 augustus 1978 (zie infra, nr._ voor volledige referenties), verleent NIMhet recht om van elke onderneming 
waarin ze een (min.derheids-)deelneming aanhoudt elke mogelijke inlichting te eisen en om, zonder verplaatsing, 
kennis te nemen van de boeken, briefwisseling, processen-verbaal of om het even welk geschrift van dergelijke 
onderneming. Indien gevraagd, moest NIM dus "in onderaanneming" van evaluatiecommissie en AvH alle inlichtingen 
verzamelen die laatstgenoemden maar zouden kunnen wensen. 
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gouvemement")33 Vanaf dan nam de regering de teugels strak in handen. Op 18 maart 1994 besprak 
het kernkabinet een rapport van de evaluatiecommissie, op 23 maart besliste de Ministerraad tot de 
"strategische consolidatie" van het bedrijf en legde hij de procedure vast volgens dewelke die zou 
verlopen. De bestuurders van Belgacom vernamen die beslissing naar verluidt via de pers. 
De gedelegeerd bestuurder reageerde positief maar kondigde toch aan dat hij zijn eigen zoektocht naar 
een strategische partner voortzette "zowel in Europa als in de Verenigde Staten". Niettemin zou het de 
regering zijn die, eerst samen met externe adviesbureaus en later samen met haar 
"consolidatiecommissie" -een evaluatiecommissie ad hoc waarin weliswaar ook bestuurders van 
Belgacom zetelden- de privatisering afrondde. Adviseurs en consolidatiecommissie konden daarbij, op 
order van de bevoegde minister, beschikken over de rapporten die Belgacom de afgelopen twee jaar 
zelf al had opgesteld met het oog op het aangaan van een strategische alliantie. 

Volgend fragment uit een interview dat de voogdijminister in 1994 toestond, 134 vat de verhouding 
tussen bedrijfsleiding en regering in het Belgacom-dossier uitstekend samen. Vraag: "En matière de 
recherche de partenaires, les responsables de Belgacom avaient montré de réelles dispositions. N'est-ce 
pas une perte de temps de vouloir reeommeneer ce qui avait déjà été entamé ?"Antwoord: "Je tiens à 
repréciser que l'élaboration de stratégies d'avenir est du ressort de l'actionnaire de Belgacom, pas de ses 
exécutants, même si tout a été élaboré en parfaite symbiose avec les dirigeants de Belgacom. Il est 
exact qu'aujourd'hui, plusieurs grandes entreprises se sont déjà manifestées, directement ou 
indirectement, et leurs noms sont connus. Mais si nous allons à la simple consultatien de ces candidats, 
sans avoir procédé à une étude stratégique préalable, ce serait très dangereux." Vraag : "Peut-on dire 
que vous avez repris les choses en main chez Belgacom ?" Antwoord : "Le drame de Belgacom est que 
de nombreuses persounes croient savoir ce qui est bon pour l'entreprise, et se répandent partout pour Ie 
dire. Il est clair que cette maison va devoir retrouver la notion de l'ordre parce que Ie temps de la 
consolidation est compté. Je sais également que les tilluistres passent et j'ai donc vraiment Ie sens de 
l'éphémère. Mais tant que j'occuperai cette fonction, je déciderai, j'agirai. Ce n'est pas moi qu'il fallait 
appeler à ce poste si c'était pour faire tapisserie." 

(iii) Sabena had ten tijde van zijn privatisering dezelfde voogdijminister als Belgacom, en de relatie 
tussen bedrijfsleiding en regering vertoont gelijkenissen met het Belgacom-dossier. De eerste 
toenaderende gesprekken met Swissair, tijdens de zomer van 1994, voerde de Sabena-directie alleen. 
Maar opvallend snel bleek dat de overheid haar rol als hoofdaandeelhouder van de privaatrechtelijke 
naamloze vennootschap Sabena ten volle wenste te spelen. Vanaf juni 1994 sprak de voogdijminister 
met de uit te kopen partner van Sabena, Air France; vanaf december 1994 volgde een 
zgn. "interkabinettenwerkgroep" voor de regering het Sabena-dossier. 

Injanuari 1,995 kwam het tot een open confrontatie tussen de regering en de bedrijfsleiding van Sabena 
-waar één persoon zowel voorzitter van de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder was. Toen 
bleek namelijk dat het "business plan" dat Sabena aan Swissair had voorgelegd als basis voor 
onderhandelingen, uitging van de uitvlagging van Sabena-piloten naar de Luxemburgse 
luchtvaartmaatschappij Luxair. Het uitvlaggingsplan -dat verder in detail aan bod komt: Deel III, 
nrs. _-_-lekte uit toen het ter sprake kwam op de raad van bestuur van Luxair. De bestuurders van 
Luxair verwierpen het plan en, erger nog, het idee om piloten uit Je vlaggen bleek fel protest uit te 
lokken bij de Belgische ministers van Financiën en Sociale Zaken. Ook de Luxemburgse premier en 
later zelfs de Europese transportministers verwierpen het. De zaak was bijzonder gênant voor de 
Belgische regering. In die context richtte de voogdijminister op 24 januari 1995 volgend schrijven aan 
de voorzitter annex gedelegeerd bestuurder van Sabena : 

"Monsieur Ie Président, 

Afm d'assurer Ie maximum de cohérence dans nos négociations avec Swissair, je tenais à vous informer que 
je considère cornme absoiument indispensabie que toute proposition faite aux Suisses par Sabena soit 
soumise à l'accord d'un représentant du Gouvernement. 

133 Tekst afgedrukt in SAMSON, C. en SERAFINI, L., o.c., 124-125. 
134 Gepubliceerd in Trends/Tendances, 21 april1994. 
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Je demanderais également que toute négociation concernant des points de nature à impliquer Ie 
Gouvernement beige se fasse en présence d'un de ses représentants. 

11 en va de notre crédibilité vis-à-vis de Swissair, à un moment de fragilité extrême dans Ie processus de 
négociation." 

Per kerende kwam het volgende antwoord : 

"Monsieur Ie Vice-Premier Ministre, 

Je regrette vivement la tournure que semblent prendre nos relations. J'aurais, en effet, apprécié une rencontre 
de vive voix plutot qu'un écrit qui m'oblige malheureusement à vous répondre. 

Jamais nous n'avons pris position à l'égard de Swissair, non concertée au préalable avec vous-même ou avec 
vos services. 

Vinverse n'est pas vrai . 

... Dès lors, je me permets de vous suggérer, par souci de clarté et d'efficacité, de mener dorénavant seul avec 
vos services !'ensemble des contacts avec Swissair concernant les conditions de leur entrée dans Ie capita! de 
la Sabena. 

Si vous Ie jugez utile, je reste à votre entière disposition."135 

Toen de minister van Financiën een uitvlagging naar Luxemburg "principieel onverdedigbaar" 
noemde, bedacht de Sabena-voorzitter hem met volgende "open brief', gepubliceerd in de kranten 
LeSoir en De Standaard van 1 februari 1995. 

"Monsieur Ie Ministre, 

On vous attribue dans la presse un certain nombre de déclarations à mon égard et à l'égard de la Sabena. 

J'ignore si elles sont exactes; je nuancerai, dès lors, mes propos. 

Je trouve Ie débat concemant la délocalisation de nos pilotes d'une médiocrité historique. C'est comme si 
notre pays restait toujours en retard 'd'une guerre, d'une armée, d'une idée'. 

Je n'ai de leçon à recevoir de personne, ni sur Ie plan de la moralité ni sur Ie plan du civisme. 

Lorsque je suis arrivé à la Sabena, j'ai hérité d'une société délabrée, en état de faillite virtuelle et dontIe bilan 
ne reflétait pas la réalité. 

Avec des moyens dérisoires, je l'aj assainie et restructurée en la rendant à nouveau performanteet attractive, 
à tel point qu'elle intéresse aujourd'hui les meilleurs dans Ie métier. En 1994, nous avons, en toute discrétion, 
embauché 300 personnes. Je souhaite poursuivre. 

Mon but est de tout faire pour maintenir dans notre pays une industrie de valeur aux retombées économiques 
et sociales importantes, offrant des perspectives motivantes à une partie de notre jeunesse. 

L'Europe étant devenue une réalité, j'en accepte les défis et les contraintes, notaroment sur Ie plan de la 
concurrence. Je revenclique aussi les ressources qu'elle offre dans Ie cadre des lois et règlements existants. 
Si vous me refusez ceci, vous devez aussi, en toute logique, nour prémunir contre ce qui devient alors un 
phénomène de concurrence déloyale de la part d'entreprises situées dans d'autres Etats membres offrant tous 
des régimes plus favorables. 

A défaut, vous condamnez, au nom de dogmes et de slogans surannés, la Sabena et ceux qui y travaillent 
fièrement, avec compétence et dévouement. Ou est l'intérêt général ? Ou est la moralité ? La réponse est 
simple. 

Aujourd'hui nous sommes 9.400 persounes à la Sabena, dont 450 pilotes qui sont parmi les meilleurs au 
monde. 11s ont accepté d'augmenter leur productivité de plus de 25 %, ce qui, sur Ie plan européen, les place 
en tête, en matière de prestations. Nous avons dû malheureusement diminuer leur salaire de 17 % dans Ie 
cadre de la convention collective de travail du 20 août 1993. Je me suis engagé à tout faire pour remédier à 
cette situation injuste. L'extension de notre accord de coopération avec Luxair, vieux de plus de vingt ans, 
devait nous permettre en toute légalité de mettre en commun nos flottes et nos pilotes dans l'intérêt bien 
compris des deux entreprises qui auraient vu leurs ressources respectives augmenter considérablement. Le 
projet était bouclé et connu officiellement depuis !'origine. 11 était dès lors justifié de l'inclure dans Ie 
Business Plan à cinq ans qui a été remis à Swissair en vue de lui permettre de valoriser la Sabena. 

L'enjeu et les choix sont simples. 

135 Teksten afgedrukt in SAMSON, C. en SERAFINI, L., o.c., 113. 
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En permettant à un tel accord d'aboutir, on construit l'Europe et l'on conforte l'emploi existant à la Sabena, 
soit quelque 9.000 personnes dont nous pourrons restituer Ie salaire. On rend par ailleurs l'accord avec 
Swissair possible, grace à quoi, 1.500 emplois nouveaux seront créés sur urie durée de cinq ans. 
Sinon, vous handicaperez une entreprise comme la Sabena et l'emploi y afférent. Ce n'est pas du chantage, 
Monsieur Ie Ministre, simptement les dures réalités de tous les jours et un peu de bon sens; faites vos 
comptes. Ou est l'intérêt général? Ou est la moralité? Je me battrai jusqu'au bout pour que vive en Belgique 
une communauté d'hommes et de femmes qui a prouvé son savoir-faire: 
Je suis prêt à poursuivre ce débat avec vous, en privé ou en public; je vous laisse, Ie cas échéant, Ie choix des 
armes. 

Je vous prie de croire, Monsieur Ie Ministre, en mes sentiments les meilleurs."136 

De autonomie van de Sabena-directie bij de onderhandelingen met Swissair werd sedertdien gevoelig 
beperkt. De directie onderhandelde nog wel met de Zwitsers, maar meestal in aanwezigheid van (een 
vertegenwoordiger van) de voogdijminister. Die bracht regelmatig verslag uit aan de Ministerra~d, die 
hem op 28 april 1995 machtigde om de onderhandelingen af te ronden en een ontwerp-akkoord te 
ondertekenen. 

(iv) Beursintroductie Distrigas. Op 24 mei 1994 ondertekenden de Staat, AvH en Tractebel een 
overeenkomst "tot verkoop van de aandelen van de Nationale Investeringsmaatschappij" (zie 
gedetailleerd infra, Deel lil, nrs. _-_). Die overeenkomst bepaalde o.m. dat AvH, koper van NIM, de 
participatie van de investeringsmaatschappij in gasmaatschappij Distrigas onder bepaalde voorwaarden 
aan Tractebel mocht retrocederen. Als één van de voorwaarden gold dat Tractebel vóór 31 maart 1995 
een deel van de Distrigas-aandelen ter beurze zou introduceren. Zou de introductieprijs hoger liggen 
dan de in 1994 betaalde koopprijs, dan moest Tractebel op die koopprijs bovendien een surplus 
betalen. 

Enkel indien de evaluatiecommissie in overleg met Tractebel zou oordelen dat een beursgang "het 
beste belang van de Staat of zijn privatiseringsprogramma" niet zou dienen, aldus nog de 
overeenkomst, zou · Tractebel van een beursgang mogen afzien. In dat geval zouden de regering en 
Tractebel vóór 1 juli 1995 omtrent de beursgang een nieuwe regeling moeten treffen (deze periode 
werd later tot 31 december 1995 verlengd). Zou dat niet lukken, dan kon FIM, afgeslankte 
rechtsopvolger van NIM, tot 31 juli 1995 (later: 28 februari 1996) een zgn. "call"-optie uitoefenen op 
de ter beurze te introduceren aandelen, en deze aandelen zelf naar de beurs brengen. Zou ook die optie 
niet worden uitgeoefend, dan zouden de betrokken aandelen definitief en zonder meerprijs bij 
Tractebel terecht komen. We komen verder (infra, nrs. _-_)terug op deze regeling. Van belang is hier, 
dat de leiding van Tractebel nooit voor een beursintroductie van Distrigas-aandelen gewonnen is 
geweest - en daarvan ook nooit een geheim heeft gemaakt. Een beursintroductie zou Distrigas volgens 
de Tractebel-leiding dwingen om commercieel gevoelige informatie vrij te geven (o.m. over het 
Algerijnse aardgascontract), wat het bedrijf niet wilde. Bovendien zou het aandeel volgens Tractebel te 
weinig liquide zijn, zou de dividendpolitiek weinig aantrekkelijk zijn voor kleine beleggers, enz. Dat 
Tractebel bij een geslaagde beursintroductie een meerprijs zou moeten betalen op de koopprijs van 
1994, was natuurlijk ook niet van aard om het bedrijf te enthousiasmeren. ' 

Aanvankelijk leek de Tractebel-leiding zijn slag te. zullen thuishalen. Op 22 februari 1995 besliste de 
regering, op advies van de evaluatiecommissie (die zich op zijn beurt baseerde op het advies van een 
door Tractebel aangestelde financieel adviseur), om voorlopig af te zien van een beursintroductie. 
De slechte prestaties van de beurs zouden geen geslaagde introductie kunnen garanderen. Maar op 
12 december 1995 besliste de regering een tweede poging te wagen om, ditmaal zelf, een 
beursintroductie van Distrigas te verzorgen. Op 17 januari 1996 verscheen in de pers een uitnodiging 
tot vaste overname van de betrokken Distrigas-aandelen, op 27 februari 1996lichtte FIMhaar optie·op 

136·Het schriftelijk antwoord van de bevoegde minister, afgedrukt in dezelfde Soir: "Je ne souhaite pas répondre 
point par point à Monsieur Godfroid, encore qu'il y aurait bien des choses à préciser notaroment sur l'aide importante 
qui a déja été payée par l'Etat et sur le traitement fiscal priviligié qui a déjà été accordé à la Sabena. Je me bomerai 
simplement à poser la question : le raisonnement de Monsieur Godfroid ne pourrait-il pas être tenu par le responsabie 

- de toute entreprise beige, lui aussi confronté à la concurrence internationale et tout aussi légitimement fier de son 
persennel ? Et qu'arriverait-il à notre pays si tous les chefs d'entreprise en tiraient la même conclusion ?" 
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Distrigas-aandelen en op 3 juni 1996 introduceerde een consortium rond Generale Bank met succes het 
aandeel op de beurs. Tot op het laatste ogenblik bleef de gedelegeerd bestuurder van Tractebel de 
beursintroductie in de pers bekritiseren, en Tractebel weigerde een aandelensplitsing die de 
beursintroductie voor de kleine belegger interessanter had kunnen maken. Uiteindelijk haalde de 
vastberaden houding van evaluatiecommissie en regering het - wat tot de unieke situatie heeft geleid 
dat een bedrijf met succes maar tegen de zin van de referentie-aandeelhouder op de beurs is genoteerd. 

44. Appreciatie. Inmenging bedrijfsleiding wenselijk ? Studie van de · privatiseringspraktijk maakt 
duidelijk dat de bedrijfsleiding van te privatiseren ondernemingen de neiging vertoont om actief in het 
privatiseringsproces in te grijpen. De vraag rijst of dit wenselijk is. Op zich is dit geen juridische 
vraag, maar ze is wel juridisch relevant, mede in het licht van het recht van kandidaat-kopers op 
gelijke behandeling. 

Laten we meteen verduidelijken dat een ingrijpen van bestuurders zoals zich dat bijvoorbeeld in de 
NIM- en NILK-dossiers heeft gemanifesteerd, in landen met een wettelijk vastgelegd 
procedureverloop niet kan. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn een evaluatie en een "avis conforme" 
vanwege een onafhankelijk expertencommissie verplicht: infra, nrs. _-_.Dit sluit informele contacten 
vanwege de bedrijfsleiding niet uit, maar dwingt ze wel binnen bepaalde grenzen. 

Van de bestuurders van een overheidsbedrijf mag men aannemen dat ze hun bedrijf kennen als geen 
ander. Dat alleen al maakt hun medewerking tot een voorwaarde voor een geslaagde privatisering. 
Sinds de mislukte eerste poging tot privatisering van NMKN, een poging waarbij de NMKN
bestuurders niet werden betrokken, zullen ook de Belgische verantwoordelijken zich hiervan bewust 
zijn. Het lijkt in dit verband onontbeerlijk dat de commissie die de regering bij privatiseringen 
adviseert, traditioneel de "Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk" (daarover infra, _), 
bij de bedrijfsleiding informatie inwint voordat ze de regering een verkoopprocedure voorstelt of, in 
het kader van een onderhandse verkoopprocedure, een lijst met kandidaat-kopers voorlegt, en voordat 
ze een minimum-verkoopprijs vastlegt. 

Verder dan het verstrekken van informatie aan de verkopende overheid en de verzamelde kandidaat
kopers (in het kader van een "data room") moet de rol van de bedrijfsleiding m.i. echter niet gaan, 
omdat anders het risico op ongelijke behandeling van kandidaat-kopers te groot wordt. Bestuurders 
zelf op pad sturen om kopers te zoeken, goed wetende dat die bestuurders een direct belang hebben bij 
de uitkomst van het selectieproces, is vragen om problemen. Vroeg of laat moet dit leiden tot 
excessen, waarbij aan de ene kandidaat bijvoorbeeld meer of gevoeliger informatie wordt 
doorgespeeld dan aan de andere. Het publiekelijk afschrikken of uitsluiten van kandidaat-kopers, 
zoals dat klaarblijkelijk bij de verkoop van NILK is gebeurd, valt eveneens als een exces te 
beschouwen. Een en ander kan trouwens het rechtmatig belang van de Staat op een optimale 
verkoopopbrengst (en/ of andere belangen, zoals optimale tewerkstelling, efficiënte bedrijfsvoering, 
goed functionerende financiële markten en tussenpersonen, ... ) schaden. 

45. Inconsequente houding van verkopende overheid tegenover bedrijfsleiding. De neiging van de 
bedrijfsleiding om zich te mengen in het privatiseringsproces mag dan vrij algemeen zijn, de houding 
van de uitvoerende macht tegenover dit verschijnsel is minder eenduidig. De uitvoerende macht heeft 
eigen initiatief vanwege de bedrijfsleiding nu eens aangemoedigd, dan weer afgeblokt. Vaste criteria 
voor het bepalen van eeh gegeven houding, lijken daarbij niet voorhanden.l37 Juridische criteria 
ontbreken al helemaal: aan de enige bedrijfsleiding die zich op een uitgebreide, wettelijk 
gegarandeerde autonomie kon beroepen (die van Belgacom, op grond van de a.o.b.-wet) heeft de 
regering alle autonomie ontnomen. De vraag of ze dit wettelijk kon, is meermaals gesteld. Deze vraag 
komt, samen met de meer algemene problematiek rond (belangen-)conflicten tussen de 

13 7 Zonder hieraan enige conclusie te willen verbinden, valt me op dat de drie ondernemingen aan wie het initiatief 
werd ontnomen, geleid werden door managers afkomstig uit de privé-sector, terwijl de leiding van 
overheidsondememingen die een mandaat kregen om de privatisering van de eigen instelling te organiseren, sterkere 
personele banden vertoonde met de politieke overheden (gewezen kabinetsleden). 
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aandeelhouder-overheid en de bedrijfsleiding van overheidsbedrijven, aan bod in een apart hoofdstuk 
over deugdelijk bestuur van overheidsondememingen in Boek II (infra, nrs. _-_). 

46. Empirie: heeft de bedrijfsleiding privatisering overleefd? Het is niet eenvoudig om zich op basis 
van de privatiseringspraktijk tot nu toe, een beeld te vormen over de positie van de bedrijfsleiding van 
verkochte overheidsbedrijven. Veel van de "geprivatiseerde" bedrijven zijn immers slechts 
gedeeltelijk verkocht, en de overheid heeft zich er wettelijk het recht voorbehouden om zelf een aantal 
be'stuurders te blijven aanduiden (o.m. ASLK-Bank en -Verzekeringen, Sabena, Belgacom). Een 
analyse van die bedrijven die wel volledig in privé-handen zijn overgegaan, doet een verband 
vermoeden tussen de houding van de bedrijfsleiding tijdens de privatisering en de positie van die 
bedrijfsleiding na privatisering. 

De bestuurders van NIM, die zich actief hadden verzet tegen een privatisering van de onderneming als 
geheel (supra, nr. _), zijn niet overgenomen door de koper. Ze bleven echter aan het werk in de door de 
Staat opgerichte FIM. 

NMKN biedt een genuanceerder beeld. Bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst op 
14 september 1995, stond al vast dat de voorzitter van het directiecomité zou aanblijven. Wel zond koper 
ASLK-Bank nog vóór de definitieve overname al twee "waarnemers" naar het directiecomité. Op 
7 november 1995 vond een buitengewone algemene vergadering plaats en namen alle leden van de raad 
van bestuur collectief ontslag. De statuten van NMKN werden aangepast en een nieuwe raad van bestuur 
aangeduid (met een voorzitter die voorheen bij de koper actief was). Bij de vier leden van het "nieuwe" 
directiecomité was er slechts één nieuweling. Geleidelijk werd echter duidelijk dat de steeds 
verdergaande integratie tussen NMKN en ASLK-Bank vroeg of laat zou leiden tot een fusie die eigen 
bestuursorganen voor NMKN overbodig maakt. Op 1 maart 1997 kondigde de voorzitter van het 
directiecomité aan dat hij NMKN verliet om opnieuw de functie te gaan uitoefenen die hij ook vóór zijn 
aankomst bij de bank vervulde : kabinetschef. 

De privatisering van NILK, later Landbouwkrediet, werd helemaal door het management georganiseerd 
(supra, nrs. _-_). De publieke aankondiging in de pers die de verkoop op 3 mei 1995 in gang zette, 
vermeldde uitdrukkelijk dat kandidaat-kopers moesten aangeven hoeveel zetels ze in de toekomstige raad 
van bestuur zouden opeisen. Uiteindelijk is er nooit van enige spanning sprake geweest. Op geen enkel 
ogenblik zijn bestaande bestuurders opzij gezet. Naarmate nieuwe partners in het kapitaal intraden (eerst 
Swiss Life, vervolgens Bacob ), zijn eenvoudigweg nieuwe bestuurdersfuncties gecreëerd. De voorzitter 
van het directiecomité is steeds op post gebleven. 

Deze drie gevalten geven volgend beeld. Gaat de zittende bedrijfsleiding actief en met succes op zoek 
naar een "vriendelijke" koper, dan behoudt ze na de privatisering haar positie (NILK). Neemt ze een 
min of meer neutrale houding aan, dan is het beeld post-privatisering genuanceerder (NMKN). Verzet 
ze zich tegen het principe van privatisering, of tegen de kandidaat-koper die het haalt, dan hoeft ze 
niet op veel sympathie van die koper te rekenen (NIM). Hieraan weze echter toegevoegd dat een 
studie van drie gevallen allicht onvoldoende houvast biedt voor een algemene conclusie. 

C. Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk 

4 7. Als eerste beleidsdaad inzake privatisering in de negentigerjaren geldt de instelling, bij koninklijk 
besluit van 8 oktober 1992 (COMP DOC 80), van de "Co~issie voor Evaluatie van de Activa van 
het Rijk" -naar de elkaar snel opvolgende voorzitters achtereenvolgens ook gekend als "commissie 
Maldague", "commissie Masset", "commissie Henrion", "commissie Ugeux" of "commissie 
Abraham". Boeiender dan een parafrasering van het organiek besluit van 8 oktober 1992 lijkt me een 
vergelijking van de Belgische evaluatiecommissie met de Franse privatiseringscommissie. Het komt 
me immers voor dat de Belgische regering en haar adviseurs het idee voor de oprichting van een 
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"evaluatiecommissie" in Frankrijk hebben gehaald, waar loi 86-912 van 6 augustus 1986 een 
gelijkaardige commissie installeerde.13S 

1. Het Franse model: "Commission de la Privatisation" 

48. D~ naam van de Franse commissie blijkt aan wisseling onderhevig, net zoals, en samen met, de 
parlementaire meerderheid. Het oorspronkelijke "commission de la Privatisation" werd in november 
1988 na een regeringswissel gewijzigd in "commission d'Evaluation des entreprises publiques", maar 
in 1993 weer in ere hersteld. Wat onveranderd bleef, is de samenstelling van de commissie : sinds 
1986 telt de commissie vijf gewone leden en één voorzitter, bij decreet benoemd voor vijf jaren "en 
raison de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière oujuridique". 

49 .. Om zicht te krijgen op de precieze opdrachten van de Franse privatiseringscommissie - opdrachten 
die in 1993 en 1995 gevoelig zijn uitgebreid- dienen we kort in te gaan op het historisch verloop van 
de privatiseringen in Frankrijk en op enkele aspecten van de privatiseringsprocedure zoals die daar bij 
wet en Grondwet is vastgelegd.139 

Grondwet 

De Franse Grondwet legt, in tegenstelling tot de Belgische, belangrijke beperkingen op inzake 
privatisering. Vooreerst is er alinea 9 van de preambule van de Grondwet van 1946, waarnaar alinea 1 
van de preambule vàn de Grondwet van 1958 verwijst en volgens welke "tout bien, toute entreprise dont 
l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit 
devenir la propriété de la collectivité". Een arrest dat de Conseil Constitutionnel op 26 juni 1986 velde 
over de grondwettelijkheid van de privatiseringswetten van 2 juli en 6 augustus 1986, bevestigt de 
afdwingbaarheid van deze bepaling,l40 Vervolgens bepaalt art. 34, alinea 9, van de Grondwet dat "la loi 
flxe les règles concemant ... les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du 
secteur public au secteur privé". 

Bovenstaande bepalingen spelen in Frankrijk zowel bij nationalisering als bij privatisering een rol van 
betekenis, omdat tegenstanders de Conseil Constitutionnel steeds om toetsing vragen van de maatregelen 
die de regering voorstelt in de ene of de andere zin. Zulks geschiedde in 1982, in een poging om de 
grootscheepse nationalisering te verhinderen, en opnieuw in 1986, in een poging om de privatiseringen te 
dwarsbomen. De uitspraak van de Conseil Constitutionnel was in beide gevallen principieel dezelfde : 
ofschoon de Grondwet aan de wetgever het opportuniteitsoordeel overlaat betreffende nationalisering of 
privatisering, onderwerpt zij dit oordeel aan strikte vereisten 141 (vgl. het Europese recht, infra, Boek lil) 
In het geval van privatisering gelden volgens het Hof drie zulke vereisten : 

(i) (bepaalde) nationale openbare diensten komen niet voor privatisering in aanmerking 

Wie de preambule leest (zie hierboven) zou verwachten dat geen enkele openbare dienst kan worden 
geprivatiseerd. Maar de Conseil Constitutionnellijkt bewust te hebben gekozen voor een engere lezing 
van de Grondwet. In het arrest staat immers : "La nécessité de certains services publies nationaux 
découle de principesou de règles de valeur constitutionnelle" (nadruk toegevoegd), en ook verder in de 

138 Zie art. 3 van die wet, zoals gewijzigd door Loi 93-923 van 6 augustus 1993. Beide wetten staan infra, in voetnoot 
_, volledig geciteerd. 
139 Het hiernavolgende is grotendeels gebaseerd op het uitstekende stuk van DE V AUPLANE, H., "Les aspects 
juridiques des privatisations", in Les privatisations en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en !talie, DION, 
F. (ed.), Parijs, Les études de la Documentation française, La documentation française, 1995, (47), 49-59. 
140 Het arrest wordt in detail besproken bij DURUPTY, M., Les privatisations en France, Notes et études 
documentaires 4857, Parijs, La documentation française, 1988, 45-50. De Conseil Constitutionnel verwierp wel de 
beroepen omdat de ondernemingen waarvan de gewraakte wetten de verkoop mogelijk maakten, geen "service pubtic 
national" verzorgden of "monopole de fait" uitoefenden. 
141 Zie DURUPTY, M., o.c., 46. In die zin ook het besluit van de Conseil Constitutionnel: "Sous les strictes réserves 
d'interprétation énoncées plus haut, la loi autorisant Ie Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique 
et social n'est pas contraire à la Constitution". 
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tekst maakt het Hof duidelijk dat enkel "services publies nationaux d'ordre constitutionnel" publiek 
moeten blijven, terwijl "services publies nationaux d'opportunité" wel aan de privé-sector kunnen 
worden overgedragen.142 Vraag is dan alleen, welke openbare diensten tot de ene, en welke tot de 
andere categorie behoren. Het arrest van 26 juni 1986 bevat geen aanduiding over 
onderscheidingscriteria; het Hof behoudt zichzelf het recht voor om geval per geval te oordelen. Op de 
lijst met te privatiseren· ondernemingen die aan de aan het Hof voorgelegde wet was toegevoegd, 
stonden volgens het Hof geen ondernemingen "die een openbare dienst verlenen waarvan de Grondwet 
het bestaan en de werking zou vereisen".143 

Onder verwijzing naar de preambule bij de Grondwet van 27 oktober 1946, die vereist dat de Natie 
instaat voor diensten als onderwijs, sociale zekerheid, werkloosheidsverzekering en beroepsvorming, 
meent prof. DURUPTY dat er nauwelijks overheidsbedrijven te vinden zullen zijn waarvan privatisering 
verboden is omdat ze "constitutionele openbare diensten" leveren.144 Niettemin blijft het, in niet
Franse ogen althans, verwonderlijk hoe rigoureus in Frankrijk wordt vastgehouden aan het samenvallen 
van organieke en functionele openbare dienst - een houding die m.i. onhoudbaar wordt in het licht van 
de vrijmaking van "openbare diensten" binnen de Gemeenschap. De basis voor de Franse visie vindt 
men hier, in de Franse Grondwet, en de onhoudbaarheid ervan lijkt me te moeten leiden tot de 
vervanging van het concept "openbare dienst" door een ander concept, dat van "universele dienst". 
Daarover infra, Boek IV. 

(ii) openbare ondernemingen die een feitelijke monopoliepositie ("monopole de fait") bekleden, komen 
niet voor privatisering in aanmerking 

Ook deze beperking, wederom onvermijdelijk indien men de preambule bij de Grondwet (zie hoger) als 
bindend beschouwt, blijft te vaag. DURUPTY meent uit de schaarse toelichtingen van de Conseil 
Constitutionnel te mogen afleiden dat publieke ondernemingen waarvan slechts een deel van de 
activiteit als monopolistisch te omschrijven valt, zeker niet de grondwettelijke bescherming tegen 
privatisering genieten. Gezien de toenemende diversificatie, ook bij overheidsondernemingen, en de 
liberalisering van sectoren waarin dit soort ondernemingen klassiek actief is, zal ook dit vereiste weinig 
voorgenomen transacties doen sneuvelen.145 De Conseil Constitutionnel, die zich wederom het recht 
voorbehoudt om elk geval apart (marginaal) te toetsen, heeft op de voorgelegde lijst met te privatiseren' 
ondernemingen alleszins geen beschermde feitelijke monopolies aangetroffen. 

(iii) bij privatisering moet de Staat een correcte en billijke vergoeding bekomen ("indemnisation juste et 
équitable") en moet, meer in het algemeen, het publiek eigendomsrecht worden gerespecteerd 

Zoals gezegd, werd de Conseil Constitutionnel in 1982 geconfronteerd met de vraag naar de 
verenigbaarheid van nationalisaties met de Grondwet. Toen had het Hof geoordeeld, onder verwijzing 
naar art. 17 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, 146 dat "la privation du droit 
de propriété pour cause de nécessité publique requiert une juste et préalable indemnité". 

Doordat het Hof de coherentie wilde garanderen met zijn eerdere rechtspraak - en, zo neem ik aan, elke 
schijn van partijdigheid in deze politiek gevoelig liggende materie wilde vermijden - kwam het tot een 
m.i. geniale juridische innovatie : het verklaarde dat het recht op bescherming van eigendom niet enkel 
aan particulieren toekomt maar evenzeer, en in dezelfde mate, aan de Staat en andere publiekrechtelijke 
rechtspersonen. Deze gelijkschakeling van de bescherming van private en publieke eigendom kwam 
volstrekt onverwacht, want tot dan toe was steeds aangenomen dat de grondwettelijke bescherming van 

142 "La détermination des autres activités qui doivent être érigées en service public national est laissée à l'appréciation 
du législateur ou de l'autorité réglementaire selon les cas; qu'il suit de là que Ie fait qu'une activité ait été érigée en 
service public par Ie législateur sans que la Constitution l'ait exigé ne fait pas obstacle à ce que cette activité fasse, 
comme l'entreprise qui en est chargée, l'objet d'un transfertau secteur privé." 
143 "Aucune des entreprises qui figurent sur la liste mentionnée à l'article 4 de la loi ne peut être regardée comme 
exploitant un service public dont l'existence et Ie fonctionnement seraient exigés par la Constitution". 
144 . 

DURUPTY, M., o.c., 48. 
145 Id., 49. 

146 "[lid 1] Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen. [lid 2] Niemand mag 
willekeurig van zijn eigendom worden beroofd." 
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eigendom enkel de private eigendom betrof.147 Ze opent, o.m. in het licht van het eerste artikel van het 
Eerste Protocol bij het EVRM dat de eigendom beschermt van "[i]edere natuurlijke ofrechtspersooon", 
fraaie perspectieven.l48 

Wat hier telt, is de invulling die de Conseil Constitutionnel heeft gegeven aan het vereiste dat het 
ontnemen van (publieke zowel als private) eigendom conform de Grondwet geschiedt. In tegenstelling 
tot de vage terminologie die het arrest hanteert bij de bespreking van de eerste twee vereisten 
(zie hoger, over de begrippen "grondwettelijke openbare dienst" en "feitelijke monopolie"), is het op dit 

· punt opvallend precies. Opdat bij privatisering het grondwettelijk recht op· eigendom van de Staat 
gevrijwaard zou blijven is vereist dat: 

(a) de onderneming niet verkocht wordt aan een prijs die lager ligt d!}n de waarde; niet-naleving van dit 
vereiste zou een schending van het gelijkheidsbeginsel inhouden, met een ongerechtvaardigde 
bevoordeliging van de kopers in vergelijking met het geheel van de burgers; 

(b) de evaluatie van de onderneming moet in overeenstemming zijn met de gangbare praktijk bij gehele 
of gedeeltelijke cessie van ondernemingsactiva, wat impliceert dat ze rekening houdt met de 
béurswaarde van de verkochte effecten, met de door de onderneming gerealiseérde winsten, met het 
bestaan van dochterondernemingen en met de toekomstperspectieven; verkoop aan een prijs die lager 
ligt dan de op deze wijze geëvalueerde waarde van de onderneming is volgens de Conseil 
Constitutionnel verboden; 

( c) alle kandidaat-kopers moeten volstrekt gelijk worden behandeld; en 

( d) de cessie mag de nationale onafhankelijkheid niet in het gedrang brengen. 

De eerste drie vereisten lijken voort te vloeien uit de eis op een correcte en billijke vergoeding voor 
eigendomsontneming. Het laatste vereiste heeft daar duidelijk niets mee te maken, maar valt eventueel 
wel te verantwoorden vanuit een meer algemene zorg om de vrijwaring van het publieke 
eigendomsrecht. 

De hier besproken constitutionele dimensie van het Franse privatiseringsprogramma lijkt me essentieel. 
Zij verklaart een aantal eigenaardigheden van het Franse programma, en opvallende verschillen met 
programma's in andere lidstaten van de Europese Unie. Ik denk met name aan: 

- de gewichtige rol die is toebedeeld aan een onafhankelijke evaluatiecommissie (die hieronder meer in 
detail wordt toegelicht); 

- een voorkeur voor privatiseringen via de beurs; 

- de hardnekkigheid waarmee het nationaal belang wordt verdedigd; via mechanismen als 
participatieplafonds, gouden aandelen en "noyaux durs" geven de Franse wetgever en regering 

147 DURUPTY, M., o.c., 50. 

148 Geniet de Staat dezelfde mensenrechten als een particuliere rechtspersoon? Dit lijkt me een boeiende vraag (al 
ontbreken me de tijd en het kunnen om er een antwoord op te formuleren). Men leze bijvoorbeeld het genoemde art. 1 
Eerste Protocol EVRM : "Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. 
Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien 
in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht.// De voorgaande bepalingen tasten echter op geen 
enkele wijze het recht aan, dat een Staat heeft om die wetten toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het 
gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of 
andere heffingen of boeten te verzekeren." Indien ook een Staat zich op dit recht kan beroepen, moet men dan 
besluiten dat privatisering, net zoals onteigening, niet mogelijk is dan in het algemeen belang en bij wet ? Toegegeven, 
(a) het valt allicht niet moeilijk te argumenteren, al was het maar op basis van tekstargumenten, dat 
mensenrechtenverdragen geen rechten toekennen aan de Staat en (b) de discussie is allicht te theoretisch in de mate dat 
men een Staat, vertegenwoordigd door een regering, niet snel de hulp van het Hof in Straatsburg ziet inroepen tot 
afdwinging van een recht dat een (andere) regering in naam van diezelfde Staat zou hebben geschonden (of zouden 
ook individuen de vrijwaring van rechten van hun Staat mogen opnemen?). Niettemin, als het.Franse grondwettelijk 
Hof in zijn arrest van 26 juni 1986 iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat de zekerheden van vandaag niet 
noodzakelijk die van morgen zijn. Per slot van rekening had ook niemand durven voorspellen dat de Cour 
Constitutionnel de eigendomsbescherming in de Franse Grondwet zou interpreteren als toekomend aan de Franse 
Staat. 
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uitvoering aan het vereiste, door de Conseil Constitutionnel in de Grondwet gelezen, tot vrijwaring 
van de nationale onafhankelijkheid. 

Privatiseringswetten 

De regering die in 1986 aan de macht kwam onder leiding van premier CHIRAC interpreteerde art. 34 van 
de Grondwet in die zin, dat een machtigingswet voor privatisering volstond. Op 2 juli 1986 keurde het 
Parlement inderdaad een dergelijke machtigingswet goed : "loi 86-793 autorisant le Gouvernement à 
prendre diverses mesures d'ordre économique et social et à opérer certains transferts d'entreprises 

publiques au secteur privé".149 

Maar op 16 juli 1986 weigerde "cohabitation"-president MITTERRAND, zoals hij had aangekondigd,150 
oni de "ord9nnance" te ondertekenen die de regering in uitvoering van de machtigingswet had 
voorbereid. Er zat voor de regering niets anders op dan haar ordonnantie te vervangen door een echte 
wet, die precies aangaf welke ondernemingen voor privatisering in aanmerking kwamen, en volgens 
welke procedure ze verkocht zouden worden. Dit werd "loi 86-912 relatif aux modalités d'application des 

privatisations décidées par la loi du juillet 1986" van 6 augustus 1986.151 Op basis van deze tweede wet 
werden tussen 2 november 1986 en 20 januari 1988 twaalf ondernemingen geprivatiseerd, allemaal via de 

beurs.I52 De dochterondernemingen van deze bedrijven meegerekend, gingen 1.100 bedrijven met 

ongeveer 500.000 werknemers, van de publieke naar de privé-sector over.153 

Tussen februari 1988 en 1993, onder een nieuwe politieke meerderheid, werd officieel met privatiseren 
gestopt en gold de zgn. "ni-ni"-doctrine ("ni nationalisation, ni privatisation"). Maar budgettaire 
overwegingen noopten de regeringen Rocard en Bérégovoy er later toch toe, een minderheid van het 
kapitaal van overheidsondernemingen voor de privé-sector open te stellen. Decreet nr. 91-332 van 4 april 
1991, genomen in uitvoering van de wetten van 2 juli en 6 augustus 1986, vormde de basis voor de 

privatisering van twee bedrijven tussen november 1991 en juni 1993.154 

Op 19 juli 1993, aan het begin van een nieuwe periode van "cohabitation" met een centrum-rechtse 

regering, nam het Parlement "loi 93-923 de privatisation" aan.155 Die legde een nieuwe lijst met te 

149 JORF, 3 juli 1986. 
150 ' Zie DURUPTY, M., o.c., 35. 
151 JORF, 7 augustus 1986. 

152 Het gaat in chronologische volgorde om Compagnie de Saint-Gobain, Compagnie financière de Paribas, 
Compagnie générale de constructions téléphoniques (Sogénal), Compagnie financière du Crédit commercial de 
France (CCF), Banque industrielle et immobilière privée (BIMP), Banque du bdtiment et des travaux publies (BTP), 
Agence Havas, Compagnie générale de l'électricité (CGE, later Alcatel-Alsthom), TFJ, Société Générale, Compagnie 
financière de Suez en Matra-Hachette. Zie MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Les notes bleues du Bercy, 
nr. 353 van 12-18 oktober 1987 en de tabellen in Les privatisations en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et 
en !talie, o.c., 31, 51 en 117. Daarnaast maakte een wet van 18 januari 1988 de privatisering mogelijk van de Caisse 
nationale de crédit agricole. 
153 BANCEL, F., "Le processus de privatisation: la spécificité française", in Les privatisations en France, en 
Allemagne, en Grande-Bretagne et en !talie, o.c., (17), 31. 
154 In november 1991 werd een minderheidsaandeel in Crédit local de France (CLF) ter beurze geïntroduceerd, in 
juni 1992 gebeurde hetzelfde met Total. In juni 1993 werd de rest van het overheidsaandeel in CLF ter beurze 
verkocht, wat meteen het definitieve einde van de "ni-ni"-doctrine inhield. Ook los van het wettelijk kader van 1986 
vond privatisering plaats, m.n. via (quasi-)kapitaalverhoging (vb. bij Rhóne Poulenc en Elf Aquitaine) of door 
filialisering (Pechiney bijv. richt Pechiney International op en introduceert het ter beurze). Een decreet van 5 april 
1991 stond bovendien een kapitaalsopening ten belope van 49% toe aan bedrijven die een akkoord sloten met een 
buitenlandse groep ( cf. samenwerking tussen Bull en Motorola-NEC). BANCEL (supra, vorige voetnoot) meldt opp. 33 
dat in 1992, 450 ondernemingen de openbare sector vervoegden (vooral via filialisering of meerderheidsdeelnames), 
en 300 die sector verlieten (door het afstoten van participaties of interne herstructureringen); tussen 1988 en 1992 
daalde de werkgelegenheid in de openbare sector met 2,5 %; de ondernemingen die de openbare sector vervoegden 
stelden 13.000 mensen te werk, maar de "vertrekkers" 26.000. 
155 JORF, 21 juli 1993. 
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privatiseren ondernemingen vast156 en reactiveerde voor het overige de privatiseringswetten van 1986. 

De wet van 2 juli 1986, die aanvankelijk slechts een machtiging tot 1 maart 1991 bevatte157, gold 
sindsdien voor onbepaalde duur. De wet van 6 augustus 1986, herbenoemd tot "loi relative aux modalités 

d'application des privatisations", bleef de procedure beheersen158 maar werd wel grondig aangepast. De 
privatiseringscommissie kreeg een grotere rol, om de nationale belangen beter te beschermen werd het 
"action spécifique" versterkt, er kwam een aanpassing aan de evoluties op de financiële markten, en de 
maatregelen ter bevordering van volkskapitalisme en werknemersparticipatie werden herzien. Tussen 
oktober 1993 en juli 1995 gingen zeven overheidsbedrijven in privé-handen over met toepassing van 

deze aangepaste procedure.l59 Opnieuw kregen al deze bedrijven een beursnotering.160 

Hieronder geven we weer hoe de procedure er sinds 1993 uitziet. 

Procedure 

Om een meerderheids- óf minderheidsbelang in een publieke onderneming te verkopen aan de privé
sector is in Frankrijk een specifieke toelating van de wetgevende macht vereist indien het een publieke 
onderneming betreft (i) waarin de Staat rechtstreeks meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal 
aanhoudt (zgn. "entreprises de premier rang") of (ii) die door een wet (dus niet door filialisering) deel is 

gaan uitmaken van de openbare sector.161 Dat verklaart waarom privatiseringswetten 86-912 en 93-923 
als bijlage een lijst bevatten met staatsbedrijven die voor privatisering in aanmerking komen: alleen voor 
de verkoop van die bedrijven gaf het Parlement zijn toelating. De modaliteiten van privatisering konden 

dan achterafbij decreet worden geregeld (vb. UAP, Usinor Sacilor en Péchiney162). 

Wordt niet verkocht aan de privé-sector (maar bijv. aan een andere publieke onderneming) of wordt geen 
publieke onderneming verkocht die onder voormelde categorieën (i) of (ii) ressorteert, dan spreekt men in 
Frankrijk niet van een echte privatisering, maar van een "respiration du secteur public" (vb. Financière de 

l'Atlantique, Le Carbone Lorraine, Bearspere Ltd.163). Om daartoe over te gaan volstaat een 

administratieve procedure, 164 die echter verschilt naargelang de omvang van het betrokken bedrijf: 

156 Zie art. 2-I loi 93-923 : "Sera transférée du secteur public au secteur privé la propriété des participations 
majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat soit dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la 
présente loi, soit dans toute société dont l'objet principal serail de détenir directement ou indirectement une 
participation dans une entreprisefigurant sur cette liste." Zie ook art. 2, al. 5, volgens hetwelk "lorsqu'une entreprise 
est entrée dans Ie secleur pub/ie en application d'une disposi/ion législative et qu'elle est détenue, directement ou 
indirectemen I, par des entreprises figurant sur la lis te ... , son transfer/ au secleur privé peut être effectué séparément 
de ce/ui de ces entreprises." De in (toegevoegde) schuine druk weergegeven passages verklaren waarom de lijst van 
1993 (met 21 te privatiseren ondernemingen) korter is dan die van 1986 (65 ondernemingen): in tegenstelling met 
1986, moesten in 1993 niet alle bank- ofverzekeringsfilialen apart worden opgenomen. Overigens waren tussen 1986 
en 1988 slechts 13 van de 65 geplande privatiseringen doorgevoerd; 12 van de 21 in 1993 genoemde bedrijven 
stonden ook in 1986 al op de lijst. 
157 Zie art. 4loi 86-739. 

158 Zie art. 2, al. 2, loi 93-923. 

159 Van BNP, Rhone-Poulenc, Elf Aquitaine, UAP, SE/TA en Usinor Sacilor en Pechiney kwam de meerderheid in 
privé-handen, van Renault werd in november 1994 29% ter beurze verkocht (via een onderhandse verkoop in 1996 
kwam het overheidsaandeel onder 50 % ). 
160 Voor Banque Hervet opende de Franse regering op 23 november 1993 een onderhandse verkoopprocedure, maar 
omwille van de slechte financiële situatie van de bank, bleef die zonder succes. 
161 Zie art. 7-I loi 86-739, dat voor de preciese procedure verwi}st naar titel II loi 86-912 (regime van de eigenlijke 
privatiseringen). 

162 Resp. décret n° 93-1258 van 26 november 1993 (JORF, 27 november 1993), décret n° 95-748 van 31 mei 1995 
(JORF, 1 juni 1995) en décret n° 95-41 van 17 juli 1995 (JORF, 18 juli 1995). 

163 Resp. decreet van 11 december 1992 (JORF, 13 december 1992), decreet van 14 juni 1995 (JORF, 15 juni 1995) 
en decreet nr. 95-844 van 22 juli 1995 (JORF, 23 juli 1995). 
164 Art. 7-II, lid 1, loi 86-739, dat voor de preciese procedure verwijst naar titel II loi 86-912 (artt. 20 en 21). 
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(i) ondernemingen met meer dan 2.500 werknemers of een omzet van meer dan 2,5 miljard FF : regime 
van uitdrukkelijke toelating na bindend advies van de privatiseringscommissie over prijs en 
modaliteiten. 

De minister die Economie onder zijn bevoegdheden heeft vraagt voorafgaandelijk een advies aan de 
privatiseringscommissie, niet enkel over de (minimum-)prijs maar ook over de verkoopmodaliteiten. 
Het advies is bindend : het decreet dat is vereist om de privatisering toe te staan, kan er slechts komen 
na "avis conforme" van de privatiseringscommissie. 

(ii) ondernemingen met 1.000-2.500 werknemers of een omzet van 1-2,5 miljard FF: regime van 
uitdrukkelijke toelating na advies dat bindt in.Zake minimumprijs. 

De minister die Economie onder zijn bevoegdheden heeft staat de privatisering bij decreet toe "au vu 
d'un dossier comprenant l'évaluation de la valeur de l'entreprise, compte tenu de l'incidence des 
charges, qui, Ie cas échéant, demeurent pour Ie secteur public après la cession, ainsi que des actifs 
apportés éventuellement en échange". De evaluatie kan door de privatiseringscommissie gebeuren, 
maar dat moet niet: de wet van 6 augustus 1986 vereist enkel "onafhankelijke experten")65 
De verkoopprijs kan in geen gevallager liggen dan de minimumprijs die de experten vooropstellen.166 

(iii) ondernemingen met minder dan 1.000 werknemers en een omzet van minder dan 1 miljard pp167: 
regime van stilzwijgende toelating na advies dat bindt inzake minimumprijs 

De behandeling van ondernemingen uit de vorige categorie (evaluatie door onafhankelijke experten, 
wier advies bindt inzake minimumprijs) geldt ook hier, op één punt na: de minister hoeft geen 
uitdrukkelijke toelating te geven bij decreet. De overdracht wordt voorafgaandelijk aan de minister 
gemeld en wordt geacht te zijn goedgekeurd indien hij zich binnen tien dagen na ontvangst van de 
melding niet heeft verzet.168 Het mogelijke verzet van de minister blijft beperkt tot de drie 
hiernavolgende gronden. 

(i), (ii) en (iii) In geen van deze gevallen is privatisering mogelijk van ondernemingen die een nationale 
openbare dienst ("service public national") leveren of een feitelijk monopolie ("monopole de fait") 
uitoefenen 169, of kan de minister toelating geven voor een transactie die de nationale belangen niet 
vrijwaart.170 Bovendien wordt elke overdracht waarvoor geen toelating is gegeven volgens de vereiste 
vormen, geacht nietig te zijn.171 

(iv) ondernemingen met minder dan 50 werknemers en een omzet van minder dan 50 miljoen FF : regime 
van melding a posteriori. · 

Binnen 30 dagen na de overdracht aan de privé-sector moet die overdracht worden gemeld aan de 
minister die Economie onder zijn bevoegdheden heeft.172 

50. De Franse privatiseringscommissie blijkt aldus een tweevoudige taak te vervullen van evaluatie 
(al dan niet verplicht) en adviesverlening (al dan niet bindend). Ze heeft het alleenrecht voor de 
evaluatie van alle ondernemingen opgesomd in de bijlage bij de privatiseringswetten en van de 
grootste ondernemingen (meer dan 2.500 werknemers of een omzet van meer dan 2,5 miljard FF) 
betrokken bij een operatie van "respiration du secteur public". Zijn bij dergelijke operatie kleinere 
ondernemingen betrokken, dan kan de bevoegde minister het advies van de commissie vragen, maar 

165 Krachtens art. 5, al. 1, uitvoeringsdecreet 86-1140 van 24 oktober 1986 worden de experten gekozen "paqni les 
experts comptables, les commissaires aux comptes, les établissements de crédit ou les compagnies financières". Wordt 
ze door de minister die Economie onder zijn bevoegdheden heeft, gevat voor de evaluatie van een onderneming, dan 
geldt de privatiseringscommissie als onafhankelijk expert (art. 1 decreet 95-947 van 25 augustus 1995). 
166 Zie art. 20, al. 5 en 6, loi 86-912. 
167 Vóór de wet van 19 juli 1993 (loi 93-923) gold een criterium van 500 miljoen FF. 

168 Art. 21, al. 1, loi 86-912. 
169 Art. 20, al. 2, loi 86-912. Cf. supra, over de preambule van de Grondwet. 
170 Art .20, al. 5, wet 6 augustus 1986. 
171 Art. 22 wet 6 augustus 1986. 
172 Art. 21, al. 2, wet 6 augustus 1986. 
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moet hij niet. De prijs die de commissie op een onderneming kleeft, kan vanzelfsprekend afwijken van 
de uiteindelijke verkoopprijs (of -prijzen173) doch slechts in één richting: verkopen aan lagere prijs 
dan degene die de commissie heeft opgegeven, kan niet. 

De wet schrijft voor dat de conunissie, net als eventuele andere onafhankelijke experten, evalueert 
volgens een zgn. multi-criteriamethode, d.i. "selon les méthodes objectives conramment pratiquées en 
matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, · selon une pondération 
appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des ti tres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de 
l'existence des filiales et des persepectives d'avenir". Slechts op één punt is de wet specifieker : 
ondernemingen dienen geëvalueerd zonder rekening te houden met later, bij een beursgang, aan 
werknemers en ,natuurlijke personen toe te kennen financiële voordelen (kortingen, betalingstermijnen, 
gratis toekenning van aandelen). 

In welbepaalde gevallen, m.n. bij omruiling van aandelen of kapitaalverhoging door inbreng in natura, 
moeten de evaluaties van de commissie openbaar worden gemaakt. 

51. De adviezen van de privatiseringscommissie zijn in drie gevallen bindend. Hoger meldden we 
reeds dat decreten die, in het kader van een operatie van "respiration du secteur public", de verkoop 
toestaan van ondernemingen meer dan 2.500 werknemers of een omzet van meer dan 2,5 miljard FF, 
een "avis conforme" van de commissie behoeven over zowel prijs als verkoopmodaliteiten. Vanuit het 
oogpunt van een vergelijking met België minstens even belangrijk is het bindend "advies" dat de 
commissie geeft bij elke onderhandse verkoop van overheidsactiva : vindt een privatisering plaats 
buiten de beurs om, dan is een akkoord van de commissie vereist over prijs én koper.174 Weliswaar 
organiseert de bevoegde minister de oproep tot bieden, zodat de commissie geen volledig vrije 
selectie van kandidaten kan doorvoeren; maar kandidaat-kopers die op de oproep reageren, kan de 
commissie aanvaarden of weigeren. 

Hoe ver dat kan gaan, bleek in 1996 toen de conunissie de verkoop, voor een symbolische frank, van 
Thomson Multimedia aan een Koreaanse concurrent weigerde, nadat tegen die verkoop bij de publü~ke 
opinie een storm van protest was ontstaan. De weigering was dagenlang voorpaginanieuws in de 
internationale financiële pers, en heeft het Franse privatiseringsprogramma in ademnood gebracht.175 

Ten slotte is een "avis conforme" van de privatiseringscommissie vereist om bij decreet te kunnen 
afwijken van de beruchte, in 1993 afgezwakte (infra, nr._), 20 %-grens voor de verkoop van effecten 
aan buitenlanders (infra, Boek m, nr._). 

173 De bevoegde minister heeft meermaals een andere, hogere, prijs gehanteerd bij de verkoop van aandelen aan 
institutionelen of stabiele aandeelhouders (in het kader van de opbouw van noyaux durs bijvoorbeeld) dan bij de 
verkoop -zelfs al vond die quasi gelijktijdig plaats- aan particulieren ter beurze. In de context van de Belgische 
privatiseringen, waar in de regel één prijs per privatiseringstransactie wordt gehanteerd, klinkt dit wellicht vreemd. 
Toch hebben ook bij ons particulieren ter beurze een andère prijs betaald voor een aandeel Distrigas dan Tractebel en 
de intercommunales vóór hen (een mechanisme van prijsegalisatie werd buiten toepassing verklaard). 

174 Zie art. 1 décret n° 93-1041 van 3 september 1993 "pris pour l'application de la loi no 86-912 d.u 6 août 1986 
modifiée relative aux modalités de privatisations" (JORF, 5 september 1993), en decreet 95-947 van 25 augustus 1995. 
175 Zie uitgebreider HUBERT, V., "France: Testing times but good progress overall", in Privatisation Yearbook 1997, 
GIBBON, H. (ed.), London, Privatisation International, 1997, (140), 143. Uit de tekst blijkt overigens dat de commissie 
nog een andere verkoop, die van Radio Monte-Carlo, blokkeerde omdat ze de biedingen onvoldoende vond. 
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2. De Belgische toepassing : "Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk" 

2.1 Rechtsbasis 

52. De Belgische "Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk"176 (hierna "commissie" of 
"evaluatiecommissie"; in de pers meestal aangeduid als "privatiseringscommissie") werd, zoals 
gezegd, opgericht bij koninklijk besluit van 8 oktober 1992, in werking sinds 24 oktober 1992 (COMP 
DOC 80).1 77 Rechtsbasis voor dat besluit vormde art. 66 van de toenmalige Grondwet, later art. 107 
van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.178 Uit de keuze van die rechtsbasis valt af te 
leiden dat de leden van de commissie "ambtenaren van algemeen bestuur" zijn in de zin van art. 1 07, 
lid2, G.W. 

Anders dan in Frankrijk, is het Belgisch Parlement dus niet tussengekomen bij de oprichting van de 
evaluatiecommissie, terwijl het besluit van 8 oktober 1992 evenmin een Verslag aan de Koning of een 
advies van de Raad van State bevat. De voordragend minister heeft immers de hoogdringendheid 
ingeroepen (over deze techniek infra, nr.__), en wel op grond van de overweging dat "de Commissie 
voor Evaluatie van de Activa van het Rijk zo snel mogelijk moet worden opgericht, aangezien voor 
1993 niet-fiscale ontvangsten worden verwacht uit de verkoop van activa" (waaruit ten overvloede de 
puur budgettaire inslag van het privatiseringsprogramma blijkt). Gezien de mogelijkheid om aan de 
Raad van State een advies binnen drie dagen te vragen, verwondert deze handelswijze. 

2.2 Oprichting- samenstelling 

53. Artikel 1 K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80) richt de evaluatiecommissie· op als 
gedeconcentreerd lichaam bij het ministerie van Financiën, Administratie van de Thesaurie (over 
deconcentratie infra, Boek ll, nr. __). Volgens het besluit telt de commissie een voorzitter en drie 
gewone leden, benoemd bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit voor een hernieuwbare 
periode van vier jaar. De Koning zou de leden aanduiden op basis van "bekwaamheid en ervaring 
inzake financiële evaluatie", 179 een norm die, in tegenstelling met het in Frankrijk geldende criterium 
(supra, nr._), weinig of geen ruimte laat voor juristen. 

In de praktijk droeg elke regeringspartij één lid van de commissie voor, echter zonder dathet betrokken 
lid noodzakelijkerwijze tot de eigen (of tot een) partij behoort. Bij het overlopen van de namen van leden 
overheerst de positieve indruk dat expertise ( cf. aanwezigheid van professoren en practici) en 
staatsmanschap ( cf. minister van Staat Henri on) bij de benoeming doorslaggevend waren. 

Koninklijke besluiten van 8 oktober 1992, 3 februari 1993, 27 augustus 1993, 22 maart 1995, 6 april 
1995, 18 oktober 1996 en 12 november 1996,180 hebben tot volgende samenstelling van de commissie 
geleid: 

176 Vgl. het Franse "Commission d'Evaluation des Actifs de l'Etat" met de toen in Frankrijk geldende benaming 
"Commission d'Evaluation des entreprises publiques". 
177 Zie art. 11 K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80). 
178 "[lid 1] De Koning verleent de graden in het leger. [lid 2] Hij benoemt de ambtenaren bij het algemeen bestuur en 
bij de buitenlandse betrekkingen, behoudens de door de wetten gestelde uitzonderingen. [lid 3] Andere ambtenaren 
benoemt hij alleen krachten~ een uitdrukkelijke wetsbepaling." 
179 Zie art. 2, lid 1, K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80). Het hernieuwbaar mandaat van de leden beloopt vier jaar 
(art. 2, lid 2). 
180 K.B. 8 oktober 1992 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor Evaluatie van de Activa 
van het Rijk (B.S., 24 oktober 1992); K.B. 3 februari 1993 tot benoeming van de voorzitter van de Commissie voor 
Evaluatie van de Activa van het Rijk (B.S., 25 februari 1993); K.B. 27 augustus 1993 tot benoeming van de Voorzitter 
van de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk (B.S., 24 september 1993); K.B. 22 maart 1995 houdende 
vervanging van de voorzitter van de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk (B.S., 13 april 1995); 
K.B. 6 apri11995 houdende vervanging van een lid van de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk (B.S., 
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-van 24 oktober 1992 tot 31 januari 1992: voorzitter R. Maldague, leden W. Fraeys, W. Moesen en 
J.-P. Pauwels; 

-van 1 februari 1993 tot 31 augustus 1993 :voorzitter T. Masset, leden ongewijzigd; 

-van 1 september 1993 tot 19 maart 1995 :voorzitter R. Henrion, leden ongewijzigd; 

-van 20 maart 1995 tot 14 oktober 1996: voorzitter G. Ugeux, leden W. Fraeys, L. Keuleneer en J.-P. 
Pauwels; 

-van 15 oktober 1996 tot 31 december 1998 :voorzitter J.-P. Abraham, leden ongewijzigd. 

Wat opvalt, is het indrukwekkend aantal voorzitters : terwijl de Franse privatiseringscommissie sinds 
1986 twee voorzitters had gehad181, "versleet" de Belgische er tussen 1992 en 1999 vijf. 

Vanaf oktober 1996 bleek op impliciete maar zekere wijze uit de benoemingsbesluiten dat de regering 
de evaluatiecommissie slechts tot 31 december 1998 wenste te handhaven.182 Het mandaat van de 
voorzitter en twee van de leden is op die datum inderdaad afgelopen, het mandaat van het vierde lid 
verviel op 19 maart 1999.183 Sindsdien is de commissie niet meer samengesteld. 

2.3 Werking- budget- secretariaat 

54. Krachtens het organiek besluit vormt de commissie een college dat bij eenvoudige meerderheid 
beslist)84 Ze komt, "telkens zij dit nodig acht", bijeen op initiatief van de voorzitter185; in het 
verleden vond ongeveer één vergadering per week plaats. Het jaarlijks budget bedroeg in het verleden 
"slechts" enkele tientallen miljoenen, maar de commissie gaf meer uit dan de qegrotingscijfers deden 
vermoeden: een deel van de rekeningen van haar adviseurs betaalde FPM (infra, nr._). 

De administrateur-generaal van de Thesaurie of, "in geval van belet", zijn vervanger neemt het 
secretariaat van de evaluatiecommissie waar.186 

2.4 Relatie met ministers- onafhankelijkheid 

55. De commissie staat onder hiërarchisch toezicht van de minister van Finapciën en werkte 
aanvankelijk ook enkel met die minister samen. 

Aan de minister van Financiën moest de commissie ter goedkeuring voorleggen : de lijst met verkoopbare 
activa in Staatsbezit (art. 4, § 1, K.B. 8 oktober 1992, COMP DOC 80), de prijs, procedure en 
verkoopmodaliteiten (art. 4, § 2, tweede lid) en, in geval van een niet-openbare procedure, de lijst met 
mogelijke kopers (art. 4, § 3, tweede lid). Bovendien kon de Minster van Financiën als enige minister 
vragen om de opstelling van een lijst met verkoopbare activa (art. 4, § 1) en moest de commissie 
tegenover hem het eventuele verschil tussen minimum-verkoopprijs en intrinsieke waarde van een goed 
verantwoorden (art. 4, § 2, derde lid). Hij was het ook die de bezoldiging van voorzitter en leden 
bepaalde (art. 1 0). 

10 mei 1995); K.B. 18 oktober 1996 houdende vervanging van de voorzitter van de Commissie voor Evaluatie van de 
Activa van het Rijk (B.S., 7 november 1996); K.B. 12 november 1996 houdende verlenging van het mandaat van twee 
leden van de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk en houdende wijziging van het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1992 betreffende de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk (B.S., 7 december 1996). 
181 P. CHATENET en P. LAURENT. Zie DEVAUPLANE, o.c., 57, voetnoot 10. 
182 Het mandaat van lid KEULENEER liep tot 19 maart 1999 (art. 2 K.B. 8 oktober 1992 juncto art. 2 K.B. 6 april 
1995). De laatste voorzitter werd echter slechts aangesteld tot 31 december 1998 (art. 2 K.B. 18 oktober 1996) terwijl 
ook het mandaat van leden FRAEYS en PAUWELS slechts tot die datum werd verlengd (art. 1 K.B. 12 november 1996). 
183 Supra, vorige voetnoot. 

184 Zie, gedetailleerder, art. 6 K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80). 
185 Art. 5 K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80). 
186 Art. 8 K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80). 
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Sinds 21 februari 1995 echter moest de minister van Financiën zijn bevoegdheden delen met andere 
ministers. "Wanneer het te verkopen actief geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van een 
overheidsbedrijf'- bijna altijd dus- dienden de woorden "de Minister van Financiën" gelezen als "de 
Minister van Financiën en de Minister tot wiens bevoegdheid het overheidsbedrijf behoort" .187 

De wijziging is doorgevoerd op het ogenblik dat de minister van Telecommunicatie een grotere rol ging 
spelen in het Belgacom-dossier en zijn greep op de evaluatiecommissie (die hij omvormde tot 
"consolidatiecommissie" : infra, nr._) versterkte. 

Het hiërarchisch toezicht van de minister van Financiën kan, net zoals de benoemingswijze van de 
commissieleden en de hernieuwbaarheid van hun mandaten, vragen doen rijzen omtrent de 
onafhankelijkheid van de evaluatiecommissie ten opzichte van de regering. Daartegenover stond in 
het verleden het intellectueel prestige van de commissieleden, dat toch garant stond voor een zekere 
onafhankelijkheid. 

2. 5 Externe adviseurs - toepasselijkheid wetgeving overheidsopdrachten 

56. De evaluatiecommissie beschikte zelf slechts over beperkte werkingsmiddelen, maar kon zich 
steeds laten bijstaan door externe deskundigen.188 In de praktijk vormde ze haar oordeel steeds op 
basis van financiële evaluaties en juridische adviezen van derden (meer over externe adviseurs : infra, 
nr._). Deze vorm van uitbesteding was onvermijdelijk -de commissieleden werkten grotendeels 
onbezoldigd en hadden andere hoofdbezigheden - maar duur; 189 bovendien kon ze op termijn vragen 
doen rijzen omtrent de toegevoegde waarde van de commissie. 

57. De toepasselijkheid van de wetgeving op de overheidsopdrachten lijdt geen twijfel: aangezien ze 
geen van de Staat onderscheiden rechtspersoon vormt, is de evaluatiecommissie ten volle aan deze 
wetgeving onderworpen. 

2. 6 Bezoldiging 

58. De Koning liet het in 1992 aan de minister van Financiën over om de bezoldiging van de 
voorzitter en leden van de evaluatiecommissie vast te stellen. Gedurende lange tijd was geen enkele 
vergoeding voorzien. Kritiek in het Parlement op de werking van de commissie of op commissieleden 
pareerde de bevoegde minister dan ook steevast met een verwijzing naar het onbezoldigd karakter van 
het mandaat van de commissieleden. Een ministerieel besluit van 23 juni 1995 heeft vervolgens toch 
een- bescheiden- bezoldiging en vergoeding voor reis- en verblijfkostenvergoeding ingevoerd, en wel 

met terugwerkende kracht tot 1 januari 1993.190 Het besluit gold slechts tot 31 december 1995 
(art. 5) : daarna moesten voorzitter en commissieleden opnieuw onbezoldigd werken. 

187 Art. 1 K.B. 7 februari 1995 (COMP DOC 98), volgens zijn art. 2 in werking getreden op 21 februari 1995. 
188 Artt. 2, § 4, al. 2, en 9, lid 3, K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80). 
189 Volgend "besluit (ex post)" van commissielid Keuleneer kan men slechts bijtreden : "Veel zou kunnen uitgespaard 
worden door een grotere professionele omkadering van de commissie". Transparant 6 van de voordracht "Welke lessen 
kan men leren van de reeds geprivatiseerde Belgische ondernemingen ?", congres "Uitbesteden privatiseren 
partnership. De keuzes van de publieke sector om te komen tot performantie, doorzichtigheid en rentabiliteit", 
georganiseerd door IIR op 8-9 oktober 1996 te Diegem. 
190 M.B. 23 juni 1995b tot vaststelling van de bezoldiging en van de vergoeding wegens reis- en verblijfskosten van 
de leden van de Commissie voor evaluatie van de activa van het Rijk (B.S., 28 oktober 1995). Het besluit kende aan 
commissieleden "die het vragen" een bezoldiging van 20.000 frank per maand en een forfaitaire onkostenvergoeding 
van 10.000 frank per maand toe, geïndexeerd. Zie artt. 1, 2 en 4 M.B. 23 juni 1995. Zie art. 5 voor de terugwerkende 
kracht. 
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2. 7 Onverenigbaarheden - beroepsgeheim 

59. Terwijl de bestuurders van FPM pas eind 1995 aan een deugdelijk wettelijk regime omtrent 
onverenigbaarheden werden onderworpen (supra, nr. _), gold voor leden van de evaluatiecommissie 
al sinds 1992 een erg streng regime. Zij mogen tijdens en vijf jaar na hun mandaat geen bezoldigde 
activiteit uitoefenen in dienst van een onderneming die ze hebben geëvalueerd, of in dienst van een 
koper van "een" (dus niet noodzakelijk een door hen geëvalueerd) door de Staat verkocht actief.191 
Dit regime is duidelijk strenger dan hetgeen dat sinds 1993 in Frankrijk geldt : de leden van de 
privatiseringscommissie daar kunnen ermee volstaan, tijdens de duur van hun mandaat (maar niet 
daarna) de commissievoorzitter op de hoogte te stellen van de professionele activiteiten die ze 
uitoefenen, de mandaten die ze aanhouden en de belangen die ze eventueel vertegenwoordigen.192 

De tweede voorzitter van de evaluatiecommissie, voordien kabinetschef, heeft moeten ervaren dat de 
publieke opinie inzake onverenigbaarheden nog strengere vereisten oplegt dan de wet. Hij werd, op zijn 
vraag, vervangen nadat leden van meerderheid en oppositie in het Parlement vragen hadden gesteld over 
de inbreng die hij, tijdens zijn voorzitterschap, had gedaan in een nieuw opgerichte privé-holding (zijn 
partner binnen die holding onderhield contacten met één van de bieders op N/M).193 

De leden en de secretaris van de evaluatiecommissie zijn gebonden door het beroepsgeheim.194 Vraag 
is, of ze dat ook inroepen tegen de hiërarchische overheid. fudien niet, dan valt niet uit te sluiten dat 
de evaluatiecommissie vóór het uitbrengen van een advies, bijv. over de minimum-verkoopprijs van 
een Rijksactief (enig punt waarop het advies van de commissie de regering bindt), informeel overleg 
zou plegen met de regering. 

2. 8 Opdrachten 

60. Op het eerste zicht lijken de opdrachten van de evaluatiecommissie ruimer geformuleerd dan die 
van de Franse privatiseringscommissie. Zo evalueert "onze" commissie volgens de letter van het 
besluit van 8 oktober 1992 elk Staatsactief195 dat voor verkoop in aanmerking komt en adviseert ze de 
minister van Financiën altijd, en niet alleen over de (minimum-)prijs maar ook over de te volgen 
procedure en over de "verkoopsmodaliteiten die haar het meest geschikt lijken volgens de aard van het 
actief•.196 Zoals in Frankrijk, mag de verkoopprijs niet lager uitvallen dan de minimumprijs die de 
commissie heeft vastgesteld.197 

Naast evaluatie en adviesverlening heeft de commissie nog twee bevoegdheden. Vooreerst legt ze de 
minister, op diens vraag of op eigen initiatief, de lijst voor_ van de activa in Staatsbezit die voor 
verkoop in aanmerking komen.198 fu de praktijk heeft de evaluatiecommissie dit bij mijn weten 
slechts eenmaal gedaan, in november 1992, dadelijk na haar aantreden. Hierna bleek haar rol, althans 

191 Art. 3 K.B. 8 oktober 1992. Vraag is, of ook door de FPM of door regionale en lokale overheden verkochte activa 
als "door de Staat verkocht actief' kwalificeren. Indien niet, dan valt de regeling inzake onverenigbaarheden plots veel 
minder streng uit, vooral omdat om boekhoudkundige redenen bijna alle activa op federaal niveau door de FPM zijn 
verkocht (infra, _j. Zie over de scheiding tussen Staat en FPM ook infra, nr._. 
192 Zie DE VAUPLANE, o.c., 57-58. 
193 Zie de mondelinge vragen aan de minister van Financiën van de heer Dewael over "de oprichting van de holding 
Antares door Thierry Masset, voorzitter van de privatiseringscommissie" en van de heer Colla over 
"de verenigbaarheid tussen het voorzitterschap van de zogenaamde 'privatiseringscommissie' en de privé-activiteit van 
de betrokken voorzitter", Hand., Kamer, 1992-1993, 30 juni 1993, [67], 3063. Zie voorts de interpellatie van de heer 
Goovaerts van 14 juli 1993 (supra, voetnoot _j. 

194 Artt. 7 resp. 8, in fine, K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80). 
195 Art. 4, § 2, K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80) heeft het over "het goed", zonder verdere specificatie. 
196 Art. 4, § 2, K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80). 
197 Art. 4, § 2, lid 4, K.B. 8 oktober 1992 (COMP_ DOC 80). 
198 Art. 4, § 1, K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80). 
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op dit vlak, uitgespeeld. Welke activa voor privatisering in aanmerking kwamen, kon de 
geïnteresseerde burger (met veel vrije tijd) sedertdien zelf afleiden uit de jaarlijkse 
machtigingswetten. 

De regeringsverklaring van juni 1995 liet aan duidelijkheid al helemaal niet te wensen over. De regering 
kondigde er aan dat "voor elk overheidsbedrijf [zal] worden onderzocht hoe het kan gemoderniseerd, 
geresponsabiliseerd of versterkt worden via partners en/ of publieke aandeelhouders uit de private en/ of 
publieke sector. In dit laatste geval zal de Regering een advies met o.m. een kalender vragen aan de 
Commissie voor de Evaluatie van de Activa van het Rijk" .199 Met andere woorden : alle 
overheidsbedrijven kwamen sindsdien voor privatisering in aanmerking, de evaluatiecommissie hoefde 
geen lijst meer op te maken, zeker niet op eigen initiatief. 

Zoals hoger aangegeven, vermelden de regeerakkoorden van juli 1999 weliswaar enkele activa die voor 
privatisering in aanmerking komen, maar blijven ze daartoe evenmin beperkt : supra, nr. _. 

Vervolgens heette het dat de evaluatiecommissie de onderhandelingen zou voeren over de verkoop 
van overheidsactiva, eventueel via een derde die ze daartoe aanduidde. 200 

61. Uit het voorgaande afleiden dat de evaluatiecommissie grotere bevoegdheden geniet dan haar 
Franse evenknie, is voorbarig. De bevoegdheden van de evaluatiecommissie mogen dan ruimer 
geformuleerd zijn dan in Frankrijk, toch blijken ze beduidend minder verreikend. 
De evaluatiecommissie brengt eenvoudige adviezen uit, die enkel binden wat de minimum
verkoopprijs betreft. De Franse praktijk van "avis conforme" is bij ons niet gekend. Wenst de 
overheid een onderhandse verkoopprocedure te volgen, dan legt de evaluatiecommissie de bevoegde 
minister weliswaar een lijst voor met mogelijke kopers201 en bepaalt ze een minimumprijs, maar nooit 
kan ze een koper weigeren zoals dat in Frankrijk wel gebeurd is (supra, nr.__). Nog meer factoren 
maken dat de evaluatiecommissie globaal genomen minder macht heeft dan de 

. privatiseringscommissie in Frankrijk. Zo bepaalt de Franse wet dat een privatisering moet worden 
uitgevoerd binnen dertig dagen nadat de commissie er advies over heeft uitgebracht (desgevallend 
moet de commissie opnieuw worden gevat), terwijl een vergelijkbare bepaling in België ontbreekt. 
En vooral: terwijl de Franse commissie een monopolie heeft inzake evaluatie en adviesverlening bij 
alle belangrijke privatiseringen, is de Belgische evaluatiecommissie regelmatig gepasseerd ten 
voordele van andere instanties. Verder (infra, nr. __) wordt die evolutie nader toegelicht. 

2.9 Verplichte tussenkomst 

62. Juridisch boeiend- vooral omdat de commissie momenteel geen leden meer telt: infra, nr._- is 
de vraag of de evaluatiecommissie moet tussenkomen bij de privatisering van een Rijksactief (zoals de 
Franse wet dat verlangt), of dat van een dergelijke tussenkomst kan worden afgezien, hetzij door de 
regering, hetzij door de commissie ? Wat dit laatste aspect betreft, dient dadelijk onderlijnd dat de 
commissie aan het hiërarchische toezicht van de minister is onderworpen en daarom moeilijk tegen de 
wil van die minister kan ingaan. Maar hoe bindend is het besluit van 8 oktober 1992 voor de minister 
en de regering? Zijn de procedureregels die het besluit vastlegt, verplicht van toepassing bij elke 
nieuwe verkoop van een overheidsactief, of is hun toepassing optioneel, afhankelijk van een 
regeringsbeslissing ?202 De onvoorwaardelijke wijs waarin het besluit van 8 oktober is gesteld (de 
commissie .. . "legt de lij st voor", "stelt de minimumprijs vast", "legt de prijs en de procedure ter 
goedkeuring voor", ... ) wijst veeleer in de richting van de eerste interpretatie. Ook de ratio legis sluit 
bij die interpretatie het beste aan. Wil de tussenkomst van de evaluatiecommissie objectiviteit en 

199 Zie punt 1.1.2 van de regeringsverklanng (COMP DOC 288). 
200 Art. 4, § 3, al. 1, K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80). 
201 Art 4, § 3, lid 2, K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80): dat is precies wat de Franse privatiseringscommissie niet 
kan. 
202 Ik maak abstractie van de situatie waarin een nieuw koninklijk besluit afwijkt van het koninklijk besluit van 
8 oktober 1992, hetgeen vanzelfsprekend rechtsgeldig kan . 
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expertise garanderen, dan moet ze verplicht zijn. Het zou weinig zin hebben, te bepalen dat een 
Rijksactief minstens de door de evaluatiecommissie bepaalde minimumprijs moet opbrengen (art. 4, 
§ 2, tweede lid), indien de regering vrij zou kunnen beslissen in welke procedures de 
evaluatiecommissie mag tussenkomen om een minimumprijs te bepalen, en in welke niet. Tenslotte 
gaan blijkbaar ook de Koning en de regering zelf van een verplichte tussenkomst van de commissie 
uit. 

Dit blijkt m.i. vooreerst uit de manier waarop de Koriing de hoogdringendheid van het organiek besluit 
van 8 oktober 1992 (COMP DOC 80) verantwoordt. Wachten op een advies van de Raad van State was 
niet mogelijk, zo oordeelde hij, omdat "de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk zo snel 
mogelijk moet worden opgericht, aangezien voor 1993 niet-fiscale ontvangsten worden verwacht uit de 
verkoop van activa". Volgens de Koning waren de privatiseringen dus niet mogelijk zonder tussenkomst 
van de evaluatiecommissie - wat een verplichte tussenkomst van die commissie impliceert. Zou de 
Koning nu een andere opinie gaan verdedigen, dan zet hij daarmee zijn besluit van 8 oktober 1992 op 
losse schroeven. 203 

Voor zover nodig bevestigt de hierboven geciteerde regeringsverklaring van juni 1995 (COMP DOC 
288) dat de regering bij verkoop aan de evaluatiecommissie "een advies met o.m. een kalender [zal] 
vragen". 

Op basis van het voorgaande204 ben ik van oordeel dat de uitvoerende macht de procedureregels uit· 
het besluit van 8 oktober 1992 ten volle moet respecteren, en niet naar believen van een beroep op de 
evaluatiecommissie kan afzien. Past ze de regels die ze zichzelf heeft opgelegd niet toe, dan schendt 
ze- weliswaar ongesanctioneerd- die regels (infra, nr.__). 

2.10 Openbaarheid 

63. In Frankrijk moeten bepaalde evaluaties van de privatiseringscommissie openbaar worden 
gemaakt (supra, nr.__) en worden de adviezen van de commissie gepubliceerd in de Journal 
Officie!. 205 Helaas206 bleef zoiets in België ondenkbaar : evaluaties en adviezen van de 
evaluatiecommissie golden steeds als vertrouwelijk. Maakte de regering toch elementen van de 
adviezen openbaar, dan was dat enkel om te bevestigen dat ze het advies van haar "onafhankelijke 
experten" had gevolgd. 

Het lijkt me weinig waarschijnlijk dat burgers de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van 
bestuur207 zouden kunnen inroepen om adviezen van de evaluatiecommissie of notulen van 

203 De hoven en rechtbanken moeten, zo nodig ambtshalve, weigeren een besluit toe te passen dat, behalve het 
behoorlijk vastgesteld geval van hoogdringendheid, niet aan het voorafgaand advies van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State werd voorgelegd: Cass., 10 maart 1955, Pas., 1955, I, 765. 
204 De tekst van het besluit van 8 oktober 1992 (COMP DOC 80) biedt allicht nog andere argumenten. Zo is er art. 4, 
§ 3, lid 2: "Wanneer op het te verkopen actief geen openbaar bod wordt uitgebracht, legt de Commissie de lijst van 
mogelijke kopers van het betreffende goed ter goedkeuring voor aan de Minister van Financiën." De tekst formuleert 
slechts één voorwaarde, nl. de afwezigheid van een openbaar bod; enige vorm van ministeriële actie wordt niet als 
voorwaarde gesteld. Zie ook art. 9, lid 3, volgens hetwelk de commissie "deskundigen van haar keuze" "elke expertise 
[kan] laten doen betreffende een actief opgenomen op de lijst bedoeld in artikel4, § 1 ".Daarbij rijst de vraag waarom 
het besluit van 1992 de commissie zou toelaten om zonder enige ministeriële goedkeuring dure expertises te laten 
verrichten over verkoopbare goederen, maar het tegelijkertijd wel van een ministeriële goedkeuring zou laten afhangen 
of de commissie met die expertises verder iets kan aanvangen (wat, toegegeven, altijd in een beperkte mate zo zal 
zijn : zelfs al is tussenkomst van de commissie verplicht, dan nog kan de regering beslissen om niet te verkopen). 
205 Zie voor een voorbeeld, DE VAUPLANE, H., o.c., 57. 

206 Zie in dezelfde zin 152e Boek van opmerkingen van het Rekenhof (COMP DOC 231), 54: "Aldus kan worden 
betreurd dat de verslagen die de Commissie voor de Evaluatie aan de regering toezond, niet openbaar werden gemaakt 
zodra de transactie was afgerond". 
207 B.S., 30 juni 1994, tweede uitgave. De wet trad op 1 juli 1994 in werking (zie art. 14 ervanjuncto art. 1 K.B. 
23 juni 1994, B.S., 30 juni 1994). 
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commissievergaderingen te kunnen inkijken of er een afschrift van te bekomen. 208 Krachtens de wet 

moet de administratieve overheid een verzoek tot openbaarmaking van een bestuursdocument209 
afwijzen wanneer die openbaarmaking afbreuk doet "aan een bij wet ingestelde 
geheimhoudingsverplichting" of "aan het geheim van de beraadslagingen van ... de verantwoordelijke 
overheden die afhangen van de federale uitvoerende macht, of waarbij een federale overheid betrokken 

is".210 Ze moet een dergelijk verzoek eveneens afwijzen indien ze vaststelt dat het belang van de 
openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van "een federaal economisch of financieel belang, ... 
of het openbaar krediet" of van "het uit de aard van de zaak vertrouwelijk karakter van de 

[ondememingsgegevens] die aan de overheid zijn meegedeeld".211 Tenslotte mag ze het verzoek 
afwijzen indien het slaat op "een advies of een mening ... die uit vrije wil en vertrouwelijk aan de 
overheid is meegedeeld"212. Een afwijzing van een verzoek tot openbaarmaking op. één of meerdere van 
deze gronden zou, vrees ik, de toets van de "Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten" 

(vordering tot heroverweging) en de Raad van State (beroep) kunnen doorstaan.213 "Vrees ik", omdat ik 
van oordeel ben dat adviezen van de evaluatiecommissie, naar het voorbeeld van de adviezen van de 
Franse privatiseringscommissie, openbaar zouden moeten worden gemaakt, liefst zelfs door publicatie. 

2.11 Motivering van adviezen 

64. DE V AUPLANE betreurt dat adviezen van de Franse privatiseringscommissie niet gemotiveerd 

moeten zijn,214 doch dit gebrek aan motivering dient m.i. gerelativeerd. In de adviezen geeft de 
commissie, zij het summier en in vage bewoordingen, aan wat ze heeft bestudeerd, hoe ze dat gedaan 
heeft en aan welke elementen ze bijzondere aandacht heeft geschonken. Is het realistisch om in een 
concurrentiële economische omgeving de publicatie van preciezere (cijfer-)gegevens te eisen? 

Het Belgische koninklijk besluit van . 8 oktober 1992 vraagt inzake motivering dat de 
evaluatiecommissie een minimumprijs vaststelt "op basis van referenties ... met inbegrip van de 

intrinsieke waarde van het goed" .215 Is er een verschil tussen de intrinsieke waarde van het goed en de 
voorgestelde minimumprijs, dan dient de commissie dit verschil tegenover de minister van Financiën 

te verantwoorden.216 Meer in het algemeen zou men kunnen verwijzen naar de motiveringsplicht als 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur217 en naar de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

208 Op 28 juli 1995, toen de regering bekendmaakte dat NMKN na een bitsige strijd aan ASLK-Bank zou worden 
verkocht en niet aan Bacob, kondigde de voorzitter van Bacob aan dat hij, gezien de eigenheid van de gevolgde 
procedure en feit dat de biedingen zo dicht bij elkaar lagen, van de openbaarheid van bestuur gebruik zou maken om 
na te gaan of tijdens de volledige procedure de gelijke behandeling was gerespecteerd. Twee weken later zou Bacob 
voor een andere weg kiezen : het lanceerde een openbaar bod op de NMKN-aandelen. 
209 Het begrip "bestuursdocument" definieert art. 1, lid 2, 2°, wet 11 april 1994 erg ruim: "alle informatie, in welke 
vorm ook, waarover een administratieve overheid beschikt". 
210 Art. 6, § 2, 2° en 3°, wet 11 april 1994. Zoals hoger aangegeven (supra, nr._), zijn de leden en de secretaris van 
de evaluatiecommissie krachtens het organiek besluit van 8 oktober 1992 (COMP DOC 80)- een wet in materiële zin
gebonden door het beroepsgeheim. 
211 Art. 6, § 1, 6° en 7°, wet 11 april 1994. 
212 Art. 6, § 3, 2°, wet 11 apri11994. 
213 Zie over genoemde Commissie en over de mogelijkheden tot beroep voor de Raad van State art. 8 wet 11 april 
1994. Zie tevens K.B. 27 juni 1994 "tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van de Commissie voor de 
toegang tot bestuursdocumenten" (B.S., 30 juni 1994) en de Jaarverslagen van deze Commissie. 
214 DE VAUPLANE, H., o.c., 59. 

215 Art. 4, § 2, lid 1, K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80). 
216 Art. 4, § 2, lid 3, K.B: 8 oktober 1992 (COMP DOC 80). 

, 217 Zie SUETENS, L.-P., "Algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het Belgisch 
administratief recht", T.B.P., 1970, (379), 381-382, hemomen in Op de grens van het ideaal denkbare en het praktisch 
haalbare, Brugge, die Keure, 1997, (335), 340-341. 
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uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,218 al komt het me voor dat in de adviezen van 
de evaluatiecommissie hoogstens de vaststelling van een minimumprijs als "bestuurshandeling" in 

administratiefrechtelijke zin zou kunnen worden gekwalificeerd.219 

3. Geleidelijke uitholling van bevoegdheden. Afschaffing? 

65. Zodra het privatiseringsproces werkelijk op gang was gekomen, schroefde de uitvoerende macht 
de invloed van de evaluatiecommissie - die ze toch zelf had opgericht - op allerlei wijzen terug. 
Waarom ze dit deed, blijft onduidelijk. Kon ze niet leven met een (min of meer) onafhankelijke 
evaluatiecommissie naast zich ? Of was ze gewoon vergeten welke regels ze zichzelf met het besluit 
van 8 oktober 1992 had opgelegd ? Het Rekenhof heeft een eigen verklaring : 

"De wijze waarop de regering de rol van de commissie heeft aangepast, is waarschijnlijk eveneens toe te 
schrijven aan het gebrek aan door het parlement voorgeschreven normen en globale regels. 

De commissie is actief opgetreden bij de verkoop van de participatie van de Staat in NIM. Anderzijds 
werd haar vanaf maart 1993 de behandeling ontnomen van de dossiers betreffende de ASLK, het NILK 
en de NKBK en in juli 1994, van die betreffende de NMKN en de CBHK. De commissie werd opgevolgd 
door de ASLK-Holding en haar rol beperkte zich voortaan tot het controleren en superviseren van de 
actie van die laatste. Ze blijft belast met de uitvoering van de 'strategische consolidatie' van 
Belgacom~ "220 

De evaluatiecommissie is in de loop van het privatiseringsproces opzij gezet ten voordele van de 
bedrijfsleiding (infra, nr._), de regering en de minister van Telecommunicatie (infra, nr._) en, 
vooral, de holding FPM (infra, nr._). Vraag is, of dit rechtens gebeurde. 

3.1 Evaluatiecommissie moet wijken voor bedrijfsleiding 

66. Hoger bespraken we reeds hoe ASLK-Holding zelf, met de hulp van een eigen financiële 
raadgever, de verkoop mocht organiseren van een eerste schijf aandelen van dochters ASLK-Bank en 
-Verzekeringen (supra, nrs. _-_),en hoe ook de leiding van NIM gedurende enkele maanden zelf op 
zoek ging naar kopers (supra, nrs. _-_).In beide gevallen kreeg de bedrijfsleiding een mandaat van de 

regering en werd de evaluatiecommissie buiten spel gezet.221 

Het is onduidelijk in welke juridische vorm deze mandaten zijn verleend. Gebeurde dit via een - niet 

gepubliceerd222- koninklijk besluit dat afwijkt van het koninklijk besluit van 8 oktober 1992, dan is 
er juridisch niets aan de hand. Een recenter koninklijk besluit kan afwijken van een eerder genomen 
besluit met dezelfde rang.223 

218 B.S., 12 september 1991. 

219 Zie de definitie van "bestuurshandeling" in art. 1 wet 29 juli 1991 : "De eenzijdige rechtshandeling met 
individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden 
of voor een ander bestuur". Volgens hetzelfde artikel gelden als bestuur "de administratieve overheden als bedoeld in 
artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State" en als bestuurde "elke natuurlijke of rechtspersoon in 
zijn betrekkingen met het bestuur". 
220 152e Boek van opmerkingen (COMP DOC 231), 40-42. 

221 Zie ook infra, nr._, over de tussenkomst van een "consolidatiecommissie" bij de privatisering van Belgacom. In 
dat geval moest de evaluatiecommissie weliswaar niet wijken voor de bedrijfsleiding, maar ze moest er wel haar macht 
mee delen. 
222 Dit valt niet uit te sluiten: de Koning heeft in het kader van de privatiseringen andere besluiten ondertekend, o.m. 
over NIM, die nooit zijn gepubliceerd: supra, nr._ en infra, nrs. _-_. 
223 Een voorbeeld biedt art. 6 K.B. 19 december 1995 tot machtiging van de Staat om aandelen van BELGACOM 
over te dragen (COMP DOC 109), d~lt art. 4, § 4, K.B. 8 oktober 1992 (COMP DOC 80) buiten toepassing verklaart 
voor wat betreft de overeenkomsten over de strategische consolidatie van Belgacom. 
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Zijn de mandaten daarentegen niet vastgelegd bij koninklijk besluit, 224 dan is er m.i. sprake van een 
onregelmatigheid, die hierin bestaat dat de Koning is afgeweken van de procedureregels die hij 
zichzelf met het koninklijk besluit van 8 oktober 1992 had opgelegd. Paragrafen 2 en 3 van artikel 4 
van dat besluit laten er immers geen twijfel over bestaan dat niet de bedrijfsleiding maar de 
evaluatiecommissie (i) de minimumprijs vaststelt waartegen het goed moet worden verkocht (hetgeen 
bij de verkoop van de ASLK-dochters niet is gebeurd), (ii) aan de minister van Financiën de 
verkoopsmodaliteiten voorlegt die haar het meest geschikt lijken (bij de verkoop van qe ASLK
dochters niet, en bij die van NIM niet van in het begin nageleefd) en (iii) onderhandelt over de 
verkoop van het goed, "hetzij via een of meer van haar leden, hetzij via een derde die zij daartoe 
aanduidt en die op haar verantwoordelijkheid optreedt" (idem). 

3.2 Evaluatiecommissie moet wijken voor de regering 

67. De rol van de evaluatiecommissie bij de privatisering van Belgacom heeft meerdere verrassende 
facetten. Op de Ministerraad van 23 maart 1994 bepaalde de regering volgens welke procedure de 
privatisering zou verlopen. 

Ze besloot dat eerst één of twee internationaal gerenommeerde adviseur(s) een studie zou(den) opstellen 
over de modaliteiten van de te volgen procedure. Daarna zou de regering de voor Belgacom te volgen 
strategie goedkeuren, vervolgens zou de evaluatiecommissie een minimumprijs berekenen voor 
Belgacom en/of de Belgacom-dochterondernemingen, en tenslotte zou de regering een 
verkoopmemorandum opstellen op basis waarvan offertes zouden kunnen worden ingediend. 

Indien de regering op 23 maart 1994 een beslissing heeft genomen zonder voorafgaandelijk het advies 
van de evaluatiecommissie in te winnen - wat niet zeker is225 - en zonder die beslissing te 
bekrachtigen in een besluit met dezelfde ran'g als het koninklijk besluit van 8 oktober 1992, dan zou 
deze handelswijze een dubbele afwijking inhouden van artikel 4, § 2, tweede lid, van het besluit van 
8 oktober 1992, volgens hetwelk de evaluatiecommissie "de procedure ter goedkeuring voor[legt] aan 
de Minister van Financiën, alsook de verkoopsmodaliteiten die haar het meest geschikt lijken volgens 
de aard van het actief'. Niet alleen zou de regering de evaluatiecommissie dan het recht hebben 
ontnomen om te adviseren over procedure en verkoopmodaliteiten, maar bovendien vertrouwde ze een 
studie over de modaliteiten van de privatiseringsprocedure toe aan externe adviseurs terwijl de 
evaluatiecommissie precies werd opgericht om dat soort studies uit te voeren - desgevallend, maar dan 
alleen indien de commissieleden daartoe beslissen, met hulp van externe adviseurs die de commissie 
kiest (supra, 2.5). 

Het komt me voor dat de regering de beslissing van 23 maart 1994 niet heeft geformaliseerd in een 
koninklijk besluit. Erbestaat een besluit van 9 mei 1995 tot goedkeuring van de procedure tot selectie 
van een strategisch[e] partner voor BELGACOM" (COMP DOC183). Dat besluit is echter beperkter qua 
opzet, hetgeen logisch is aangezien het meer dan een jaar later werd genomen, op een ogenblik dat de 
procedure al verder was gevorderd. Maar bovenal gaat het om een ministerieel besluit, dat hoedanook 
niet kan afwijken van het koninklijk besluit van 8 oktober 1992. 

68. Pas op 20 januari 1995 draagt de regering het Belgacom-dossier over van de hierboven (supra, 
vorig randnr.) genoemde "internationaal gerenommeerde adviseur(s)" naar de evaluatiecommissie. 
Maar ook dan krijgt die commissie geenszins de vrije hand. De Ministerraad van 20 januari 1995 
beslist immers (i) dat de evaluatiecommissie zich zal toespitsen op de lijst van ondernemingen die de 
adviseurs hebben voorgesteld, wat een niet-openbare procedure impliceert, (ii) dat niet de 
evaluatiecommissie maar ASLK-Holding een latere beursintroductie zal voorbereiden en (iii) dat het 
verdere onderzoek naar één of meerdere partners van Belgacom "op permanente wijze zal worden 

224 Bij wet zijn de mandaten alleszins niet verleend, want dergelijke wet had gepubliceerd moeten worden in het 
Belgisch Staatsblad. 

225 Volgens de pers besprak het kernkabinet op 18 maart 1994 "een rapport" van de evaluatiecommissie, en dit kan 
natuurlijk een advies over het verdere verloop van de procedure geweest zijn. 
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opgevolgd door de eerste minister, de vice-eerste ministers en de minister van financiën die met het 
oog hierop elk een persoonlijke vertegenwoordiger zullen aanduiden". 

Ontbreekt een voorafgaand advies van de evaluatiecommissie of een koninklijk besluit dat de 
beslissing van de Ministerraad van 20 januari 1995 formaliseert- en alles wijst daarop- dan ligt ook 
hier een afwijking voor van artikel 4, § 2, tweede lid, van het besluit van 8 oktober 1992. De regering 
heeft dan immers opnieuw voor een welbepaalde procedure (de niet-openbare) geopteerd zonder 
voorafgaand advies van de evaluatiecommissie. Bovendien is niet duidelijk wat de regering bedoelt 
met de mededeling dat ze de zoektocht naar kandidaat-kopers "op permanente wijze zal opvolgen". 
Impliceert deze mededeling dat de regering een rol opeist bij de onderhandelingen, dan betekent dit 
dat artikel4, § 3, eerste lid, K.B. 8 oktober 1992 niet is nageleefd. Die bepaling, volgens welke "[d]e 
[evaluatie ]commissie onderhandelt over de verkoop van het goed", "hetzij via een of meer van haar 
leden, hetzij via een derde die zij daartoe aanduidt ~n die op haar verantwoordelijkheid optreedt", 
garandeert de evaluatiecommissie m.i. een exclusief onderhandelingsrecht.226 Een kwalificatie van de · 
regering of haar vertegenwoordigers als "derde" in de zin van de bepaling, zou hieraan niet 
verhelpen : de tekst ("hetzij ... hetzij") sluit simultaan door de evaluatiecommissie en derden gevoerde 

onderhandelingen uit. 227 

69. Er is nog een andere manier waarop de regering bij de privatisering van Belgacom is afgeweken 
van de voorschriften uit het besluit van 8 oktober 1992. Het betreft de oprichting van een zgn. 
"consolidatiecommissie" -de naam komt van de toenmalige minister bevoegd voor 
telecommunicatie - waarvan behalve de vier leden van de evaluatiecommissie ook vier bestuurders 
van Belgacom deel uitmaakten. Deze oprichting berust niet op enige wettelijke basis en wordt 

verzwegen in latere wetgeving over de privatisering van Belgacom.228 

Ze vindt haar oorsprong in de oprichting door de minister van Telecommunicatie van een "Comité 
d'accompagnement" ter selectie en evaluatie van de "internationaal gerenommeerde adviseurs" die een 
studie zouden maken over de modaliteiten van de strategische consolidatie van Belgacom. In het 
lastenboek dat die selectie voorafging werd aangekondigd dat "le Ministre mettra en place un Comité 
d'accompagnement chargé de suivre, de contröler et de coordonner les travaux de la (ou des) société(s) de 
conseil". 229 

Bedoeld "Comité d'accompagnement" bestond uit twee kabinetsleden van de minister230, waarvan er één 
het comité voorzat, en twee vertegenwoordigers van Belgacom. Het evalueerde de biedingen van de 
kandidaat-adviseurs en selecteerde die adviseurs ook. Tijdens de laatste fase van de selectie zat de 
minister zelf het "Comité d'accompagnement" voor. De evaluatiecommissie kwam op geen enkele wijze 
tussen. 

Op 20 januari 1995 kondigde de regering de overdracht aan van het Belgacom-dossier naar de 
evaluatiecommissie, maar die overdracht bleek slechts gedeeltelijk. In werkelijkheid kregen de vier leden 

226 "De commissie" is riu eenmaal niet hetzelfde als "de commissie en vertegenwoordigers van de regering en 
vertegenwoordigers van Belgacom". Bij wijze van tegenargument zou men kunnen aanvoeren dat het besluit van 
8 oktober 1992 enkel de evaluatiecommissie betreft ( cf. de titel ervan) en derhalve geen uitspraak kan doen over de rol 
van andere instanties tijdens de privatiseringsprocedure. Dat argument overtuigt niet, omdat het besluit van 8 oktober 
zich wél uitspreekt over de rol van andere instanties tijdens de privatiseringsprocedure. Cf. 'art. 4, § 4: "De 
documenten en overeenkomsten betreffende de verkoop worden, na goedkeuring door de Ministerraad, ondertekend 
door de Minister van Financiën, die optreedt in naam van de Staat." 
227 Los daarvan zou geen sprake zijn van derden die "[de commissie] aanduidt en die op haar verantwoordelijkheid 
[optreden]". 
228 Zie bijv. de preambule van K.B. 19 december 1995 tot machtiging van de Staat om aandelen van BELGACOM 
over te dragen" (COMP DOC 109): "Overwegende dat, op voorstel van de Commissie voor Evaluatie van de Activa 
van het Rijk en van BELGACOM, de Regering op 14 december 1995 heeft beslist het consortium gevormd door ... te 
weerhouden als partner voor de strategische consolidatie van Belgacom;". 
229 Zie "Consolidation stratégique de Belgacom et mise en oeuvre. Cahier des charges relatif aux missions à réaliser 
par une société de conseil", p. 15 (onder "VI. Modalités de fonctionnement"). 
230 Adjunct-kabinetschefM. DUREZ (tevens professor aan de universiteit van Bergen) en jurist P. DROGART. 
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van de evaluatiecommissie enkel de opdracht om, samen met raadgevers Degroof en Morgan Stanley 
(raadgevers die de commissie niet zelf heeft gekozen), de financiële kant van de biedingen op Belgacom 
te onderzoeken. De strategische en technologische bijdrage die kandidaat-bieders zouden kunnen leveren 
aan de ontwikkeling van Belgacom, mocht Belgacom zelf evalueren; het bedrijf richtte daartoe tien 
werkgroepen op en liet zich adviseren door het bureau A.D. Little. 

De vier leden van de evaluatiecommissie (financiële aspecten) en vier vertegenwoordigers van Belgacom 
(strategische aspecten) werden samengebracht in een zgn. "commissie voor de consolidatie van 
Belgacom" ("consolidatiecommissie"). Beide groepen van vier leden kregen van de regering een 
evenwaardige stem in het advies dat de consolidatiecommissie zou uitbrengen over de selectie van een 
koper van Belgacom-aandelen. In de praktijk heeft deze werkwijze geen problemen opgeleverd. De vier 
leden van de evaluatiecommissie en de vier vertegenwoordigers van Belgacom kozen unaniem voor 
dezelfde koper, en de regering heeft hun advies gevolgd. Juridisch blijven niettemin vragen open. 

Het is niet duidelijk hoe de oprichting van de consolidatiecommissie juridisch moet worden 
gekwalificeerd. Ofwel ziet men er een tijdelijke verruiming in van de evaluatiecommissie tot een 
evaluatiecommissie ad hoc. Zo bekeken, is afgeweken van artikel2 van het besluit van 8 oktober 1992 
(COMP DOC 80). Dat artikel bepaalt dat de evaluatiecommissie niet acht maar vier leden telt, die 
bovendien zijn gekozen op grond van "hun bekwaamheid en ervaring inzake financiële evaluatie" en 
niet - liefst niet, zou men denken - op grond van hun affiliatie met het te verkopen actief. Maar een 
andere analyse is evenzeer mogelijk. Wellicht gingen achter de term "consolidatiecommissie" in 
werkelijkheid twee commissies schuil : de evaluatiecommissie in haar bekende samenstelling en 
bevoegd voor de haar vertrouwde financiële aspecten van de transactie, en een tweede, tijdelijke, 
ad hoc commissie waaraan de regering een advies over niet-financiële aspecten vroeg. Op zich zou dat 
kunnen, want niets in het besluit van 8 oktober 1992 bepaalt dat de regering bij de verkoop van 
Rijksactiva enkel door de evaluatiecommissie kan worden geadviseerd. Toch ligt ook in deze 
hypothese een niet-naleving voor van het besluit van 8 oktober 1992 : in de mate dat de 
vertegenwoordigers van Belgacom mee hebben onderhandeld over de verkoop van Belgacom
aande1en,231 is het exclusief onderhandelingsrecht van de evaluatiecommissie miskend. 

3.3 Evaluatiecommissie moet wijken voor ASLK-Holding I FPM 

70. Vanaf 1994 en om boekhoudkundige redenen die verder aan bod komen (infra, nrs. _-_) is de 
Staat zijn activa vóór privatisering op systematische wijze gaan inbrengen in ASLK-Holding, later 
omgedoopt tot FPM, een van de Staat onderscheiden rechtspersoon. Vraag is of de 
evaluatiecommissie bevoegd blijft voor de evaluatie en verkoop van dit soort activa, di~ de Staat 
economisch weliswaar in eigendom heeft, doch juridisch slechts onrechtstreeks aanhoudt ? 

De vraag dook voor de eerste maal op bij de bespreking van de artt. 98 en 99 van de wet van 22 juli 1993 
(COMP DOC 19), die de regering bijzondere machten toekende voor de verkoop van zowel 
deelnemingen die de Staat rechtstreeks aanhield als deelnemingen die de Staat onrechtstreeks, via ASLK
Holding en NIM bezat. In de Kamercommissie van Financiën ondervraagd over de rol van de 
evaluatiecommissie, antwoordde de minister van Financiën het volgende : 

"Daarnaast dienen 2 mogelijke formules te worden onderkend. Wanneer men zich in de hypothese 
bevindt van artikel98, dan gaat het om de overheid zelf die rechtstreeks deelnemingen overdraagt. In dit 
geval heeft voornoemde commissie (evaluatiecommissie, nb) uiteraard een grotere rol : als raadgever van 
de Staat organiseert zij rechtstreeks de procedure. In de hypothese echter van artikel 99, gaat het om een 
holding die deelnemingen overdraagt : in dat geval speelt de holding zelf de grootste rol. n232 

231 Reeds op 28 juli 1995 gaf de Ministerraad de consolidatiecommissie (dus niet enkel de evaluatiecommissie) 
opdracht om vanaf 1 augustus 1995 onderhandelingen aan te vatten met de drie overgebleven kandidaten. 

232 WetsontwerP houdende fiscale en financiële bepalingen. Verslag namens de commisssie voor de Financiën 
uitgebracht door de heer Lisabeth, Par!. St., Kamer, 1992-1993, nr. 1072/8, 132. 
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Deze verklaring beantwoordt precies aan de achteraf gevolgd~ - problematische - praktijk : zie infra, 
nr. . 

7L Anders dan de Franse wetgeving (zie supra, nr._ over het onderscheid tussen "entreprises de 
premier rang" en "entreprises de second rang") bevat het koninklijk besluit van 8 oktober 1992 geen 
enkele aanduiding in deze of gene richting. Het besluit kent de evaluatiecommissie bevoegdheden toe 
en legt haar plichten op met betrekking tot "de activa van het Rijk"233, "de activa in Staatsbezit",234 
"een door de Staat verkocht activa"235, "het goed"236 of "het (te verkopen} actief•237 maar geeft geen 
begin van definitie voor deze begrippen. Zoals gezegd, ontbreken een parlementaire voorbereiding, 
een verslag aan de Koning of een advies van de Raad van State die opheldering zouden kunnen 
brengen. Quid ? 

Gangbare mening blijkt te zijn dat een actief van FPM géén "actief van het Rijk" uitmaakt in de zin 
van het besluit van 8 oktober 1992, zodat de evaluatiecommissie geen rol meer te spelen heeft bij de 
verkoop van dergelijk actief. Holding FPM voelt zich alleszins niet verplicht om de verkoop van zijn 
activa.door de evaluatiecommissie te laten begeleiden, en verkoopt liever zelf. Deze visie is juridisch 
verdedigbaar : oprichting van een vennootschap, zelfs een publieke, impliceert een afscheiding van 
vermogen.238 Schrijft de wetgever, in casu de Koning, niet duidelijk voor dat de evaluatiecommissie 
ook bevoegdheden heeft ten aanzien van activa die de Staat slechts onrechtstreeks aanhoudt, dan hoeft 
men zulke bevoegdheden niet te vooronderstellen. 

Wel rijst de vraag of de evaluatiecommissie, indien ze al geen rol meer heeft bij de verkoop van activa 
via FPM, niet minstens had moeten worden ingeschakeld bij de inbreng van die activa in FPM. Dat is 
niet gebeurd. Bij de inbreng van CBHK-aandelen in FPM, bijvoorbeeld, heeft de minister van Financiën 
het aanvankelijk maatschappelijk kapitaal van CBHK niet vastgesteld op verslag van de 
evaluatiecommissie, maar op verslag van een rechtstreeks aangestelde bedrijfsrevisor. 239 Allicht kan men 
argumenteren dat het besluit van 1992 de commissie enkel bevoegdheden toekent bij verkoop, en een 
inbreng geen verkoop uitmaakt. Daarnaast handelde de minister in dit geval, en in alle vergelijkbare 
gevallen, steeds conform een wets-bepaling240 die natuurlijk voorrang geniet op een koninklijk besluit 
(in casu, het koninklijk besluit van 8 oktober 1992, COMP DOC 80). 

Door te kiezen voor privatisering via FP M heeft de regering - naar ik aanneem, op bewust - wederom 
de bevoegdheden uitgehold van de evaluatiecommissie die ze zelf had opgericht. 

72. Had men consequent de - zoals gezegd, op zich verdedigbare - stelling toegepast dat verkoop van 
een FPM-actief geen tussenkomst van de evaluatiecommissie vereist, dan had die commissie sinds 
augustus 1994 (inbreng Staatsaandelen NIM in ASLK-Holding) zonder werk moeten zitten. Om 
redenen van staatsboekhouding heeft de Staat vanaf die datum immers alle activa vóór verkoop 
ingebracht bij FPM (infra, _). 

233 Zie de benaming van de opgerichte commissie, zoals vermeld in de titel en de preambule van het koninklijk 
besluiten, in de titel van Hoofdstuk I en in art. 1. 
234 Art. 4, § 1, K.B. 8 oktober 1992. 
235 Art. 3 K.B. 8 oktober 1992. 
236 Art. 4, § 2, leden 1 en 3, en§ 3, leden 1 en 2, K.B. 8 oktober 1992. 
237 Art. 4, § 2, leden 2 en 4, en§ 3, lid 2, K.B. 8 oktober 1992. 
238 Over de oprichting van publieke rechtspersonen schrijven MAST en DUJARDIN zelfs dat "[d]e toekenning van 
rechtspersoonlijkheid vooral betrekking heeft op het beheer van het vermogen" (nadruk toegevoegd). Zie MAST, A., 
DUJARDIN, J., VAN DAMME, M. en V ANDE LANOTTE, J., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Antwerpen, 
Kluwer, 1996, nr. 61, p. 73. 
239 Zie M.B. 23 juni 1995a tot vaststelling van het aanvankelijk maatschappelijk kapitaal van de publiekrechtelijke 
naamloze vennootschap Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (COMP DOC 184). De inbreng zelf geschiedde bij 
K.B. 7 april1995b (COMP DOC 101, infra, voetnoot_). 
240 In casu art. 175, lid 1, OKI-wet, tegenwoordig art. 61 Gec. OKI-wet. 
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Dit is niet gebeurd. Allicht om politieke redenen heeft de uitvoerende macht de evaluatiecommissie, 
essentieel in de beeldvorming omtrent de objectiviteit van verkoopprocedures, niet willen afschaffen. 
Geval per geval en op uiterst pragmatische wijze kreeg de commissie sindsdien toch nog een zekere 
rol toebedeeld. In regel mocht ze meestal wel nog de evaluatie van een te privatiseren actief 
verzorgen, evenwel zonder het recht om te onderhandelen over de verkoop zelf. Ook hier gelden 
echter meer variaties dan thema's. Soms evalueerde de commissie (of beter : de door haar aangestelde 
raadgevers) slechts in tweede instantie, ter controle of ter bevestiging van evaluaties die reeds door 
FPM zijn gemaakt. Een enkele keer, wanneer de buitenwereld belangenvermenging zou kunnen 
vermoeden in hoofde van FPM (vb. verkoop van ASLK door FPM, ex ASLK-Holding, of nog wanneer 
de ene FP M-dochter op de andere bood, zoals in het geval van NMKN zodra de kandidatuur van 
ASLK-Bank bekend raakte), heeft ze toch nog mogen onderhandelen over de verkoop. Maar later was 
zelfs dat geen gegevenheid meer (cf. ASLK-III waar zakenbank Lazard voor de Belgische Staat de 
onderhandelingen heeft geleid). 

73. Precies zoals de minister van Financiën het in 1993 had aangekondigd (supra, nr._), dient aldus 
vastgesteld dat FPM bij de verkoop van "eigen" activa het voortouw neemt, de "grootste rol" opeist. 
De evaluatiecommissie mocht nog meespelen, maar moest zich tevreden stellen met de rol die 
regering en FPM haar lieten. In regel mocht ze wel nog evalueren maar niet meer onderhandelen over 
de verkoop. 

Deze situatie, tekenend voor het pragmatisme waarmee in België wordt geprivatiseerd, is m.i. uiterst 
bedenkelijk want in strijd met het besluit van 8 oktober 1992. Dat besluit biedt namelijk geen basis 
voor de nu doorgevoerde splitsing van bevoegdheden (wel evalueren, niet onderhandelen). Het erkent 
geen gradaties van tussenkomst : ofwel komt de evaluatiecommissie tussen conform de tekst van het 
besluit, ofwel komt ze niet tussen. Enig onderscheid tussen "een grotere rol" of "de grootste rol" 
enerzijds, en een kleinere rol anderzijds, laat de tekst niet toe. 

74. Ondertussen heeft dit probleem zich vanzelf "opgelost" : sinds 1 januari 1999 heeft de 
evaluatiecommissie geen voorzitter meer, sinds 19 maart 1999 evenmin nog leden (supra, nr._). 
Aangezien het besluit van 8 oktober 1992 echter nooit is opgeheven, moet men besluiten dat de 
evaluatiecommissie op dit ogenblik nog wel bestaat, maar niet is samengesteld ( ?). De hierboven 
besproken juridische vragen omtrent de rol van de commissie blijven derhalve actueel. 

4. Besluit 

75. Op basis van de Franse ervaringen met de "Commission de la Privatisation" durfde men 
verwachten dat de evaluatiecommissie de nodige objectiviteit en deskundigheid zou injecteren in het 
Belgisch privatiseringsproces. Die verwachting raakte slechts zeer gedeeltelijk ingelost omdat de rol 
van de evaluatiecommissie te beperkt is gebleven : slechts uitzonderlijk (NIM na de aanvangsfase, 
beursintroductie Distrigas241) heeft de commissie werkelijk een verkoopprocedure geleid. Aan de 
samenstelling van de commissie ligt dat niet : ondanks een lage bezoldiging zetelden experten van het 
hoogste niveau. Op de inhoud van het organiek besluit van 8 oktober 1992 (COMP DOC 80)- een wet 
ware beter geweest - valt evenmin veel aan te merken. Het besluit kent de evaluatiecommissie reële 
bevoegdheden toe. 

De doorgedreven regionalisering in ons land biedt wel een gedeeltelijke verklaring voor de geringe rol 
van de evaluatiecommissie. De Staatshervorming van 1980 heeft geleid tot de overdracht van heel wat 
materiële activa naar de Gewesten en Gemeenschappen, van de Staat onderscheiden rechtspersonen. 
Bovendien is het economisch beleid in principe een gewestmaterie geworden. Welnu, bij privatiseringen 
op Gewestniveau (GIMV, LPM, DAF, ... ) komt de "Commissie voor Evaluatie van de Activa van het 
Rijk" niet tussen. 

241 Dat de commissie juist in dit dossier wel een hoofdrol mocht spelen, is bijzonder merkwaardig als men weet dat 
de ter beurze te introduceren aandelen geen "activa van het Rijk" waren in de zin van het koninklijk besluit van 
8 oktober 1992 (COMP DOC 80). 
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Hetzelfde geldt voor de privatisering van activa van lokale overheden, die eveneens een van de Staat 
onderscheiden vermogen hebben. Merken we in dat verband op dat de evaluatiecommissie geen enkele 
rol heeft gespeeld bij de grootste privatisering die dit land tot nu toe heeft gekend, die van het 
Gemeentekrediet. Verkopers waren de lokale overheden, die blijkbaar de stelling hebben gehuldigd dat 
hun activa geen "activa van het Rijk" zijn in de zin van het koninklijk besluit van 8 oktober 1992 (COMP 
DOC 80). 

76. Dat de evaluatiecommissie zich niet ten volle heeft kunnen manifesteren, ligt vooral aan de 
uitvoerende macht, die de commissie nochtans zelf had ingesteld. Een deel van de prerogatieven die 
ze bij koninklijk besluit aan de evaluatiecommissie had toegekend, heeft de uitvoerende macht later 
overgeheveld naar de bedrijfsleiding van te privatiseren bedrijven (ASLK, NIM in de aanvangsfase, 
Belgacom), naar zichzelf (Belgacom) en vooral naar holding FPM (ASLK, NILK, NMKN, NKBK, 
CBHK, HST-Fin, ... ). Daardoor speelde de evaluatiecommissie uiteindelijk nog slechts een 
tweederangsrol, waarbij ze weliswaar adviseerde over minimumprijs en procedure maar alleen nog 
onderhandelde over de verkoop van activa indien FPM met een latent belangenconflict zat. In alle 
andere gevallen beperkte haar rol zich, zoals het Rekenhof terecht opmerkt (supra, nr. _), "tot het 
controleren en superviseren" van FPM. Probleem is echter dat die rol, toegekend bij wijze van 
troostprijs en om het aura van objectiviteit van de procedure te vrijwaren, geen enkele wettelijke basis 
of definitie heeft. Dergelijke rechtsonzekerheid kan niet anders dan aanleiding geven tot permanente 
bevoegdheidsconflicten tussen evaluatiecommissie en FPM (soms ook nog FIM), waarbij elk nieuw 
dossier aanleiding geeft tot een nieuw gevecht om de felbegeerde positie van "chef de file". 

Ondertussen, en onder ~oorbehoud van onbekende feiten of niet-gepubliceerde besluiten die een ander 
licht op de zaak zouden werpen, kan men in het licht van het voorgaande niet anders dan besluiten dat het 
koninklijk besluit van 8 oktober 1992 (COMP DOC 80) is geschonden doordat : 

(i) bij de privatisering van een eerste schijfvan ASLK-Bank en -Verzekeringen en tijdens de aanvangsfase 
van de privatisering van NIM, de uitvoerende macht een verkoopmandaat heeft verleend aan de 
bedrijfsleiding en heeft toegelaten dat externe adviseurs een studie maakten over de modaliteiten van 
de verkoopprocedure, z?dat de evaluatiecommissie het recht werd ontzegd om : 

-een minimum-verkoopprijs te vast te stellen; 

-te adviseren over de verkoopprocedure en -modaliteiten; 

- te onderhandelen over de verkoop; 

- te beslissen om hetzij zelf de nodige studies uit te voeren, hetzij deze studies toe te vertrouwen aan 
door de commissie gekozen externe adviseurs (supra, nr. _); 

(ii) het ernaar uitziet - maar dit staat niet vast - dat de uitvoerende macht bij de privatisering van 
Belgacom over de verkoopprocedure heeft besloten (beslissingen van 23 maart 1994 en/of van 
20 januari 1995), zonder hierover voorafgaandelijk advies in te winnen bij de evaluatiecommissie 
(supra, nr. _); 

(iii) de uitvoerende macht bij de privatisering van Belgacom zelf de financiële adviseurs heeft aangesteld 
waarmee de evaluatiecommissie later zou moeten werken en deze adviseurs, zonder tussenkomst van 
de evaluatiecommissie, een studie heeft laten uitvoeren over de meest geschikte verkoopprocedure en 
over de verkoopmodaliteiten (supra, nr. _); 

(iv) bij de overdracht van het Belgacom-dossier naar de evaluatiecommissie, waartoe de uitvoerende 
macht op 20 januari 1995 besloot, de rol van deze commissie op drievoudige wijze werd ingeperkt 
(supra, nr. _); 

(v) de uitvoerende macht bij de privatisering van Belgacom een consolidatiecommissie heeft opgericht 
waarin naast de leden van de evaluatiecommissie vertegenwoordigers van Belgacom zetelden; 
naargelang van de juridische kwalificatie is ofwel afbreuk gedaan aan de bij koninklijk besluit 
vastgelegde samenstelling van de evaluatiecommissie ofwel aan het exclusief onderhandelingsrecht van 
de evaluatiecommissie (supra, nr. _); 

(vi) in de tussenkomst van de evaluatiecommissie bij de verkoop van activa van FPM gradaties worden 
voorzien (wel evalueren, niet onderhandelen, soms toch onderhandelen) die geen rechtsbasis vinden in 
het organiek besluit van 8 oktober 1992 (supra, nr._). 
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Aan de actuele, halfslachtige, situatie waarin de evaluatiecommissie niet is opgeheven maar evenmin 
is samengesteld, zou best zo snel mogelijk een einde worden gesteld, hetzij door formele afschaffing 
van de commissie en opheffing van het organiek besluit, hetzij integendeel door een versterking van 
de commissie (inrichting bij wet i.p.v. koninklijk besluit, verregaander bevoegdheden, betere 
ondersteuning). Deze laatste optie draagt mijn voorkeur weg. 

C'. Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat 

1. Statuut 

77. Eén van de vele commtsstes die in België voortleven zonder dat ze veel aandacht genieten 
(vgl. infra, Boek II, nr._), draagt een naam die opvallend gelijkt op die van de "Commissie voor 
Evaluatie van de Activa van het Rijk". Het betreft de "Commissie voor de Inventaris van het 
Vermogen van de Staat" (hierna : "inventariscommissie"), die af en toe vermeld staat in de Boeken 
van opmerkingen van het Rekenhof. 242 Hieronder volgt een poging tot situering van deze 
inventariscommissie (infra, nrs. _-_), waarna we ons afvragen of er voor die commissie geen rol 
weggelegd zou kunnen zijn in het privatiseringsproces (infra, nr._). 

78. Historiek. Artikel 72 van de wet van 28 juni 1963 "tot wijziging en uitvoering van de wetten op de 
Rijkscompatibiliteit"243 bepaalde tot vóór de wet van 17 maart 1987 : 

"De Minister van Financiën maakt periodiek een inventaris op van de bestanddelen van het vermogen van 
de Staat. 

De te inventariseren activa- en passivawaarden worden vastgelegd na advies van een commissie waarvan 
de leden door de Koning benoemd worden. De balans van de Staat wordt met bedoelde waarden in 
overeenstemming gebracht." 

In uitvoering van die bepaling richtte een koninklijk besluit van 29 april 1964 -dat nog altijd geldt
bij de minister van Financiën de inventariscommissie op.244 Tegelijk werden eerdere besluiten die, 
nog in de dertiger en veertiger jaren, gelijkaardige commissies hadden ingesteld, afgeschaft.245 

79. De inventariscommissie is van meet af aan groots opgevat. Ze is samengesteld uit een of meer 
ambtenaren van ieder ministerie, een vertegenwoordiger van het Rekenhof en "personen gekozen 
wegens hun bijzondere bevoegdheid", allen voor zes jaar benoemd door de Koning; een voorzitter, 

242 Zie o.m. 152e Boek van opmerkingen (COMP DOC 231), 14 en 16: "Naar analogie met de methodiek van de 
Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat, werd de indeling in categorieën gevolgd ... " en "Dat 
neemt echter niet weg dat de indeling in categorieën zoals ze door de Commissie voor de Inventaris van het Vermogen 
van de Staat werd uitgewerkt, en inzonderheid het onderscheid tussen materiële en immateriële activa, behouden kan 
blijven." 

243 B.S., 31 juli 1963. Zie behalve art. 72 ook art. 64, lid 2, van deze wet. De wetten op de Rijkscomptabiliteit zijn 
gecoördineerd bij K.B. 17 juli 1991 (B.S., 21 augustus 1991). Relevant zijn artt. 85, lid 2, en 139 van deze 
gecoördineerde wetten. 

244 K.B. "tot instelling van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat" (B.S., 15 mei 1964). Dit 
besluit is niet terug te vinden in bijv. de Story-wetboekenreeks, maar wel in het gespecialiseerde verzamelwerk 
Rijkscomptabiliteit. Verzameling van wetten en besluiten, Kortrijk-Heule, UGA, s.d., losbl., rubriek ll-14.1 
(bijwerking 1 augustus 1990/14). Daaruit, en uit de vermelding van de inventariscommissie in het 153e Boek van 
opmerkingen van het Rekenhof (COMP DOC 232), valt af te leiden dat het besluit tot instelling van de 
inventariscommissie nog steeds geldt. 

245 Art. 7 K.B. 29 april 1964 heft op: (i) K.B. 12 september 1936 "tot instelling in het Ministerie van Financiën van 
een commissie die gelast is het bijhouden te verzekeren van de algemene inventaris der goederen van de Staat" en 
(ii) M.B. 30 september 1947 "tot wederinstelling van de commissie die gelast is het bijhouden te verzekeren van de 
algemene inventaris der goederen van de Staat". Art. 8 laat, behalve het besluit van 29 april 1964 zelf, ook artt. 64, lid 
2, 68, lid 2, en 72 van voornoemde wet van 28 juni 1963 in werking treden. 
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een ondervoorzitter en een directiecomité geven leiding.246 Bovendien kunnen de 

inventariscommissie en haar directiecomité, op voorstel van de voorzitter, deskundigen verzoeken om 

de vergaderingen met raadgevende stem bij te wonen.247 

De commissieleden kregen onder meer tot taak om advies te verlenen "over de bepaling en de wijze 

van raming van de activa- en passivawaarden op te nemen in de inventaris van de bestanddelen van 

het vermogen van de Staat" maar ook "van de Staatsbedrijven" .248 

80. In 19 _ stelde de inventariscommissie een eerste inventaris op,249 die de toestand weergaf per 

31 december 1966. In 1975 was een tweede inventaris klaar, bijgewerkt tot 31 december 1972, maar 

die is nooit gepubliceerd.250 Daarna werd het stil. Ongemerkt verliepen op 1 december 1976 de 

mandaten van de commissieleden.251 Niemand betoonde voor de commissie nog interesse, behalve 

het Rekenhof. 

Vanaf 1977, tien jaar na de laatste inventaris, begon het Rekenhof de regering er in zijn Boeken van 
opmerkingen aan te herinneren dat het krachtens de voorbereidende werken van de wet van 28 juni 1963 

de bedoeling was om elke tienjaar een nieuwe inventaris op te stellen.252 Bij briefvan 12 augustus 1981 

wees het Rekenhof de minister van Financiën erop dat nieuwe inventarissen nuttig zouden zijn nu de 

Gemeenschappen en Gewesten rechtspersoonlijkheid hadden verkregen253. 

Op 15 september.1983 besliste het Ministerieel Comité voor Economische en Sociale Coördinatie254 

om de inventariscommissie af te schaffen, 255 een beslissing die "hoofdzakelijk was gestoeld op 

246 Zie, gedetailleerder, artt. 2 en 3 K.B. 29 april1964. 

247 Art. 4 K.B. 29 april1964. 

248 Voorts verleent de commissie advies over "de bepaling en de inschrijving van de amortisaties en andere 
rechtzettingsverrichtingen betreffende de vermogens goederen". Zie art. 1 K.B. 29 april 1964. 

249 Zie Par/. St., Kamer, 1969-1970, nr. 720. 

250 "Il s'est, en effet, avéré que les renseignements fournis par certains départements étaient tout à fait incomplets. Par 
ailleurs, comme la collecte des renseignements avait pris plusieurs années, l'inventaire ne p'ouvait constituer en fait 
qu'un document d'information à caractère plutot historique, dénué de toutevaleur comptable réelle. I/ Le président de 
ladite commission, conscient des lacunes constatées et de l'impossibilité d'y apporter remède dans le système appliqué, 
s'est refusé à autoriser la pubHeation de l'inventaire ainsi conçu, malgré le travail accompli. Estimant sans doute qu'il 
était inutile de continuer de travailler de cette manière, i1 n'a plus convoqué la comp1ission .... I/ L'absence de réunion 
même avant l'expiration des mandats était due, je présume, au fait que le président aurait souhaité faire naître une 
législation moderne sur le devoir comptable de l'Etat." Antwoord van de minister van Financiën op de interpellatie van 
de heer de Wasseige over "het ontbreken van een inventaris van het vermogen van de Staat", Par/. Hand., Senaat, 
1985-1986, 7 februari 1986, 430. 

251 Zie de volgende benoemingsbesluiten: K.B. 16 november 1965 tot benoeming en ontslagverlening van leden van 
de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 1 december 1965); K.B. 21 maart 1968 tot 
benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 18 april1968); K.B. 
23 april 1969 tot benoeming van een lid van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 
10 juni 1969); K.B. 10 februari 1971 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen 
van de Staat (B.S., 18 juni 1971); K.B. 7 oktober 1971 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris 
van het vermogen van de Staat (B.S., 15 januari 1972); K.B. 27 juli 1972 tot benoeming van leden van de Commissie 
voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 13 oktober 1972); K.B. 26 januari 1973 tot benoeming van de 
voorzitter van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 15 juni 1973); K.B. 7 maart 1973 
tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 6 april 1973); 
K.B. 28 januari 1975 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat 
(B.S., 13 maart 1975). 

252 Zie interpellatie van de heer de Wasseige van 7 februari 1986 (supra, voetnoot_). 

253 Krachtens art. 3 bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (B.S., 15 augustus 1980). 

254 Zie over de werking van beperkte ministeriële comités in het algemeen en het "Ministerieel Comité voor 
Economische Coördinatie" in het bijzonder : SENELLE, R., Ministerraad, Administratief Lexicon, Brugge, die Keure, 
1955, 18-21. De auteur benadrukt dat beperkte ministeriële comités in theorie geen beslissingsmacht hebben maar dat 
"[i]n de praktijk ... de Ministerraad haast altijd de beslissingen van het Comité voor Economische Coördinatie 
bekrachtigt" (p. 21). Nochtans is dat hier blijkbaar niet gebeurd. Overigens zijn de ministeriële comités in de schoot 
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besparingsmaatregelen en op de omstandigheid dat deze [commissie] niet meer was 
bijeengekomen".256 Gelukkig kwam het uiteindelijk toch niet zover dat de regering bij koninklijk 
besluit een commissie afschafte waarvan de wet van 28 juni 1963 de tussenkomst verplicht stelde.257 

81. Pas in 1986 ontwaakte het Parlement en interpelleerde het de minister van Financiën over het 
uitblijven van een nieuwe inventaris, die rekening zou houden met de toestand na de 
staatshervorming.258 De parlementaire druk miste zijn effect niet. Een wet van 17 maart 1987 
strekkende tot het opmaken van een tienjaarlijkse inventaris van het vermogen van de Staat259 verving 
in het hierboven (supra, nr. _) geciteerde artikel 72 van de wet van 28 juni 1963 de term "periodiek" 
door "ten minste om de tien jaar". Een koninklijk besluit benoemde met ingang van 1 september 1987 
nieuwe leden van de inventariscommissie,260 wederom voor zes jaar. Voorzitter werd dhr. Maldague, 
ook de eerste voorzitter van de evaluatiecommissie (supra, nr. _). 

Eind 1993 raakte een nieuwe inventaris van het Staatspatrimonium klaar, die de toestand weergaf per 
... 31 december 1986 - d.i. na de eerste maar vóór de tweede fase van de staatshervorming die leidde 
tot de overdracht van veel, vooral materiële, activa aan de Gemeenschappen en Gewesten.261 Deze 
inventaris deelde de vermogensbestanddelen in "volgens een fundamenteel vernieuwde optiek op het 
vlak van de rubrieken en de methodes".262 

82. De mandaten van de leden van de inventariscommissie zijn telkens opnieuw verlengd, 263 laatst tot 
30 juni 1998, terwijl nieuwe benoemingen de commissie voltallig houden.264 De inventarissen van het 

van de federale regering afgeschaft in 1992; sindsdien oefent de Ministerraad hun bevoegdheden uit. Zie, met 
verwijzingen naar relevante regelgeving, ALEN, A. Handboek, o.c., nr. 229, p. 210, voetnoot 18. 
255 "Néanmoins, interrogé par la Cour à ce sujet, Ie ministre a répondu- dépêche du 18 octobre 1984- que Ie CMCES 
avait décidé, Ie 15 septembre 1983, de supprimer la commission de l'inventaire et qu'un arrêté royal consacrant cette 
décision est en préparation" :Boek van opmerkingen van het Rekenhof zoals geciteerd in interpellatie van de heer de 
Wasseige van 7 februari 1986 (supra, voetnoot_). Zie ook het antwoord van de minister van Financiën op dezelfde 
interpellatie. 

256 Zie het antwoord van de minister van Financiën op de schriftelijke vraag van de heer Désir van 31 januari 1986 
over "Inventaris van het vermogen van de Staat- Commissie voor de inventaris", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 
11 maart 1986, [10], 898 (Vr. nr. 92). 
257 Vgl. de interpellatie van de heer de Wasseige van 7 februari 1986 (supra, voetnoot_). De minister van Financiën 
riep art. 77, § 3, van de Programmawet van 2 juli 1981 (B.S., 8 juli 1981) in, dat de Koning machtigde tot afschaffing 
van een aantal parastatalen en adviescommissies. Ter discussie stond de vraag of bedoelde programmawet de Koning 
ook machtigde tot afschaffing van bij wet ingestelde adviescommissies. 

258 Zie interpellatie van de heer de Wasseige van 7 februari 1986 (supra, voetnoot_). Zie voorts schriftelijke vraag 
nr. 92 van 31 januari 1986 (supra, voetnoot_) en schriftelijke vraag van de heer Vansteenkiste van 18 februari 1986 
aan de minister van Financiën over "Vermogen van de Staat- Inventaris", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 18 maart 
1986, [11], 1004 (Vr. nr. 121). 
259 Wet 17 maart 1987 strekkende tot het opmaken van een tienjaarlijkse inventaris van het vermogen van de Staat 
(B.S., 3 juni 1987). 
260 K.B. 11 september 1987 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van 
de Staat (B.S., 2 oktober 1987) (benoemingen tot 31 augustus 1993). Onder de drie personen gekozen om hun 
bijzondere bevoegdheid, bevond zich de inspecteur-generaal van financiën. Daarnaast zetelden telkens één 
vertegenwoordiger van het Rekenhof, van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, van de drie toenmalige regieën 
(Posterijen, Telegrafie en Telefonie en Gebouwen) en van de verschillende ministeries. Voor financiën zetelden zes 
vertegenwoordigers, waarbij de ondervoorzitter en de secretaris van de commissie, voor sociale zaken en institutionele 
hervormingen twee vertegenwoordigers. In totaal telde de commissie 29 leden en 22 plaatsvervangers. K.B. 
11 september 1987, supra, voetnoot_. 

261 Zie 152e Boekvan opmerkingen van het Rekenhof(COMP DOC 231), 16. 
262 154e Boek van opmerkingen van het Rekenhof (COMP DOC 233), 34. 
263 Zie volgende besluiten: K.B. 12 augustus 1993 houdende verlenging van de mandaten van de leden van de 
Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 18 september 1993) (verlenging mandaten tot 
31 december 1994); K.B. 3 januari 1995 houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie voor 
de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 4 februari 1995) (verlenging mandaten tot 30 juni 1995); K.B. 
28 juni 1995 houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie voor de inventari~ van het 
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Staatspatrimonium - waaronder één met de toestand per eind 1992 en één met de toestand eind 1995 -
volgen elkaar nu sneller op. De inventaris die de toestand weergeeft per 31 december 1995 werd begin 
maart 1998 aan de minister van Financiën overgemaakt. Hij biedt een schat aan gegevens, niet slechts 
over de evolutie van de staatsschuld maar - minstens zo relevant in het kader van een thesis over 
privatisering- eveneens over de ontwikkeling van de activa van de Staat. Op federaal niveau blijken 
de activa - mede door privatisering ? - sneller af te nemen dan de passiva, zodat onze schuld in steeds 
geringere mate door activa wordt gedekt. 

"Au-delà de la conformité 'instantanée' aux critères de Maastricht, restent les exigences du 'Pacte de 
stabilité et de croissance' et, dans ce cadre, l'intérêt, certes limité, de comparer l'endettement brut du pays 
à son patrimoine. 

Qu'en est-il globalement à eet égard ? 

Le taux de couverture du passifpar l'actif de l'Etat fédéral est de 43% en 1995, contre 47% à fin 1992 et 
63% à fin 1986. Le rythme de détérioration semble donc s'être ralenti. Autre indication importante: le 
passifnet en% du P.I.B. est de 80% à fin 1995 contre 75% à fin 1992; mais contrairement à l'évolution 
intervenue entre 1986 et 1992, celie-ei découle moins de l'augmentation du passif que de la diminution de 
l'actif du Pouvoir fédéral et plus précisément de ses immobilisations corporelles. n265 

De meest recente inventaris gaat netelige vragen - o.m. naar de status van pensioenrechten en door de 
Staat gewaarborgde schulden - niet uit de weg. 

vermogen van de Staat (B.S., 13 oktober 1995) (verlenging mandaten tot 31 december 1995); K.B. 30 november 1995 
houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de 
Staat (B.S., 17 januari 1996) (verlenging mandaten tot 30 juni 1996); K.B. 14 juni 1996 houdende verlenging van de 
mandaten van de leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 28 januari 1997) 
(verlenging mandaten tot 30 juni 1997); K.B. 23 apri11997 houdende verlenging van de mandaten van de leden van de 
Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 17 september 1997) (verlenging mandaten tot 
30 juni 1998). 

264 Zie behalve de besluiten geciteerd supra, voetnoot_ ook: K.B. 11 september 1987 (supra, voetnoot_); K.B. 
9 februari 1989 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 
3 maart 1989); K.B. 13 april 1989 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen 
van de Staat (B.S., 12 mei 1989); K.B. 13 november 1989 tot benoeming van leden van de Commissie voor de 
inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 5 december 1989); K.B. 14 februari 1990 tot benoeming van een lid 
van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 22 apri11990); [K.B. 27 november 1990 tot 
benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (dit besluit wordt geciteerd 
in de aanhef van een aantal van de volgende benoemingsbesluiten, maar is onvindbaar; zelfs de diensten van het 
Belgisch Staatsblad vinden het niet terug; is het wel uitgevaardigd?]; K.B. 29 januari 1991 tot benoeming van leden 
van de Commissie voor de inventaris v~n het vermogen van de Staat (B.S., 1 maart 1991); K.B. 22 juli 1991 tot 
benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 12 september 1991); 
K.B. 23 april 1992 tot benoeming van een lid van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat 
(B.S., 13 mei 1992); K.B. 1 juli 1992 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen 
van de Staat (B.S., 28 augustus 1992); K.B. 27 januari 1994 tot benoeming van leden van de Commissie voor de 
inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 15 maart 1994); K.B. 20 april1994 [tot benoeming van een lid van de 
Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat] (publicatie bij uittreksel in B.S., 21 mei 1994); K.B. 
29 december 1994 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 
8 februari 1995); K.B. 30 november 1995 tot vervanging van een lid van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 16 januari 1996); K.B. 23 april 1996 tot vervanging van een lid van de Commissie voor 
de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 30 mei 1996); K.B. 30 juni 1996 tot vervanging van een lid van de 
Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 30 augustus 1996); K.B. 17 december 1996 tot 
benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 1 februari 1997); 
K.B. 11 oktober 1997 tot aanpassing van de samenstelling van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van 
de Staat aan de fusie van het Ministerie van Sociale Voorzorg en het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu 
(B.S., 9 december 1997); K.B. 6 mei 1998 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 27 juni 1998); K.B. 29 april 1999 tot benoeming en ontslag van leden van de Commissie 
voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 5 augustus 1999). 

265 MINISTÈRE DES FINANCES. COMMISSION POUR L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE L'ETAT, Le bilan consolidé de l'Etat 
fédéral à fin 1995, Brussel, 1998, 118 p. Het citaat komt uit de inleiding, opp. I. 
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2. Voorstel 

83. Men durft zich afvragen of Parlement en regering de inventariscommissie niet nuttig zouden 
kunnen inschakelen bij de voorbereiding van privatiseringen, desgevallend door de commissie te 
fusioneren met de evaluatiecommissie ? Volgende argumenten pleiten vóór : 

(i) Als de hier doorgevoerde studie van bij de privatisering van overheidsactiva betrokken "actoren en 
observatoren" één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat momenteel teveel instellingen en 
commissies bij dat proces zijn betrokken. Zoiets moet wel leiden tot onderlinge conflicten, 
intransparantie en inefficiënties. Stroomlijning van het privatiseringsproces, en meer in het 
algemeen van het beheer van overheidsactiva, kan leiden tot een transparanter, consequenter en 
daadkrachtiger optreden. Vanuit dat oogpunt verdient één commissie de voorkeur boven twee 
commissies. 

(ii) Dit is des te meer zo, wanneer de twee betrokken commissie grotendeels hetzelfde werk doen. 
Inventarisatie is evaluatie; dat gaf ook de bevoegde minister toe toen hij verklaarde dat het werk van 
de inventariscommissie "enkel betrekking had op de globale waarde van de omvang van de 
goederen van de Staat". 266 Omgekeerd zouden de waarderingen die de evaluatiecommissie laat 
uitvoeren bij staatsbedrijven die voor verkoop in -aanmerking komen, van groot nut kunnen zijn bij 
het opstellen van de inventaris van het vermogen van de Staat. De meeste overheidsbedrijven 
worden immers niet in hun totaliteit verkocht, terwijl andere bedrijven wel geëvalueerd maar 
uiteindelijk niet verkocht worden. Toegegeven, een deel van de taken van de evaluatiecommissie 
(voorstel van te volgen procedure) zijn eigen aan die commissie en omvatten aspecten van beleid. 
Precies daarom wordt hier niet gepleit voor een afschaffing van de evaluatiecommissie en het 
ontslag van haar leden, maar voor een fusie met de inventariscommissie. 

(iii) Het privatiseringsproces dient dringend gedepolitiseerd. Het betrekken van ambtenaren bij de 
voorbereiding van de transacties kan daarbij helpen. Bovendien zouden de ervaring en het technisch 
kunnen van die ambtenaren de marktkennis en/of de meer theoretische inzichten van de leden van 
de evaluatiecommissie uitstekend aanvullen. Welke ambtenaren kiezen ? De samenstelling van de 
inventariscommissie biedt een voortreffelijk uitgangspunt, desgevallend enigszins te actualiseren en 
aan te passen aan de opdrachten na de fusie met de evaluatiecommissie. 

(iv) Inschakeling van de inventariscommissie versterkt de controle van de inspectie van financiën en 
van het Rekenhof, die in die commissie zijn vertegenwoordigd. Zoals verder wordt toegelicht (infra, 
nr.__), zou dergelijke versterkte controle welkom zijn. 

(v) De leden van de evaluatiecommissie klaagden in het verleden steeds- terecht- aan dat ze over te 
weinig mankracht beschikten om efficiënt te kunnen werken (supra, nr. __). Indien ze zouden kunnen 
beschikken over een stevig ambtenarenapparaat, zou dat niet alleen hun positie tegenover de 
regering en FPM versterken (supra, nrs. _-__) maar wellicht ook de kosten van extern advies (infra, 
nrs. _-__)terugdringen. 

(vi) Bovenal zouden de beleidsmakers door een fusie van evaluatie- en inventarisatiecommissie 
duidelijk maken dat ze privatisering niet zien als een tijdelijke, eenmalige operatie met eigen 
(budgettaire) oogmerken, maar als een onderdeel van een ruimere en permanente zorg om het goed 
beheer van overheidsactiva. 

D. Federale Participatiemaatschappij (FPM, voorheen ASLK-Holding) 

84. Het extreme pragmatisme belichamend dat het gehele Belgische privatiseringsproces heeft 
getekend, verdient FPM alle aandacht. Het ontstaan van de vennootschap, in het kader van de OKI-

266 Nadruk toegevoegd. Zie het antwoord van de minister van Fmanciën op de schriftelijke vraag van de heer Désir 
van 31 januari 1986, supra, voetnoot_. 
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wet, kwam hoger aan bod (supra, nr._). Hieronder wordt de evolutie besproken van het juridische 
statuut van de instelling, aanvankelijk een bankholding, vervolgens een financiële holding en tenslotte 
een algemene holding (infra, 2). Vervolgens wordt ingegaan op bestuur en werking (infra, 3) en wordt 
een poging ondernomen om, aan de hand van de jaarverslagen en -rekeningen, de kapitaalstructuur 
van en de geldstromen rond FPM te reconstrueren (infra, 4). Daarna worden enkele transacties, 
andere dan privatiseringstransacties (daarover Deel ill van dit Boek), onder de loupe genomen die 
FPM als "financiële klusjesman van de regering"267 heeft vervuld. Komen in detail aan bod: de 
prefinanciering van de verkoop van Belgacom-aandelen in 1994-1995 (infra, 5.1), de kapitaalinbreng 
van FPM bij De Post in 1996 en 1997 (infra, 5.2) en de finanGiering van het sociaal plan van 
Belgacom (infra, 5.3). Het dossier HST-Fin (infra, 5.4) wordt korter toegelicht; de Zephyr-Fin en 
Sopima constructies komen aan bod in Deel ill "Individuele transacties" (infra, nrs. _ eri _).268 In een 
besluit (infra, 6) wordt gepleit voor hetzij een fusie van FPM met FIM, hetzij een snelle en volledige 
vereffening van de vennootschap. 

Vooraf wens ik de kritische beschouwingen die zullen volgen op één punt te nuanceren. De laitiek 
richt zich op het bestaan van FPM en op het soort transacties dat de vennootschap in' opdracht van 
enig aandeelhouder de Belgische Staat moet uitvoeren. De kritiek richt zich niet op de bedrijfsleiding 
die bedoelde opdrachten heeft uitgevoerd met een kunde die respect verdient (en in een structureel 
hervormde omgeving allicht beter tot zijn recht zou komen). 

I 

· 1. Bestaansreden: "creatiefboekhouden" 

85. Het is aan een louter historisch toeval te wijten dat ASLK-Holding I FPM één van de belangrijkste 
actoren is geworden in het Belgisch privatiseringsproces. Hoger, bij de bespreking van ASLK-I (supra, 
nrs. _-_), wezen we op de determinerende rol van de bedrijfsleiding tijdens deze eerste echte 
privatiseringstransactie. Omdat ASLK-Holding verkocht, moest de koopprijs ookaan ASLK-Holding 
worden betaald i.p.v. rechtstreeks aan de Staat. Via de dividenden die ASLK-Holding zou uitbetalen, 
zouden de opbrengsten in de Staatskas belanden. In plaats van een complicatie, zo ontdekte de 
uitvoerende macht, bood dit soort privatisering via een van de Staat onderscheiden rechtspersoon, in 

. casu ASLK-Holding, een onverwacht voordeel. Het maakte namelijk mogelijk om via een omweg toch 
te doen wat Europa eigenlijk niet toeliet: eenmalige privatiseringsopbrengsten aanwenden om het 
begrotingstekort te verkleinen. De "handigheid" bestond erin privatiseringsopbrengsten niet 
rechtstreeks te innen maar onder vorm van dividenden te laten uitbetalen door een van de Staat 
gescheiden rechtspersoon. De regering oordeelde dat het Europees Systeem van Rekeningen (ESER) -
de staatsboekhoudkundige regels op grond waarvan o.m. overheidstekorten worden berekend - de 

boeking van zulke dividenden als inkomsten op de begroting toestond. Met bekwame spoed bracht ze 
alle privatiseerbare activa onder in FPM, dat zich plots tot gespecialiseerd verkoper van Staatsactiva 
gepromoveerd zag. Zelfs de verkoop van NIM, die op dat ogenblik zo goed als rond was, werd te 
elfder ure nog volledig via ASLK-Holding verlegd : infra, nrs. _-_.269 

267 "FPM: financiële klusjesman van de regering zoekt een nieuwe bestaansreden", F.E.T., 21 november 1998,2. 

268 Zie over de kapitaalinbreng van FPMbij NILK, infra, nr._. Verder komt die kapitaalinbreng niet apart aan bod. 
269 Volgende besluiten regelen de inbreng van activa bij FPM Inbreng NMKN: K.B. 20 juli 1994a tot wijziging van 
het statuut van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en tot regeling van de inbreng in de 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding van de deelneming van de Staat in de Nationale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid (COMP DOC 89). Inbreng NIM: K.B. 20 juli 1994b tot regeling van de ·wijze waarop de 
deelneming van de Staat in de Nationale Investeringsmaatschappij ingebracht wordt in de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas-Holding (COMP DOC 90). Inbreng CBHK: K.B. 7 april1995b tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 
tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde 
privaatrechtelijke financiële vennootschappen en houdende diverse andere bepalingen inzake de verkoop van activa 
(COMP DOC 101). Inbreng Belgacom: K.B. 19 december 1995 tot machtiging van de Staat om aandelen van 
BELGACOM over te dragen (COMP DOC 109). De activa ASLK-Bank, ASLK-Verzekeringen, NILK en NKBK 
moesten niet meer worden ingebracht, want zij maakten reeds deel uit van de ASLK-pool krachtens de OKI-wet en de 
implementering daarvan : supra, voetnoten _,_en_. 
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86. De technici van Eurostat, gealarmeerd door parlementaire vragen en persberichten, verwierpen in 
1994 de zienswijze van de Belgische regering. Met een "interpretative notice" sloten ze het 
achterpoortje van de dividenden. Maar de Belgische Staat, blijkbaar niet minder bedreven in het 
ontwijken van ongewenste regelgeving dan zijn onderdanen, vond al snel een nieuw gaatje in de 
mazen van het boekhoudkundig net. In plaats van FPM nog dividenden te laten uitkeren - daar viel 
boekhoudkundig niets meer mee aan te vangen - laat de Staat-aandeelhouder de 
privatiseringsop brengsten nu grotendeels in de vennootschap zitten. Vervolgens gelast hij FPM om 
met de privatiseringsopbrengsten uitgaven te bekostigen die anders ten laste van de federale begroting 
zouden komen. 

Meerdere voorbeelden komen hieronder aan bod : 

- een vermindering van overheidsdotaties aan De Post wordt gecompenseerd door een even grote 
kapitaalinjectie van FPM (infra, 5.3); 

- een deel van het staatsaandeel in de kosten voor aanleg van de HST -infrastructuur wordt overgenomen 
door FPM, via oprichting van het vehikel HST-Fin (infra, 5.4); 

- niet de Staat maar FP M bekostigt de oprichtingskosten van patrimoniumvennootschap Sopima (infra, 
5.5); 

-niet de Staat maar FPM bekostigt het staatsaandeel in de kosten voor een sociaal plan bij Belgacom 
(infra, 5.6). 

-niet de Staat maar FPM bekostigt de erelonen van financiële en juridische adviseurs van 
privatiseringsoperaties (infra, _). 

Resultaat : het begratingsdeficit verkleint zonder dat de overheid één frank minder uitgeeft. 
Het verbod om met privatiseringsopbrengsten het begrotingstekort te reduceren, wordt omzeild -
vooralsnog zonder dat de Europese instanties daartegen hebben gereageerd. 

87. Sinds de opstarting van· het Belgisch privatiseringsprogramma heeft de bestaansreden van FPM 
steeds gelegen in het "creatief boekhouden" zoals hierboven omschreven, en dit ondanks alle 
andersluidende officiële verklaringen. 

Bij deze stelling dient één nuance aangebracht. Er is nog één andere manier waarop FPM het 
"Staatsbelang heeft gediend". Bij de redding en gedeeltelijke privatisering van Sabena in 1995 is de 
vennootschap opgevoerd als "privé-investeerder", hetgeen een invloed heeft gehad op de 
Europeesrechtelijke kwalificatie van de Belgische staatssteun als marktconforme investering. Deze 
"marktconforme investering" van twee miljard frank -waarop sindsdien reeds een minderwaarde van 
800 miljoen frank diende geboekt- komt elders in de thesis uitgebreid aan bod (infra, _over Zephyr
Fin). 

Géén atbreuk aan bovenstaande these doet daarentegen de vaststelling dat FPM ook individuele 
privatiseringsdossiers heeft gecoördineerd. De holding heeft bij mijn weten nooit zelf het evaluatie- of 
juridisch advieswerk verricht, maar heeft daartoe steeds externe economische en juridische adviseurs 
ingeschakeld. Haar coördinatie van privatiseringsoperaties, een onvermijdelijk uitvloeisel van de inbreng 
van privatiseerbare activa door de Staat, verschilde inhoudelijk niet van de coördinatie die het kabinet 
van de minister van Financiën of de evaluatiecommissie in andere, vergelijkbare, dossiers hebben 
doorgevoerd. In ,deze coördinatie kan dan ook niet de bestaansreden of toegevoegde waarde van FPM 
liggen. 

FPMheeft het Staatsbelang- althans wat als dusdanig werd beschouwd- steeds prioritair gesteld, niet 
het eigen vennootschapsbelang. Zoals de Raad van State herhaaldelijk maar tevergeefs heeft 
opgeworpen, doet dit vragen rijzen omtrent de houdbaarheid van de vennoot~chapsconstructie. 
Bovendien blijkt het voor (de raadgevers van) de Staat telkens opnieuw moeilijk om de buitenwereld 
ervan te overtuigen dat FPM een reële tegenprestatie ontvangt voor de op aanwijzing van de Staat
aandeelhouder gedane investeringen. Daartoe blijken de meest exotische constructies vereist 
(warrants, opties, participatiecertificaten, "vruchtgebruik beperkt tot dividendrecht", ... , liefst nog in 
combinatie met elkaar), die op hun beurt vragen om veel en haastig opgestelde regelgeving en om 
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oprichting van telkens meer overheidsvennootschappen (zie ook infra, __). Al te vaak wordt daarbij 
gebalanceerd op de grenzen van het, ook juridisch, oorbare. 

2. Evolutie 

88. De evolutie van FPM valt op twee manieren te schetsen. Men kan het juridisch statuut- en dan 
vooral het maatschappelijk doel- centraal stellen, en de wijzigingen daaraan toelichten. Even 
revelerend is het, de activiteit gedurende de verschillende boekjaren te overlopen. Hieronder komen 
beide aspecten aan bod. 

2.1 Evolutie van het maatschappelijk doel 

89. Indien FPM al is uitgegroeid tot "het voornaamste financieel instrument ... van de federale Staat in 
het domein van de overheidsbedrijven", 270 dan is dat zeker niet het gevolg van een bewuste en 
weloverwegen keuze van overheidswege, doch wel van ad hoc at~endering van bestaande 
instrumenten en statuten. Telkens de regering een obstakel tegenkwam, d.w.z. telkens ze een 
tussenkomst van FPM plande die niet paste binnen het maatschappelijk doel van die holding, liet ze 
de organieke wet aanpassen, hetzij bij machtenbesluit, hetzij via een (amendement op een) 
programmawet Het maatschappelijk doel van FPM is dan ook dikwijls gewijzigd.271 Vijf stadia 
vallen te onderscheiden: ASLK-Holding als bankholding van openbaar nut in de zin van de 
oorspronkelijke OKI-wet, ASLK-Holding als bankholding van openbaar nut met verruimde 
bevoegdheden, ASLK-Holding als financiële holding van openbaar nut, ASLK-Holding als holding van 
openbaar nut, en FP Mals holding van openbaar nut. 

2.1.1 "Bankholding van openbaar nut" (1 oktober 1992 - 30 september 1993) 

90. De ASLK-Holding werd opgericht conform de OKI-wet. Het opzet van de wet, inclusief de functie 
van de "bankholdings", kwam hoger aan bod (supra, nrs. _-_). Een "bankholding" bestempelen de 
voorbereidende werken van de OKI-wet als "een holding die in hoofdzaak deelnemingen houdt en 
beheert in kredietinstellingen die zij controleert" .272 De kwalificatie van een bankholding als "van 
openbaar nut" duidde klaarblijkelijk op het publiekrechtelijke karakter van de 
dochtervennootschappen. Als enige "bankholding van openbaar nut" die België ooit heeft gekend, had 
ASLK-Holding een viervoudig doel. In hoofdzaak moest ze deelnemingen houden en beheren in het 
kapitaal van ASLK-Bank, ASLK-Verzekeringen, NKBK en NILK. In bijkomende orde mocht ze, zowel 
in België als in het buitenland, alle deelnemingen nemen, houden en beheren in : 

-hetzij vennootschappen waarvan het doel in het verlengde lag van het hoofdbedrijfvan ASLK-Bank, 
ASLK-Verzekeringen, NKBK, NILK ofvan hun dochters met een financieel bedrijf, 

- hetzij vennootschappen of verenigingen waarvan het doel de uitvoering kon vergemakkelijken van 
de opdrachten van ASLK-Bank, ASLK-Verzekeringen, NKBK, NILK of van hun dochters met een 
financieel bedrijf. 

Voor alle genoemde vennootschappen en hun dochters moest FP M bovendien, overeenkomstig de 
voorschriften van de OKI-wet, instaan voor de uitstippeling van de algemene strategie en de 

270 Jaarverslag 1997-1998 van de FPM, "Woord van de Voorzitter", 5. 
271 Blijkbaar raakt de vennootschap zelf er niet altijd wijs uit. De bespreking onder "5.1 Evolutie van het 
Maatschappelijk Doel" in het Jaarverslag 1997-1998 (p. 14) is alleszins niet geheel correct. Zo staat er aangegeven dat 
de wet van 12 december 1994 (B.S., 22 december 1994) de naamswijziging van ASLK-Holding in FPM heeft 
doorgevoerd, terwijl dit in werkelijkheid pas bij K.B. 7 april1995 (B.S., 29 apri11995) gebeurde. 
272 Ontwerp van wet tot organisatie van de openbare kredietsector en t<;>t harmonisering van de controle en 
werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen. Memorie van toelichting, Par/. St., Senaat, 1989-1990, nr. 1063-1, 
12. 
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coördinatie, en voor de bedrijfscontrole. Ten slotte moest FPM de genoemde vennootschappen 
"in eender welke vorm alle nuttige steun verlenen".273 

91. De OKI-wet stelde bankholdings van openbaar nut inzake prudentiële controle en consolidering 
van rekeningen gelijk met echte laedietinstellingen.274 De bankholdings werden ook gekenmerkt door 
een heel eigen beheersstructuur: daarover infra, nrs. _-_. 

2.1.2 "Bankholding van openbaar nut", in wezen een financiële holding (1 oktober 1993- 30 april 
1994) 

92. Helemaal op het einde van het proces dat tot de verkoop van een eerste schijf aandelen van ASLK
Bank en -Verzekeringen moest leiden, besliste de regering, die steeds had aangegeven dat enkel een 
minderheidsparticipatie te koop stond, om toch een meerderheidsbelang in de ASLK-dochters van de 
hand te doen (supra, nr._). Omdat een meerderheidsbelang verkocht werd aan de privé-sector, 
moesten ASLK-Bank en -Verzekeringen van publielaechtelijke tot privaatrechtelijke vennootschappen 
worden omgevormd, en omdat enkele van haar dochters nu een privaatrechtelijk statuut laegen, moest 
ook het juridisch statuut van ASLK-Holding op een enkele punten worden aangepast. Dit gebeurde bij 
machtenbesluit van 29 september 1993 (COMP DOC 81), genomen op grond van artikel 100, 2°, 
juncto artikel101, § 2, van de machtigingswet van 22 juE 1993 (COMP DOC 19; infra, nrs. _-_). 

Het besluit van 29 september 1993 wijzigde het maatschappelijk doel van ASLK-Holding zo dat de 
holding voortaan door of laachtens bijzondere wetten zgn. "bijzondere opdrachten, zowel van financiële 
aard als op het gebied van de verzekeringen" opgelegd kon krijgen.275 De holding nam hiermee dè plaats 
in van haar dochters ASLK-Bank en -Verzekering, waaraan, sinds ze een privaatrechtelijk statuut hadden 
gekregen, geen nieuwe bijzondere opdrachten meer konden worden opgelegd (supra, nr. _). 276 

Een andere wijziging aan het maatschappelijk doel betrof de opdracht van ASLK-Holding om het bedrijf 
van haar dochtervennootschappen en van hun dochters te controleren en om voor deze vennootschappen 
de algemene strategie en coördinatie uit te stippelen. Deze opdracht beperkte het besluit van 
29 september 1993 logischerwijze tot die vennootschappen waarover ASLK-Holding hoofdzakelijk de 

- controle uitoefent (op dat ogenblik NKBK en NILK, niet meer de privaatrechtelijke vennootschappen 
ASLK-Bank en -Verzekeringen).277 

Een derde wijziging raakte niet het doel maar de kapitaalstructuur van ASLK-Holding. De bestaande tekst 
van de OKI-wet bepaalde dat het maatschappelijk kapitaal van ASLK-Holding "wordt vastgesteld" op het 
bedrag van het netto-aktief van rechtsvoorganger ASLK. Vraag was, of deze tekstredactie wel ruimte liet 
voor een verlaging van het kapitaal van ASLK-Holding, verlaging die nochtans noodzakelijk zou zijn om 
de opbrengst van de verkoop van een deel van ASLK-Bank en -Verzekeringen door te storten aan de 
Schatkist. "Teneinde alle misverstand te vermijden" voegde het besluit van 29 september' 1993 een nieuw 
lid toe aan art. 3 OKI-wet, dat de beslissing tot verhoging of verlaging van het maatschappelijk kapitaal 
conform het gemeen recht toevertrouwde aan de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de 
wijziging van de statuten.278 Niet conform het gemeen recht was dan weer de uitsluiting van artt. 72 en 

273 Zie art. 4 OKI-wet in de oorspronkelijke redactie (COMP DOC 3). 
274 Zie Titel IV, met artt. 214-222, OKI-wet, met ingang van 1 mei 1995 opgeheven door art. 55 K.B. 7 apri11995b 
(COMP DOC 101). 
275 Zie art. 4, lid 2, OKI-wet, tegenwoordig art. 5, lid 2, Gec. OKI-wet, ingevoegd door art. 4, 3°, K.B. 29 september 
1993 (COMP DOC 81). Zie ook de Memorie van toelichting bij laatstgenoemde bepaling. 
276 Zie artt. 19, 1° en 26, 1°, K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81). 
277 Zie art. 4, lid 1, sub 3°, OKI-wet, zoals vervangen door art. 4, 2°, K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81). 
Art. 4 OKI-wet beantwoordt aan art. 5 Gec. OKI-wet. 
278 Art. 3, nieuw lid 3, OKI-wet, zoals ingevoegd door art. 3 K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81). Zie ook de 
Memorie van toelichting bij laatstgenoemd artikel. Art. 3, nieuw lid 3, OKI-wet beantwoordt aan art. 3, lid 1, 
Gec. OKI-wet. 
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72bis V enn. W. (bescherming minderheidsaandeelhouders en schuldeisers) in geval van een 
kapitaalsverlaging en zolang de Staat de enige aandeelhouder van de Holding zou blijven. 

93. Maar, anders dan officieel werd voorgehouden, beperkte het besluit van 29 september 1993 zich 
niet tot een aanpassing van het maatschappelijk doel van ASLK-Holding aan de omvorming van 
ASLK-Bank en -.Verzekering in privaatrechtelijke vennootschappen. Het machtigde ASLK-Holding 
ook om te participeren in "vennootschappen die het bankbedrijf, het verzekeringsbedrijf of andere 
activiteiten van financiële aard in de breedste zin, uitoefenen".279 Aldus maakte het van ASLK
Holding in wezen een financiële holding, die behalve in kredietinstellingen en in ASLK-Verzekeringen 
ook kon deelnemen in financiële· instellingen, dit zijn ondernemingen die geen kredietinstelling zijn 
en waarvan de hoofdbedrijvigheid bestaat in het verwerven van deelnemingen of het verrichten van 
financiële activiteiten (verstrekken van leningen, leasing, factoring, betalingsverrichtingen, ... ), met 
uitzondering van het in ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden.280 

Dat de officiële voorstelling van het besluit van 29 september 1993 niet geheel beantwoordt aan de 
realiteit, valt het best toe te lichten aan de hand van volgende passage uit het V erslag aan de Koning 
("Bespreking van de artikelen", toelichting bij art. 4, 1 oen 3°): 

"De overdracht van de deelnemingen in haar twee voornaamste dochterondernemingen heeft voor 
noodzakelijk gevolg dat het doel van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding dient te worden 
aangepast. 

Enerzijds dient de Holding voortaan ook de mogelijkheid te worden gegeven om deelnemingen te houden 
en te beheren in financiële instellingen zoals gedefinieerd door artikel 3, § 1, 5° van de wet van 22 maart 
1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, alsmede in andere vennootschappen die 
het bankbedrijf, het verzekeringsbedrijf of andere aktiviteiten van financiële aard, in de breedste zin van 
het woord, uitoefenen, d.i. ondermeer in privaatrechtelijke banken en verzekeringsmaatschappijen zoals 
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank of de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen maar 
ook in andere ondernemingen die een belang vertonen voor het financieel beleid van de Staat. Dit maakt 
het voorwerp uit van artikel 4, 1° van het voorgelegd besluit, dat aan artikel 4, 2° van de wet van 17 juni 
1991 een liltera c toevoegt. " 

Abstractie gemaakt van het weinig verhelderende karakter van deze "toelichting", die niet meer doet dan 
de tekst van het besluit parafraseren, doet de tekst het voörkomen alsof de machtiging aan ASLK-Holding 
om voortaan ook te participeren in niet-kredietinstellingen "een noodzakelijk gevolg" uitmaakt van 
"de overdracht van de deelnemingen in haar twee voornaamste dochterondernemingen". Dit is niet 
correct, aangezien de machtiging om in ASLK-Bank en -Verzekeringen te participeren ook na voormelde 
overdracht reeds onv~rminderd vervat lag in art. 4, lid 1, 1°, OKI-wet. Waarom werd de machtiging dan 
wel ingevoegd? Waarschijnlijk om het ASLK-Holding mogelijk te maken te participeren in NIM, 

waarvan de privatisering op stapel stond ... 281 Op zich is daar niets verkeerd mee -de Koning was 
gemachtigd om wetswijzigingen door te voeren met het oog op de privatisering van NIM 282_ maar dat de 
Koning zijn ware intenties in de toelichting bij zijn besluiten aantoonbaar verborgen houdt, stelt teleur 
(vgl. infra, nrs. _en_). 

279 Art. 4, lid 1, 2°, sub c, OKI-wet, ingevoegd door art. 4, 1°, K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81). De 
Memorie van toelichting bij deze bepaling kwam in de voorgaande paragrafen aan bod. Met ingang van 22 december 
1994 werd art. 4, lid 1, 2°, sub c, OKI-wet alweer geschrapt (door art. 15, 3°, wet 12 december 1994, COMP DOC 26). 
De bepaling komt dan ook niet voor in Gec. OKI-wet. 
280 Zie art. 3, § 1, 5°, wet 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (zie COMP DOC 
18 voor precieze referenties inzake publicatie en wijziging). 
281 Dit is alleszins de verklaring die ASLK-Holding, tegenwoordig FPM, zelf geeft aan de wetswijziging. Zie 
Jaarverslag 1997-1998, onder "Evolutie van het Maatschappelijk Doel" op p. 14: "De ontwikkeling van de 
toevertrouwde opdrachten heeft de wetgever ertoe geleid het statuut [van ASLK-Holding, nb] te wijzigen in dit van een 
financiële onderneming ten einde, vanafhet einde van hetjaar 1993, de toekomstige FPM toe te laten deel te nemen 
aan de privatisering van de NIM die in 1994 werd gerealiseerd." Nadruk toegevoegd. 
282 Zie artt. 98 en 100 wet 22juli 1993. 
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94. Na de wijzigingen aangebracht door het besluit van 29 september 1993 "genoot" ASLK-Holding 
een erg dubbelzinnig statuut. Praktisch was de vennootschap een financiële holding geworden, die in 
lcredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen ("non bank banks") kon 
deelnemen. In naam echter ging het nog steeds om een "bankholding" en ook prudentieel werd de 
holding nog steeds met een lcredietinstelling gelijkgesteld. Het begrip "bankholding" had altijd al wat 
vreemd geklonken voor een holding die één van de grootste verzekeringsmaatschappijen controleerde 
(ASLK- Verzekering) controleerde, 283 maar nu was de kloof tussen realiteit en recht toch wel erg groot 
geworden. 

2. 1.3 "Holding van openbaar nut", in wezen een financiële holding (1 mei 1994-21 december 1994). 

95. Een wet van 6 juli 1994 (COMP DOC 25) retro-actief in werking getreden op 1 mei 1994, wilde 
juridisch statuut en realiteit weer met elkaar verzoenen. Zich realiserend "dat men de A.S.L.K.
Holding niet echt meer als een bankholding van openbaar nut kan beschouwen in de zin van artikel 4 
van de wet van 17 juni 1991" besloot de wetgever tot de omvorming ervan in een "gewone" holding 
van openbaar nut.284 Niet langer Titel IV van de OKI-wet, maar artikel49 van de wet van 22 maart 
1993 op het statuut van en het toezicht op lcredietinstellingen (COMP DOC 18) zou voortaan op 
ASLK-Holding toepassing vinden. Het specifiek prudentieel toezicht op de bankholding verviel, 
evenals de onverenigbaarheidsregel, eigen aan lcredietinstellingen, tussen de functie van voorzitter van 
de raad van bestuur en de uitoefening van bijzondere functies in de vennootschap.285 

96. Ofschoon de OKI-wet ASLK-Holding nu als "holding van openbaar nut" bestempelde, ging het in 
wezen toch nog steeds om een "financiële holding van openbaar nut", zoals ook uit de Memorie van 
toelichting bleek. Krachtens de wet bestond het maatschappelijk doel van de holding nog steeds 
"in hoofdzaak" uit het aanhouden van deelnemingen in het kapitaal van de OKI's ASLK-Bank en 
-Verzekeringen, NKBK en. NILK. Het nemen van andere deelnemingen kon nog steeds enkel 
"in bijkomende orde", en nog steeds enkel in dochterondernemingen "met een financieel bedrijf' of 
"in financiële instellingen" en "andere vennootschappen die het bankbedrijf, het verzekeringsbedrijf 
of andere activiteiten van financiële aard in de breedste zin, uitoefenen". 

2.1.4 "Holding van openbaar nut" in naam en in wezen (sinds 22 december 1994) 

97. Een nieuwe wijziging was vereist toen FPM ook werd ingeschakeld om de verkoop van 
Belgacom-aandelen te begeleiden. Via een amendement op een reeds in commissie aangenomen 
ontwerptekst liet de regering het maatschappelijk doel van FPM zo wijzigen, dat de holding voortaan 
zou kunnen deelnemen aan de herstructurering "van alle openbare ondernemingen van welke aard 
ook". 286 De Raad van State had bij zulk een ruime formulering van het maatschappelijk doel 
bedenkingen : 

"Het artikel verruimt het doel van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding aanzienlijk, zodat men 
zich kan afvragen of zulk een bepaling zich nog verdraagt met het beginsel van de specialiteit van de 
publielcrechtelijke rechtspersonen. 

Bovendien maakt het amendement het niet mogelijk om duidelijk en nauwkeurig te bepalen wat de 
respectieve bevoegdheden zijn van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding en van de Federale 

283 Cf. het vereiste dat bankholdings wel "in hoofdzaak" maar niet "exclusief' deelnemingen in kredietinstellingen 
zouden aanhouden en beheren: supra, nr._. 
284 Art. 1, 1°, wet 6 juli 1994. ASLK-Holding mocht zich wel "bankholding" blijven noemen: zie art. 6 wet 22 maart 
1993 en de toelichting bij art. 3 wet 6 juli 1994 (Memorie van toelichting, Par!. St., Senaat, 1993-1994, nr. 1039/1). 
285 Zie de algemene toelichting bij de wet, sub 1 (supra, vorige voetnoot). 

286 Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven. (Derde) advies van de Raad van State, Par!. St., Kamer, 1993-1994, nr. 1551/8, 10. 
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Investeringsmaatschappij (F.I.M.). De verantwoording van het amendement brengt daarover niet meer 
duidelijkheid. n287 

Op het specialiteitsbeginsel wordt in Boek ll teruggekomen (infra, nr._). Wat de opmerking van de 
afdeling wetgeving over het onderscheid FPM-FIM betreft, dient vastgesteld dat er in praktijk geen 
onderscheid , meer is : beide vennootschappen, bovendien met zeer gelijkaardig statuut, vervult 
hetzelfde soort opdrachten. "Voordeel" van FIM is, in de ogen van sommigen, dat er "bijzondere 
opdrachten" aan kunnen worden toevertrouwd bij koninklijk besluit - hetgeen de discretie en snelheid 
bevordert- (en de transparantie verkleint, en het democratisch deficit vergroot, nb) - terwijl daarvoor 
bij FPM nog steeds een wet nodig is.288 

98. Niettegenstaande het advies van de Raad van State werd het maatschappelijk doel verruimd in de 
voorgestane zin. 289 

Sindsdien, en tot vandaag, kan FPM "deelnemingen verwerven, bezitten, beheren en overdragen in het 
kapitaal van .. . financiële, industriëie of commerciële vennootschappen van om het even welke aard 
waarvan de activiteit ressorteert Ónder de bevoegdheid van de federale Staat", en "rechten verwerven op 
effecten uitgegeven door deze vennootschappen en alle verrichtingen verwezenlijken die, rechtstreeks of 
onrechtstreeks verband houden met het nemen van deze deelnemingen". 290 

Daarnaast kan FPM eveneens "zowel in België als in het buitenland, alle deelnemingen nemen, houden 
en beheren in vennootschappen waarvan het doel in het verlengde ligt van het hoofdbedrijf van de 
sub 1° bedoelde vennootschappen alsook van hun dochters" en in "in vennootschappen of verenigingen 
waarvan het doel de uitvoering kan vergemakkelijken van de opdrachten van de sub 1° bedoelde 
vennootschappen alsook van hun dochters".291 De beperking, volgens welke FPM deze tweede activiteit 
enkel "in bijkomende orde" zou kunnen uitoefenen, schrapte de wet van 12 december 1994 (art. 15, 2°). 

2.1.5 Naamsverandering (sinds 1 mei 1995). Toenadering tot het statuut van privaatrechtelijke holding 
(sinds 23 december 1995) 

99. Bovenstaande regeling geldt nog steeds, met twee nuances. Ten eerste is de naam ASLK-Holding 
met ingang van 1 mei 1995 gewijzigd in Federale Participatiemaatschappij, omdat de holding "geen 
controleparticipatie meer bezit in de [ASLK-]Bank en de [ASLK-]Verzekeringen".292 Aangezi~n dit 
al zo was sinds 20 september 1993293 kwam de naamswijziging laat, maar ze reflecteerde niettemin 
goed de gewijzigde realiteit waarin de holding vooral taken uitvoerde die niets meer te maken hadden 
met ASLK, of zelfs met de ASLK-groep in de zin van de OKI-wet.· De overige wijzigingen die het 
koninklijk besluit van 7 april 1995 (COMP DOC 101) doorvoerde hadden veeleer een technisch 
karakter. · 

100. Ingrijpender was de wet van 20 december 1995 (COMP DOC 33) die, in reactie op hetgeen 
gebeurd was tijdens de privatisering van NMKN, o.m. een regeling instelde die belangenconflicten in 

287 Advies van 31 oktober 1994: COMP DOC 26. 
288 Vgl. art. 2, § 3, NIM-wet met art. 4, lid 2, OKI-wet, ingevoegd door art. 4, 3°, K.B. 29 september 1993 (COMP 
DOC 81 ). Art. 4, lid 2, OKI-wet beantwoordt aan art. 5, lid 2, Gec. OKI-wet. 
289 Art. 15, 1, wet 12 december 1994 (COMP DOC 26). 
290 Art.4, lid 1, 1°, OKI-wet, tegenwoordig art. 5, lid 1, 1°, Gec. OKI-wet. 
291 Zie de andere nummers van lid 1 van de in vorige voetnoot aangehaalde wetsartikelen. 
292 Verslag aan de Koning bij K.B. 7 apri11995b (COMP DOC 101). 
293 Dit was natuurlijk al zo sinds de ondertekening van de verkoopovereenkomst in ASLK-I op 20 september 1993. 
Sindsdien bezaten zowel ASLK-Holding als Fortis 49,90% van de aandelen (supra, nr._). Volgens de Europese 
Commissie was het zelfs Fortis dat sindsdien alleen de controle over ASLK-Verzekeringen uitoefende, terwijl ASLK
Holding en Fortis gezamenlijk ASLK-Bank controleerden -al was de Commissie fijngevoelig genoeg om hieraan 
dadelijk toe te voegen dat haar conclusie "has no hearing on the concept of control under nationallegislation or in the 
understanding of the parties" (COMP DOC 245). 
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hoofde van FPM moest tegengaan : supra, nr._. Ook op andere punten bracht deze wet het statuut van 
FPM nader tot het statuut van een privé-holding. Zo kunnen de statuten van FPM nu niet meer 
afwijken van het gemeen vennootschapsrecht (de wet helaas nog wel). 

2.2 Activiteit per boekjaar 

101. Aanvankelijk vertoonden de boekjaren bij FPM een bijzonder grillig patroon: na een eerste 
verlengd boekjaar,294 volgden twee vervroegd afgesloten boekjaren, waarbij de vervroegde afsluiting 
plaatsvond om de Staat-aandeelhouder een bijzonder dividend te kunnen uitkeren. Nu er om redenen 
van staatsboekhouding geen bijzondere dividenden meer worden uitgekeerd (supra, _), loopt het 
boekjaar van 1 november tot 31 oktober. Maar sinds 1994 maakt FPM ook een geconsolideerde 
jaarrekening op, en die volgt het kalenderjaar. 

Dit alles biedt het volgende, toch vrij verwarde beeld : 

eerste boe kj aar : 

tweede boe kj aar : 

derde boe kj aar : 

van 1 januari 1992 tot 31 maart 1993 

van 1 april1993 tot 30 november 1993 

van 1 december 1993 tot 31 oktober 1994 

eerste geconsolideerde boekjaar : van 1 januari 1994 tot 31 december 1994 

vierde boekjaar: van 1 november 1994 tot 31 oktober 1995 

tweede geconsolideerde boekjaar: van 1 januari 1995 tot 31 december 1995 

vijfde boekjaar: van 1 november 1995 tot 31 oktober 1996 

derde geconsolideerde boekjaar: van 1 januari 1996 tot 31 december)996 

zesde boekjaar : van 1 november 1996 tot 31 oktober 1997 

vierde geconsolideerde boekjaar: van 1 januari 1997 tot 31 december 1997 

zevende boekjaar: van 1 november 1997 tot 31 o~tober 1998 

vijfde geconsolideerde boekjaar: van 1 januari 1998 tot 31 december 1998 

Per (niet-geconsolideerd) boekjaar volgen hieronder, op basis van de jaarverslagen van ASLK
Holding I FPM, de voornaamste activiteiten.295 Transacties worden daarbij ingedeeld in het jaar van 
realisatie, zelfs al begon hun voorbereiding dikwijls reeds in het voorgaande boekjaar. 

102. Eerste boekjaar (1 januari 1992- 31 maart 1993). Op 1 oktober 1992 vond de oprichting van 
ASLK-Holding plaats als één van de twee door de OKI-wet voorziene "polen". Enkele dagen later zag 

294 Enkel boekhoudkundig was dit een verlengd boekjaar. ASLK-Holding werd pas op .1 oktober 1992 opgericht, en 
op 31 maart 1993 werd het eerste boekjaar reeds (vervroegd) afgesloten. Maar boekhoudkundig heeft men het eerste 
boekjaar vanaf 1 januari 1992 laten lopen, zodat. het meer dan een kalenderjaar bestrijkt. Het eerste jaarverslag is dus 
gedeeltelijk gebaseerd op gegevens van ASLK als niet-gesplitste entiteit, en gedeeltelijk op gegevens van ASLK
Holding. 

295 Zoals weergegeven in volgende stukken: Jaarverslag en jaarrekening 1992-1993, zoals goedgekeurd door de 
algemene vergadering van 24 juni 1993; Jaarverslag en jaarrekening 1993, zoals goedgekeurd door de algemene 
vergadering van 22 december 1993; Jaarverslag en jaarrekening 1993-1994, zoals goedgekeurd door de algemene 
vergadering van 19 december 1994; Jaarverslag en jaarrekening 1995, zoals goedgekeurd door de algemene 
vergadering van 22 december 1995; Jaarverslag en jaarrekening 1995-1996, zoals goedgekeurd door de algemene 
vergadering van 16 december 1996; Jaarverslag en jaarrekening 1996-1997, zoals goedgekeurd door de algemene 
vergadering van 15 december 1997; Jaarverslag en jaarrekening 1997-1998, zoals goedgekeurd door de algemene 
vergadering van 21 december 1998; Geconsolideerde jaarrekening en bestuursverslag 1994, zoals goedgekeurd door 
de buitengewone algemene vergadering van 12 juni 1995; Geconsolideerde jaarrekening en bestuursverslag 1995, 
zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 1996; Geconsolideerde jaarrekening en 
bestuursverslag 1996, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 26 mei 1997; 
Geconsolideerde jaarrekening en bestuursverslag 1997, zoals. goedgekeurd door de buitengewone algemene 
vergadering van _1998; 
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de evaluatiecommissie het daglicht, hetgeen als officiële start van het Belgische 
privatiseringsprogramma kon gelden (supra, nr. _). Op 3 november 1992 bracht de Staat zijn 
participaties in NKBK en NILK in bij ASLK-Holding. In december 1992 stelde de regering een lijst 
met privatiseerbare activa voor, waarop ook ASLK-Bank en -Verzekeringen voorkwamen; de leiding 
van ASLK-Holding nam het initiatief om een koper te zoeken; op 22 maart 1993 kreeg de holding 
daartoe een officieel mandaat (supra, nr._). Op 31 maart 1993 werd het boekjaar vervroegd296 
afgesloten, zodat aan de Staat een dividend van 800 miljoen frank kon worden uitbetaald. 

103. Tweede boekjaar (1 april- 30 november 1993). Dit boekjaar stond volledig in het teken van de 
cessie van ASLK-Bank en -Verzekeringen. Op 8 april 1993 werd alsnog een openbare oproep 
gepubliceerd voor een bod op "een significante participatie", op 10 september 1993 besloot de 
regering tot verkoop aan Fortis, en op 20 september 1993 werden de verkoopovereenkomst en de 
aandeelhoudersovereenkomst Fortis- ASLK-Holding qndertekend. De transactie betrof niet 49,9% 
maar 50,1% van de aandelen (supra, nrs. _-_). Het boekjaar werd vervroegd afgesloten om de 
verkoopprijs bij wijze van buitengewoon dividend te kunnen uitkeren aan de Staat-aandeelhouder. 

104. Derde boekjaar (1 december 1993-31 oktober 1994). Nog in december 1993 werden dochters 
NILK en NKBK geherstructureerd. · 

NILK en de erkende landbouwkassen vormden een bankfederatie. Bij die gelegenheid, op 29 december 
1993, werd het kapitaal van NILK verhoogd, met 745 miljoen frank door ASLK-Holding en met 
1,1 miljard frank door de kassen. De Staat zuiverde lasten uit het verleden aan ten belope van 
1,25 miljard frank. 

Bij NKBK verliep de herstructurering minder voorspoedig. ASLK-Holding begeleidde een 
herkapitalisering, evenwel zonder injectie van eigen middelen. Twaalf van de zestien erkende 
kredietverenigingen schreven in op een kapitaalverhoging ten belope van 635 miljoen frank. Maar van de 
vier verenigingen die niet inschreven, startten er drie een juridische procedure om zowel de 
kapitaalverhoging als het nieuwe erkenningsreglement, uitgevaardigd op basis van een wet van 
27 december 1993 (COMP DOC 23, COMP DOC 24), nietig te laten verklaren (zie voor het eindarrest 
COMP DOC 201). 

In juli 1994 bracht de Staat zijn aandelen NMKN in bij ASLK-Holding, met het oog op de verkoop 
ervan. Het was ondertussen duidelijk dat Gemeentekrediet-Holding, de bankholding waar NMKN 
volgens de OKI-wet had moeten worden ondergebracht, niet zou worden opgericht, en bovendien was 
een eerste poging tot privatisering van NMKN in 1993 mislukt. 

Op 21 september 1994 bracht de Staat ook zijn participatie in NIM onder bij ASLK-Holding. De 
inbreng vereiste een omvorming van het statuut van ASLK-Holding, van bankholding naar financiële 
holding. Ze vond om louter begrotingstechnische redenen plaats, twee dagen vóór het afronden van de 
procedure tot verkoop van NIM aan de privé-sector (procedure waarbij ASLK-Holding niet was 
betrokken): supra, nr._ en infra, nr._. De onverwachte inbreng had niet alleen voor gevolg dat 
ASLK-Holding de voor NIM betaalde koopprijs incasseerde, maar ook dat de holding de afgeslankte 
Federale Investeringsmaatschappij (FIM) als dochtermaatschappij erfde. Om de opbrengst van de 
privatisering van NIM snel als buitengewoon dividend te kunnen doorstorten aan de Staat
aandeelhouder, sloot ASLK-Holding het boekjaar vervroegd af op 31 oktober 1994. 

105. Vierde boekjaar (1 november 1994-31 oktober 1995). Voor ASLK-Holding, met ingang van 
1 mei 1995 omgedoopt in Federale Participatiemaatschappij (FPM), werd dit het meest bewogen 
boekjaar. Reeds op het vlak van de "traditionele" activiteit als financiële holding noteerde de 
vennootschap een buitengewone bedrijvigheid: 

(i) op 11 april 1995 lanceerde ASLK-Holding een openbare verkoopprocedure voor de 50 %
overheidsparticipatie in NMKN; na een uitzonderlijk bitsige strijd waarbij in augustus 1995 samen 
met de privatiseringsprocedure een openbare overnameaanbieding liep, besloot de regering op 

296 Supra, voetnoot_. 
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8 september 1995 tot verkoop aan ASLK-Bank; de verkoopovereenkomst dateert van 14 september 
1995; 

(ii) op 3 mei 1995 lanceerde FPM een openbare verkoopprocedure voor 41,4% van de NILK
aandelen; op 31 oktober 1995 werd een verkoopovereenkomst getekend met Swiss Life; 

(iii) tijdens de maand juli 1995 bracht de Staat CBHK in; na een eerste mislukte poging tot verkoop 
kreeg ASLK-Holding opdracht om een nieuwe poging voor te bereiden. 

Maar hierbij bleefhet niet. Een wet van 12 december 1994 (COMP DOC 26) vormde ASLK-Holding 
om van financiële tot algemene holding (supra, nr. __), wat het mogelijk maakte dat de holding : 

(iv) de privatisering van Belgacom prefinancierde; voor 20 miljard frank, betaald via de uitgifte van 
thesauriebewijzen, verwierf ASLK-Holding op 28 december 1994 een "vruchtgebruik beperkt tot het 
dividendrecht" op 24 % van de Belgacom-aandelen; 

(v) tussenkwam ter vergemakkelijking van de intrede van Swissair in het kapitaal van Sabena; op 
20 juli 1995 richtte FPM samen met dochter FIM het investeringsvehikel Zephyr-Fin op, dat voor 
2 miljard frank inschreef op vers Sabena-kapitaal; van het kapitaal van Zephyr-Fin volstortte FPM, 
aandeelhouder voor 99,95 %, bij de oprichting 750 miljoen frank. 

Op 19 juni 1995 tekende FPM in op de totaliteit van een kapitaalverhoging van 100 miljoen frank bij 
dochteronderneming FIM. 

106. Vijfde boekjaar (1 november 1995-31 oktober 1996). Centraal stond de verkoop van 49,9% van 
de overheidsparticipatie in Belgacom. Het consortium ADSB telde daar meer dan 73 miljard frank 
voor neer. De afwikkeling van de verkoop vond volledig via FPM plaats: de Staat schoof de te 
verkopen aandelen door naar FP M, dat de verkoopprijs in ontvangst nam en reserveerde voor 
projecten ter versterking van overheidsbedrijven of ter reductie van de Staatsschuld. Op 21 december 
1995 ondertekenden de betrokkenen de verkoopovereenkomst. Met de opbrengst kon FPM de tijdens 
het vorig boekjaar uitgegeven thesauriebewijzen terugbetalen. De prefinancieringsoperatie raakte 
daarmee afgewikkeld. 

Nog tijdens dit boekjaar lichtte Swiss Life de optie die het bleek te hebben op de laatste schijf van 
25,1 % aandelen van NILK. Deze transacti,e, afgerond op 10 oktober 1996, leverde FP M nog bijna een 
miljard frank op. 

Tenslotte volstortte FPM tijdens dit boekjaar nogmaals 750 miljoen frank van het kapitaal van 
Zephyr-Fin. 

107. Zesde boekjaar (1 november 1996- 31 oktober 1997). Tijdens dit boekjaar viel geen enkele 
verkoop op te tekenen. Op 8 juli 1997 lanceerde FPM weliswaar een openbare biedprocedure op een 
"significante deelneming" in Beroepskrediet, doch de potentiële bieders trokken zich, mede omwille 
van de houding van enkele kredietverenigingen, één na één terug. Ofschoon er dus geen sprake was 
van het genereren van privatiseringsinkomsten, ging dit jaar wel veel aandacht naar het besteden van 
met name de opbrengsten uit de privatisering van Belgacom. Hier vallen vier initiatieven te melden. 

(i) Op 20 december 1996 richtte FPM mee de naamloze vennootschap Sopima op, waarin de Staat om 
begrotingstechnische redenen onroerende goederen onderbracht. De participatie van FPM bleef 
relatiefbeperkt (1,83 %) en diende in wezen om de oprichtingskosten te dekken. 

(ii) In maart 1997 maakte FPM 2 miljard frank over aan De Post. Het werd voorgesteld alsof FPM 
een kapitaalverhoging onderschreef, maar als autonoom overheidsbedrijfhad De Post geen kapitaal. 
In ruil voor zijn financiële injectie bekwam FP M overigens geen aandelen - die bestonden niet - en 
evenmin enige vertegenwoordiging in de beheersorganen van De Post. Het is begrijpelijk dat de 
bestuurders van FP M deze transactie, die zowel naar intern Belgisch als naar Europees recht vele 
vragen oproept, enkel wilden doorvoeren "in gedelegeerde opdracht", d.w.z. in naam en voor 
rekening van de Staat. Het was meteen de eerste maal dat FPM in gedelegeerde opdracht opereerde. 
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(iii) In uitvoering van een wet van 17 maart 1997 richtte FPM samen met NMBS de vennootschap 
HST-Fin op, die voor 125 miljard frank zou moeten tussenkomen bij de aanleg van 
hogesnelheidslijnen in België. Bij de oprichting van de vennootschap, op 24 april 1997, volstortte 
FPMkapitaal ten belope van 22 miljard frank. 

(iv) Tenslotte volstortte FPM tijdens dit boekjaar een laatste schijf van 499 miljoen frank van het 
kapitaal yan Zephyr-Fin. 

108. Zevende boekjaar (1 november 1997- 31 oktober 1998). Meest besproken evenement tijdens dit 
kalme jaar vormde de verkoop in november 1997 van een tweede schijf aandelen van ASLK-Bank en 
-Verzekeringen. Na een erg ingewikkelde procedur~, waarbij een beursintroductie werd voorbereid 
maar Fortis uiteindelijk een voorkooprecht uitoefende, bleek de verkoop van ongeveer een kwart van 
de aandelen evenveel op te leveren als de cessie van 50,1 %in 1993. 

Veel minder ruchtbaarheid' is gegeven aan de financiering door FPM, wederom in gedelegeerde 
opdracht van de Staat, van het sociaal plan "People, Teams en Skills" van Belgacom. De tussenkomst 
beliep liefst 8 miljard frank; voor 5,8 daarvan gaf Belgacom zgn. "groeiaandelen" uit, dit zijn 
certificaten die geen kapitaal uitmaken en die evenmin genieten van stemrecht of van periodieke 
dividend- ofinterestuitkeringen. Zie infra, nrs. _-_. 

Op 23 december 1997 onderschreef FPM voor nog eens 500 miljoen frank "kapitaal" van De Post. 
In juni 1998 volstortte de holding ook 1 miljard frank kapitaal van HST-Fin- een procedure die zich 
de komende zeven jaar, tot in 2005 dus, zou moeten herhalen. 

Voorts werkte FPM aan de sanering van zowel CBHK als Beroepskrediet : 

-Op 3 juli 1998 gelastte de regering FPM om de overdracht voor te bereiden van een beduidend deel 
(eventueel de meerderheid of· het volledige kapitaal) van CBHK. Op 13 september werd een 
uitno~iging gepubliceerd tot het uitbrengen van een bod; er kwamen indicatieve biedingen binnen, 
maar geen juridisch bindende offertes. Aldus mislukte ook de tweede privatiseringspo ging, net zoals 
de eerste in 1994-1995. 

- Beroepskrediet bleek in 1997 zwaar verlieslatend. De beheersorganen keurden op 14 april 1998 een 
ingrijpend herstructureringsplan goed. 

109. Achtste boekjaar (sinds 1 november 1998 - 31 oktober 1999). Op 12 februari 1999 vond de 
ondertekening plaats van de overeenkomst tot overdracht van de derde en laatste schijf aandelen van 
ASLK-Bank en Verzekeringen (resp. 25,1% en 0,1 %). De opbrengst viel wederom gevoelig hoger uit 
dan bij vorige gelegenheden: 50,5 miljard frank, plus een gewaarborgd dividend over 1998 van 
320 miljoen frank. 

3. Bestuur en werking (met bijzondere aandacht voor onverenigbaarheden) 

110. Tot 30 september 1993 bepaalde de OKI-wet dat ASLK-Holding zou worden "bestuurd door een 
raad van bestuur en geleid door een uitvoerend comité". 297 

A. Raad van bestuur 

Dit orgaan beschikte over de volheid van bevoegdheid zoals in het gemeen vennootschapsrecht. Het 
moest het algemeen beleid vastleggen voor de vennootschap en de groep. Het keurde het financiële 
programma voor het boekjaar goed en controleerde niet slechts zijn "eigen" uitvoerend comité maar ook 
de dochterondernemingen (aanvankelijk ASLK-Bank en -Verzekeringen, NILK en NKBK). Van hun raden 
van bestuur kon het, behalve verslagen over hun werkzaamheden, ook verlangen dat ze zouden 
beraadslagen over de gemotiveerde voorstellen die hij nuttig achtte in het belang van de groep. Binnen de 

297 Art. 5 OKI-wet in de oorspronkelijke redactie (COMP DOC 3). Art. 5 OKI-wet is art. 7 Gec. OKI-wet geworden. 
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door hem vastgestelde termijn, moesten de dochters dan kennis geven van hun gemotiveerde beslissingen 
over de voorstellen. 298 

Volgens de OKI-wet in de oorspronkelijke redactie moest de raad van bestuur van ASLK-Holding zestien 
leden tellen, als volgt verdeeld : 

(i) een voorzitter, benoemd bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, 

(ii) twee bestuurders met een vaste functie in de. vennootschap, eveneens benoemd bij een in 
Ministerraad overlegd koninklijk besluit, 

(iii) de voorzitters van de raad van bestuur en van het directiecomité van de dochters van ASLK
Holding, te weten ASLK-Banken -Verzekeringen, NILK en NKBK, en 

(iv) nog vijf personen afkomstig van ASLK-Bank (4) en ASLK-Verzekeringen (1), maar ditmaal 
personen die daar wel in de raad van bestuur maar niet in het directiecomité zetelden. 

Eén van de vijf personen uit deze laatste categorie, behorend tot een ander taalstelsel dan de voorzitter, 
zou ondervoorzitter worden. Voor het overige moesten binnen de raad van bestuur evenveel 

Nederlandstalige als Franstalige leden zetelen. 299 

B. Uitvoerend comité 

De dagelijkse leiding zou worden waargenomen door een uitvoerend comité. In dit orgaan, in de praktijk 
machtiger dan de raad van bestuur, zetelden zes van de zestien leden van de raad van bestuur van ASLK
Holding. Het betrof : 

(i) de twee vaste bestuurders van ASLK-Holding, tevens voorzitter en ondervoorzitter van het uitvoerend 
comité, en 

(ii) de voorzitters van de directiecomités van de vier dochters van ASLK-Holding. 

Voorzitter en ondervoorzitter van het uitvoerend comité - en dus ook, al zegt de wet dat niet expliciet, de 

twee "vaste" bestuurders - moesten tot een verschillend taalstelsel behoren. 300 

De twee onder (i) genoemde personen zetelden automatisch ook in de raad van bestuur van alle dochters 
van ASLK-Holding (ASLK-Bank en -Verzekeringen, NILK en NKBK). Om redenen van algemene 
groepsstrategie, bedrijfsorganisatie of organisatie van de dochters, of met het oog op de controle over hun 
financiële positie, konden de twee vaste bestuurders eisen dat de raden van bestuur van de 
dochterondernemingen de beraadslaging over een bepaald onderwerp zouden uitstellen totdat de raad van 

bestuur van ASLK-Holding advies had uitgebracht.301 Voorts beschikte het uitvoerend comité over 
"de ruimste informatiebevoegdheden" met betrekking tot het bedrijf en de positie van de genoemde 
dochterondernemingen. 302 

Bij de oprichting van ASLK-Holding op 1 oktober 1992 werd R. TOLLET benoemd tot voorzitter van de 
raad van bestuur, H. VERWILST tot voorzitter van het uitvoerend comité en J. COURTIN tot 

ondervoorzitter van dat comité. 303 Behalve de taalkundige, werden bij de benoeming ook de politieke 

evenwichten nauwgezet gerespecteerd, met een opvallende aanwezigheid van gewezen kabinetsleden. 304 

298 Art. 8 OKI-wet in de oorspronkelijke redactie (COMP DOC 3). Art. 8 OKI-wet is art. 11 Gec. OKI-wet geworden. 

299 Art. 6 OKI-wet in de oorspronkelijke redactie (COMP DOC 3). Art. 6 OKI-wet is art. 8 Gec. OKI-wet geworden. 

300 Art. 9 OKI-wet in de oorspronkelijke redactie (COMP DOC 3). Art. 9 OKI-wet is art. 12 Gec. OKI-wet geworden. 

30l Het advies moest binnen vijftien dagen na verzoek worden uitgebracht. Zie art. 11 OKI-wet in de oorspronkelijke 
redactie (COMP DOC 3). Art. 11 OKI-wet is art. 14 Gec. OKI-wet geworden. 
302 Art. 11 OKI-wet in de oorspronkelijke redactie (COMP DOC 3). Art. 11 OKI-wet is art. 14 Gec. OKI-wet 
geworden. 

303 Art. 2 K.B. 14 september 1992a (COMP DOC 76). Hernemen we het wettelijk schema, dan werden de 
verschillende posities als volgt ingevuld (de randnummers verwijzen naar de hoofdtekst) : 
A. Raad van bestuur : 

(i) R. TOLLET; 

(ii) J. COURTIN en H. VERWILST; 
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111. Met ingang van 1 oktober 1993 herzag de (machten-)besluitgever de beheersstructuur van ASLK
Holding grondig, op een wijze die grotendeels tot vandaag geldt. De wijzigingen hingen samen met de 
omvorming van ASLK-Bank en -Verzekeringen tot privaatrechtelijke naamloze vennootschappen 
-omvorming die noodzakelijk was geworden omdat de Staat plots toch bereid was gebleken meer dan 
de helft van het kapitaal van de instellingen af te stoten (supra, nr._). Een machtenbesluit van 
29 september 1993 (COMP DOC 81) wijzigde de OKI-wet zo dat ASLK-Holding voortaan wordt 
bestuurd door een raad van bestuur en door twee gedelegeerd bestuurders, die in de plaats kwamen 
van het uitvoerend comité. De raad van bestuur is anders samengesteld en delegeert het dagelijks 
bestuur en de algemene vertegenwoordiging van de vennootschap in alle akten en in rechte aan de 
gedelegeerd bestuurders. 305 

A. Raad van bestuur 

Uit de raad van bestuur van ASLK-Holding zijn alle vertegenwoordigers van ASLK-Bank en 
-Verzekeringen verdwenen. Terecht oordeelde de Koning dat er in een publiekrechtelijke holding geen 
ruimte is voor vertegenwoordigers van privaatrechtelijke naamloze vennootschappen, waarin de Staat 
geen meerde~heidsaandeel aanhoudt. 306 De uitgesloten. voorzitters van de raad van bestuur en van het 
directiecomité van ASLK-Bank en-Verzekeringen (zie categorie iii hierboven) zijn in de raad van bestuur 
van ASLK-Holding niet vervangen. Vandaar ook dat er sinds 1 oktober 1993 nog slechts "minstens 
twaalf' leden moeten zetelen in de raad van bestuur van ASLK-Holding. De vijf andere 
vertegenwoordigers van ASLK-Bank en -Verzekeringen in die raad van bestuur (zie categorie iv 
hierboven) zijn wel vervangen, door vijf overeenkomstig het gemeen recht door de algemene vergadering 
aangeduide leden. 307 

Samengevat telde de raad van bestuur van ASLK-Holding sinds 1 oktober 1993 minstens 12 leden, als 
volgt verdeeld : 

(i) een voorzitter, nog steeds benoemd bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, 

(ii) twee gedelegeerd bestuurders, opvolgers van de vroegere "vaste" bestuurders, ook nog steeds 
benoemd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, 

(iii) de voorzitters van de raad van bestuur en van het directiecomité van NILK en NKBK, en 

(iv) minstens Sleden benoemd door de algemene vergadering.308 

Deze samenstelling geldt vandaag nog steeds, op één punt na. De onder (iii) genoemde 
vertegenwoordigers zijn verdwenen : NILK en NKBK zijn ondertussen immers ook tot privaatrechtelijke 

(iii) J. DE LANGHE en M. DE DONCKER (resp. voorzitter raad van· bestuur en directiecomité ASLK-Bank), J. HALLET 
en C. BASECQ (idem ASLK-Verzekeringen), J.P. CHAMPAGNE en J. ROUSSEAUX (idem NILK), G. VERHAEGEN en 
T. F AUT (idem Nationale Kas voor Beroeps krediet); 

(iv) L. KEULENEER (tevens ondervoorzitter raad van bestuur), M. DEWATRIPONT, J. PACOLET, J. VERSCHOOTEN en 
J.J. VISEUR. 

B. Uitvoerend comité : 
(i) H. VERWILST (voorzitter) en J. COURTIN (ondervoorzitter) 
(ii) C. BASECQ (voorzitter directiecomité ASLK-Verzekeringen), M. DE DONCKER (idem ASLK-Bank), T. FAUT (idem 

NKBK) en J. ROUSSEAUX (idem NILK). 

304 Bestuurder C. BASECQ bijvoorbeeld was oud-kabinetschef van minister Ph. MOUREAUX, H. VERWILST van 
W. CLAES, J. VERSCHOOTEN eveneens van W. CLAES, J. COURTIN van Ph. MAYSTADT; J. DELANGHE was eveneens 
afkomstig van het kabinet CLAES, enz. 
305 Art. 5 OKI-wet, tegenwoordig art. 7 Gec. OKI-wet. 
306 "De gewaarborgde vertegenwoordiging van deze vennootschappen in de raad van bestuur van de Holding is een 
afwijking van het gemeen recht en kadert niet meer met hun statuut van vennootschappen van privaatrecht." Verslag 
aan de Koning bij K.B. 23 september 1993 (COMP DOC 81), onder de hoofding "Artikelen 5, 6, 8, 9,10 en 12", 
sub "a) De raad van bestuur". 
307 De gegevens uit deze paragraafverwijzen naar art. 6 OKI-wet, zoals gewijzigd door art. 6 K.B 29 september 1993 
(COMP DOC 81). Art. 6 OKI-wet is art. 8 Gec. OKI-wet geworden. 
308 Idem. 
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naamloze vennootschappen omgevormd. In plaats van minstens 5 worden er nu dan ook minstens 9 leden 
benoemd door de algemene vergadering.309 

De bevoegdheden van de raad van bestuur heeft het K.B. 29 september 1993 grotendeels onaangetast 
gelaten. Wel werd, logischerwijze, de bevoegdheid om de raden van bestuur van dochterondernemingen 
te dwingen tot verslaggeving of tot beraadslaging over nuttig geachte voorstellen, ingeperkt tot die 
dochtervennootschappen waarin ASLK-Holding minstens de helft bezit van het totaal aantal aandelen en 
andere stemrechtverlenende effecten. Tenslotte werd ook het opgelegde vergaderritme aangepast: 
in plaats van maandelijks moet de raad van bestuur van ASLK-Holding sinds 1 oktober 1993 nog slechts 
minstens zesmaal perjaar vergaderen. 31 0 

B. Gedelegeerd bestuurders 

Het dagelijks bestuur en de algemene vertegenwoordiging van de vennootschap zijn met ingang van 
1 oktober 1993 opgedragen aan twee gedelegeerd bestuurders, benoemd bij in Ministerraad overlegd 
koninklijk besluit. Hun positie is gegroeid vanuit die van de voorheen bestaande "vaste" bestuurders, 
maar ze zijn (nog) machtiger : aangezien het uitvoerend comité is afgeschaft, geven ze alleen leiding. 
De bepalingen omtrent de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurders t.a.v. de dochterondernemingen 
(zie supra: zetelen in de raad van bestuur, mogelijkheid beslissingen te doen uitstellen tot na advies van 
ASLK-Holding, "ruimste informatiebevoegdheden"), die het besluit van 29 september 1993 onaangeroerd 
hàd gelaten, zijn bij wet van 20 december 1995 uit de OKI-wet geschrapt.311 

112. Onverenigbaarheden. We stoten hier op één van de meest heikele thema's rond het bestuur van 
ASLK-Holding I FPM De instelling was niet uitgedacht als verkoper van Staatsactiva (supra, _). 
Vandaar dat er, anders dan bij de Commissie voor evaluatie voor activa van het Rijk (supra, nr._), 
oorspronkelijk geen enkele bepaling was voorzien ter voorkoming van belangenvermenging tussen 
bestuurders van de instelling als verkoper enerzijds en kopers van activa van de holding anderzijds. 
Daarbij kwam· nog dat er personeel en anderszins zeer sterke banden bestonden tussen het 
publiekrechtelijke ASLK-Holding en het sinds 1 oktober 1993 privaatrechtelijke ASLK-Bank en 
-Verzekeringen: tot 1 oktober 1992, één jaar eerder dus, vormden ASLK-Holding, ASLK-Bank en 
ASLK-Verzekeringen immers één enkele entiteit -ASLK- en zelfs na 1 oktober 1993 bleef de holding 
voor 49,9% eigenaar van ASLK-Bank en -Verzekeringen. De nauwe verwantschap tussen holding en 
dochters werd hinderlijk van zodra ASLK-Bank zich als één van de meest geëngageerde kopers ging 
ontpoppen van door ASLK-Holding verkochte Staatsactiva. Bij sommigen ontstond de -allicht 
ongerechtvaardigde - indruk dat ASLK-Holding, als geen ander geïnformeerd over het reilen en zeilen 
bij de te verkopen activa,312 dochter ASLK-Bank bij de verkoop van activa systematisch 
bevoordeelde. 

113. Het risico op belangenvermenging tussen bestuurders van verkoper ASLK-Holding en kopers van 
activa van de holding, kwam een eerste maal aan de oppervlakte toen de voorzitter van het uitvoerend 
comité van ASLK-Holding nadat hij de verkoop van de helft van ASLK-Bank a'an Fortis had 
onderhandeld, door koper Fortis werd aangetrokken als voorzitter van het directiecomité van ASLK
Bank. Deze overstap is in het Parlement bekritiseerd : 

309 Art. 6, lid 2, sub 3°, OKI-wet, gewijzigd door art. 6, 2°, K.B. 7 april 1995b (COMP DOC 101) en geschrapt door 
door art. 40, 2°, wet 20 december 1995 (COMP DOC 33). De bepaling staat dan ook niet in de Gec. OKI-wet. 
310 De gegevens uit deze paragraaf verwijzen naar art. 8 OKI-wet, zoals vervangen door art. 7 K.B. 29 september 
1993 (COMP DOC 81). Art. 8 OKI-wet beantwoordt aan art. 11 Gec. OKI-wet. 
311 Art. 11 OKI-wet, tegenwoordig art. 14 Gec. OKI-wet, zoals vervangen door art. 11 K.B. 29 september 1993 
(COMP DOC 81) en door art. 40, 4°, wet 20 december 1995 (COMP DOC 33). 

312 O.m. doordat vertegenwoordigers van ASLK-Holding zetelden in de raad van bestuur van de dochters, doordat 
ASLK-Holding de raden van bestuur van dochterondernemingen kon dwingen tot verslaggeving of tot beraadslaging 
over nuttig geachte voorstellen, doordat ASLK-Holding kon eisen dat de raden van bestuur van de 
dochterondernemingen de beraadslaging over een bepaald onderwerp zouden uitstellen totdat de raad van bestuur van 
ASLK-Holding advies had uitgebracht en meer in het algemeen doordat ASLK-Holding over "de ruimste 
informatiebevoegdheden" beschikte t.a.v. de dochterondernemingen: supra, nrs. _. 
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"Opvallend was dat degene die namens de regering onderhandelde, en dus een zo goed mogelijke prijs 
moest bedingen, daags nadien van kamp verhuisde. Wij staan nu voor de bizarre situatie dat degene die 
voor de overheid, de uitvoerende en de wetgevende macht, de onderhandelingen voerde en toch wel een 
zacht prijsje bedong in de negatieve zin- vonden wij en vind ik nog altijd- voor de overheid, nu voor de 
andere kant onderhandelt en a fortiori in het bezit is van alle mogelijke geheimpjes van het dossier voor 
zover die er zouden zijn. 

Toen wij destijds vroegen om de volledige inhoud van de onderhandelingen te kennen, was het antwoord 
negatief; als reden werd opgegeven dat de onderhandelingen aan de gang waren. 

Degene die nu aan de andere kant zit, beschikt over de volledige informatie. Wij als Kamer, hebben die 
informatie niet. n313 

Wat hiervan te denken? Vier overwegingen: 

1) Alleen al omdat de overstap een schijn kan wekken van belangenvermenging, valt ze m.i. te 
betreuren; 

2) Het kan niet worden betwijfeld dat de overstap indertijd op volstrekt legale wijze is verlopen; 
er was geen enkele bepaling die ze verbood; 

3) Er kan evenmin twijfel over bestaan dat zulke overstap vandaag de dag wettelijk niet meer 
mogelijk zou zijn. Met ingang van 23 december 1995 geldt immers artikel 6bis OKI-wet (art. 9 
Gec. OKI-wet), dat bepaalt : 

"De gedelegeerd bestuurders en de bestuurders belast met bijzondere opdrachten mogen tegelijkertijd met 
en gedurende een periode van drie jaar na het beëindigen van hun mandaat, geen bezoldigde activiteit 
uitoefenen in dienst van een onderneming met dewelke de Federale Participatiemaatschappij 
onderhandelt over de overdracht van activa of aan dewelke de Federale Participatiemaatschappij activa 
heeft overgedragen, of van een vennootschap die verbonden is met zulk een ondememing."314 

4) Het is jammer dat men tot eind 1995 heeft gewacht om de bestuurders van FPM aan een regeling te 
onderwerpen die al meer dan drie jaar (sinds 24 oktober 1992) gold voor leden van de 
evaluatiecommissie. Er is trouwens nog steeds geen gelijkheid : leden van de evaluatiecommissie 
krijgen gedurende vijf, bestuurders van FPM slechts gedurende drie jaar beperkingen opgelegd.315 

114. Klachten over een mogelijke bevoordeling van ASLK-Bank door ASLK-Holding waren vooral te 
horen in het NMKN-dossier, dat verder aan bod komt (infra, _).Het is overigens na- en, ofschoon 
men daarvan vergeefs een officiële bevestiging zal zoeken, in reactie op - dit dossier dat de nieuwe 
regelingen inzake onverenigbaarheden en belangenconflicten zijn ingevoerd. Deze regelingen 
omvatten, behalve voormelde beperkingen na beëindiging van het mandaat, een onderwerping van de 
FPM-bestuurders aan het gemeenrechtelijk regime omtrent belangenconflicten (artt. 60 en 60bis 
Venn.W.), dit laatste volgens de regering "om elk vorm van belangendualiteit te vermijden".316 

313 Mondelinge vraag aan de Vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel over "de 
privatisering van de ASLK", Hand., Kamer, 1996-1997, 16 januari 1997, [130], 4659. De betrokken ex-voorzitter van 
ASLK-Holding voelt zich ten onrechte geviseerd: "'Ik vind het nog altijd grappig dat er wenkbrauwen gefronst worden 
over het feit dat ik directievoorzitter ben geworden van de ASLK-Bank. (Plots wel wat bozer:) Wel, het is het enige 
feit dat me irriteert: 'welingelichte bronnen fronsten hun wenkbrauwen'. Ik bedoeld: als men een 
onderzoekscommissie wil naar de privatisering, alles ligt klaar. Ik heb alle papieren liggen voor een parlementair of 
een gerechtelijk onderzoek of wat dan ook, maar ik heb nooit maar enige vraag gekregen." Uit het interview "Herman 
Verwilst, de nieuwe topbankier van België", F.E.T., 4 juli 1998, 1 (bijlage). 

314 Artikel ingevoegd door art. 40, 3°, wet 20 december 1995 (COMP DOC 33). De inwerkingtreding wordt geregeld 
door art. 42, lid 1, van die wet. 

315 De Memorie van toelichting bij de wet van 20 december 1995 (Par/. St.,Kamer, 1995-1996, nr. 208/1) zwijgt over 
dit onderscheid, maar heeft het integendeel over "een gelijkaardige bepaling" (COMP DOC 33). 
316 Memorie van toelichting bij de wet van 20 december 1995, toelichting bij art. 36, sub "4°, 6° en 9°" (COMP DOC 
33). . 
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4. Kapitaal- en balansstructuur. Geldstromen van en naar de Staat-aandeelhouder 

115. Beginkapitaal. Bij de omvorming van ASLK in ASLK-Holding werd het maatschappelijk kapitaal 
van de holding vastgesteld op het bedrag van het netto-actief van de ASLK, vermeerderd met de 
waarde van de aandelen van NKBK en NILK. 317 Een koninklijk besluit van 21 mei 1992 (COMP DOC 
75), genomen op verslag van een college van drie bedrijfsrevisoren, legde het netto-actief van ASLK 
vast op ruim 66 miljard frank. Per 1 november 1992 bracht de Staat dan zijn aandelen NILK en NKBK 
in, voor een totale waarde van bijna 2,5 miljard frank. 318 Alle aandelen werden aan de Staat 
toegewezen - en daar zijn ze tot op heden gebleven. 319 De aandelen bleven ook steeds op naam, 320 
zonder aanduiding van nominale waarde. 

Toen de regering in 1993 de opbrengsten van de verkoop van ASLK-Bank en -Verzekeringen van ASLK
Holding naar de Staatskas wilde overhevelen, rees de vraag of art. 3 OKI-wet dit wel toeliet. Zie over de 
vraag en het regelgevend antwoord erop supra, nr. _. 

116. Evolutie kapitaalstructuur. Hieronder wordt schematisch weergegeven hoe het kapitaal van 
ASLK-Holding I FPM is geëvolueerd en hoeveel aandelen dit kapitaal vertegenwoordigen. 

Evolutie van kapitaal ûn Belgische frank) en aandelen: 

66.063.170.000 beginkapitaal (omvormingsakte van 1 oktober 1992, op boekhoudkundig vlak doorgevoerd 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 1992); 

kapitaal: 66.063.170.000 
aantal aandelen: 6.600 

+ 2.413.406.000 (inbreng door de Staat, met ingang van 1 november 1992, van aandelen NILK en NKBK, 
goedgekeurd door buitengewone algemene vergadering van 14 juni 1993); 

kapitaal: 68.476.576.305 
aantal aandelen: 6.840 (+ 240) 

-32.216.000.000 (buitengewone algemene vergadering van 25 november 1993; kapitaalvermindering ter 
wederaanvulling van de beschikbare reserves); 

kapitaal: 36.260.576.305 
aantal aandelen: 6.840 

+ 16.546.987.553 (buitengewone algemene vergadering van 21 september 1994, inbreng door de Staat van 
aandelen NIM en NMKN); 

kapitaal: 52.807.563.858 BF 
aantal aandelen: 9.900 (+ 3.060) 

- 12.666.077.224 (buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 1994, kapitaalvermindering ter 
wederaanvulling van de beschikbare reserves); 

kapitaal: 40.141.486.634 BF 
aantal aandelen : 9.900 

+ 32.905.653 (buitengewone algemene vergadering van 14 juli 1995, inbreng door de Staat van aandelen 
CBHK) 

kapitaal: 40.174.392.287 BF 
aantal aandelen : 9.907 ( + 7) 

- 1.765.000.000 (buitengewone algemene vergadering van 22 december 1995, kapitaalvermindering door 
terugstorting aan de Staat op 26 december 1995) 

kapitaal: 38.409.392.287 BF 

317 Art. 3, leden 1 en 2, OKI-wet, opgeheven door art. 5, 1°, K.B. 7 april 1995b (COMP DOC 101) en derhalve niet 
opgenomen in de Gec. OKI-wet. 
318 Supra, nr. _ en voetnoot_. 

319 Art. 3 OKI-wet, leden 1 en 2, OKI-wet, opgeheven door art. 5, 1°, K.B. 7 april 1995b (COMP DOC 101) en 
derhalve niet opgenomen in de Gec. OKI-wet. 

320 Art. 3, oorspronkelijk lid 3, OKI-wet, tegenwoordig art. 3, lid 2, Gec. OKI-wet. 
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aantal aandelen: 9.907 

+ 39.994.159.466 (buitengewone algemene vergadering van 6 maart 1996, inbreng door de Staat van naakte 
eigendom van 9,6 miljoen Belgacom-aandelen en van volle eigendom van 10.399.999 Belgacom-aandelen) 

kapitaal: 78.403.551.753 BF 
aantal aandelen: 20.126 (+ 10.219) 

- 8.700.000.000 (buitengewone algemene vergadering van 16 december 1996, kapitaalvermindering door 
terugstorting aan de Staat op 18 december 1996) 

kapitaal: 69.703.551.753 BF 
aantal aandelen: 20.126 

-2.000.000.000 (buitengewone algemene vergadering van 26 maart 1997, kapitaalvermindering door 
terugstorting aan de Staat, maar FPM heeft zijn schuld jegens de Staat voldaan door, in gedelegeerde 
opdracht van de Staat, het kapitaal te verhogen van De Post; die kapitaalverhoging heeft plaatsgevonden op 
28 maart 1997) 

kapitaal: 67.703.551.753 BF 
aantal aandelen: 20.126 

-22.000.000.000 (buitengewone algemene vergadering van 18 april 1997, kapitaalvermindering door 
terugstorting aan de Staat, maar de Staat heeft het geld onmiddellijk onder de vorm van een renteloze lening 
toegekend aan FPM, om er het kapitaal van HST-Fin mee te volstorten; die volstorting heeft plaatsgevonden 
op 24 april1997) 

kapitaal: 45.703.551.753 
aantal aandelen: 20.126 

- 500.000.000 (buitengewone algemene vergadering van 22 december 1997, kapitaalvermindering door 
terugstorting aan de Staat, maar FPM heeft zijn schuld jegens de Staat voldaan door, in gedelegeerde 
opdracht van de Staat, het kapitaal te verhogen van De Post; die kapitaalverhoging heeft plaatsgevonden op 
23 december 1997) 

kapitaal: 45.203.551.753 
aantal aandelen : 20.126 

- 14.892.000.000 (buitengewone algemene vergadering van 22 december 1997, kapitaalvermindering door 
terugstorting aan de Staat) 

kapitaal (stand per 31 december 1998): 30.311.551.753 
aantal aandelen (stand per 31 december 1998): 20.126 

117. Eigen vermogen versus schulden. Werkingsmiddelen. Bekijken we niet enkel de kapitaal- en 
aandelenstructuur maar het gehele passief, dan ziet de situatie er per 31 december 1998 als volgt uit : 

kapitaal 
wettelijke reserves 
beschikbare reserves 
overgedragen winst 

eigen vermogen 

schulden 

30.311.551.753 
2.348.394.000 
8.171.213.000 
. 421.265.000 

41.252.424.000 

22.823.234.000 

De leiding van FPM beklemtoont dat met het laatste kwart ASLK-aandelen-ook "het enige recurrent 
inkomen" van de overheidshotding is verdwenen.321 Ze vreest duidelijk dat een gebrek aan middelen 
de overleving van de holding in het gedrang zou brengen. Vooralsnog bestaat daartoe geen gevaar : 
FPMbeschikte eind 1998 over netto 20 miljard frank aan midd~len, en in februari 1999 kwamen daar 
nog eens ruim 50,5 miljard frank verkoopopbrengsten van de laatste schijf ASLK-aandelen bij. Men 
durft hopen ·dat de federale overheid hiervan een substantieel deel zal recupereren voor schuldafbouw 
(cf. het engagement in de regeringsverklaring supra, nr._). 

118. Geldstromen. Bovenstaand overzicht geeft onvoldoende zicht op de reële geldstromen rond 
FP M Die komen slechts aan de oppervlakte wanneer men enerzijds nagaat welke geldsommen bij 

321 Jaarverslag 1997-1998, "Woord van de voorzitter", 5. 
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FPM uit privatisering zijn binnengekomen, en anderzijds welke sommen FPM heeft uitbetaald, hetzij 
aan de Staat-aandeelhouder, hetzij aan anderen in opdracht van de Staat-aandeelhouder. In de tweede 
categorie horen dus niet enkel de dividenden thuis die FPM aan de Staat heeft uitgekeerd en de 
kapitaalverminderingen door terugstorting aan de Staat (=opbrengsten voor de Staat), maar ook de 
door FPM bekostigde investeringen die anders voor rekening van de Staat zouden zijn gekomen 
(= minderuitgaven voor de Staat).322 

Welke betalingen heeft FPM ontvangen ûn milioen Belgische frank) ? 

+ 34.130 (opbrengst verkoop eerste schijf ASLK-Bank en -Verzekeringen volgens overeenkomst 20 september 
1993, zoals in 1994 aangepast na "due diligence") 

+ 13.718 (opbrengst verkoop 82,29% Nationale Investeringsmaatschappij volgens overeenkomst 24 mei 
1994, zoals in 1994 aangepast na "due diligence") · 

+ 4.639,15 (opbrengst verkoop 50% Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid volgens 
overeenkomst 14 september 1995) 

+ 1.594,45 (opbrengst verkoop eerste schijf Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet volgens overeenkomst 
14 september 1995) 

+ 73.454 (opbrengst verkoop 49,9% Belgacom volgens overeenkomst 21 december 1995, zoals in 1996 naar 
boven toe aangepast) 

+ 950 (opbrengst verkoop tweede schijf Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet volgens overeenkomst 
2 augustus 1996) 

.+ 34.774 (opbrengst verkoop tweede schijf ASLK-Bank en -Verzekeringen volgens overeenkomsten juli en 
_november 1997) 

+ 50.500 (opbrengst verkoop derde schijf ASLK-Bank en -Verzekeringen volgens overeenkomst 12 februari 
1999; het bedrag is afgerond en dient eigenlijk nog vermeerderd met e(m gewaarborgd dividend over 1998 
van 320 miljoen frank) 

Totaal:+ 213.759.600.000 BF per 12 februari 1999 

Welke betalingen heeft FPM verricht aan ofin opdracht van de Belgische Staat ûn mil;oen Belgische frank) ? 

- 745 (kapitaalverhoging NILK conform beslissing van 18 november 1993 : infra, _) 

- 800 (algemene vergadering van 24 juni 1993, dividend over het boekjaar 1992-1993) 

- 32.216 (algemene vergadering van 22 december 1993, uitzonderlijk dividend over het boekjaar 1993) 

- 1.519 (algemene vergadering van 25 juli 1994, interimdividend over het boekjaar 1993-1994) 

- 11.531 (algemene vergadering van 19 december 1994, uitzonderlijk dividend over het boekjaar 1993-1994) 

-20.000 (prefmanciering Belgacom eind december 1994: infra, _) 

- 100 (kapitaalverhoging bij dochteronderneming FIM op 19 juni 1995) 

- 750 (gedeeltelijke volstorting kapitaal Zephyr-Fin bij oprichting van die vennootschap op 20 juli 1995 : 
infra, _) 

-4.235 (algemene vergadering van 18 december 1995, dividend over het boekjaar 1994-1995) 

- 1.765 (buitengewone algemene vergadering van 22 december 1995, kapitaalvermindering door terugstorting 
aan de Staat) 

- 250 (gedeeltelijke volstorting kapitaal Zephyr-Fin op 26 december 1995 : infra, _) 

322 Door geen rekening te houden met deze laatste categorie van minderuitgaven voor de Staat, onderschat de tabel 
met "Stortingen van de FPM aan de Staat" (Jaarverslag 1997-1998, 26) de reële bijdrage van FPM aan de 
overheidsinkomsten. 
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- 500 (gedeeltelijke volstorting kapitaal Zephyr-Fin op 30 juni 1996 : infra, _j 

- 13.200 (algemene vergadering van 16 december 1996, dividend over het boekjaar 1995-1996) 

- 8.700 (buitengewone algemene vergadering vanJ6 december 1996, kapitaalvermindering door terugstorting 
aan de Staat) 

- 150 (volstorting deel kapitaal Sopima op 20 december 1996: infra, _j 

- 499 (gedeeltelijke volstorting kapitaal Zephyr-Fin op 31 december 1996 : infra, _j 

-2.000 (buitengewone algemene vergadering van 26 maart 1997, kapitaalvermindering door terugstorting aan 
de Staat, kapitaalverhoging bij De Post) 

-22.000 (buitengewone algemene vergadering van 18 april1997, kapitaalvermindering door terugstorting aan 
de Staat) 

- 16.608 (algemene vergadering van _1997, dividend over het boekjaar 1996-1997) 

- 500 (buitengewone algemene vergadering van 22 december 1997, kapitaalvermindering door terugstorting 
aan de Staat, kapitaalverhoging bij De Post) 

- 14.892 (buitengewone algemene vergadering van 22 december 1997, kapitaalvermindering door terugstorting 
aan de Staat) 

- 800 (algemene vergadering van 21 december 1998, dividend over het boekjaar 1997-1998) 

- 1.000 (gedeeltelijke volstorting kapitaal HST-Fin in juni 1998 : infra, _j 

- 5.800 (deelname in sociaal plan Belgacom in de loop van 1998: infra, _j 

Totaal:- 160.560.000.000 BF per 31 december 1998 

Samengevat ziet men dat FPM per half februari 1999 voor zo'n 213,76 miljard frank opbrengsten uit 
de privatisering van bij haar ingebrachte activa heeft geïnd, en omgekeerd voor 160,56 miljard frank 
financiële middelen ter beschikking heeft gesteld van de Staat of door de Staat aangewezen entiteiten. 
Bovenstaande cijfers dienen genuanceerd ... 

(a) FP M heeft meer inkomsten dan hierboven aangegeven omdat verschillende van de bij haar 
ingebrachte activa dividenden hebben opgeleverd, in totaal ten belope van ettelijke miljarden; 

(b) de vennootschap is ook vertrokken met een beginkapitaal van 66 miljard frank, wat de financiële 
reserves nog vergroot; omgekeerd dient bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de omstandigheid dat 
Zephyr-Fin, waarvan FPM rechtstreeks en onrechtstreeks (via FIM) zo goed als enig aandeelhouder is, 
een waardevermindering van 573 miljoen frank heeft moeten boeken op de deelneming in Sabena; 

(c) FPMheeft niet alleen meer inkomsten dan hierboven aangegeven, maar ook meer kosten; zo heeft de 
vennootschap vele tientallen miljoenen commissies moeten betalen aan - soms door anderen 
aangestelde - financiële en economische adviseurs, en zijn er natuurlijk ook de eigen 
werkingskosten;323 

(d) per 31 oktober 1997 had FPM ongeveer 300 miljoen belastingen betaald, die vanzelfsprekend ook de 
Staat ten goede komen; dat dit bedrag niet hoger ligt, heeft hoofdzakelijk te maken met de aard van de 
inkomsten van de holding (meerwaarden op aandelen \T:Ïjgesteld van belasting) en met het beroep dat 
gedurende enkele jaren werd gedaan op de overdraagbaarheid van fiscale verliezen . 

. . . maar geven toch een goed beeld van het belang van de vennootschap voor de Belgische financiën. ~ 

119. Financieel gewicht van FPM als holding. Tussen 31 maart 1993 (afsluiting eerste boekjaar) en 
31 oktober 1998 (afsluiting zevende boekjaar) heeft FPM balanstotalen opgetekend die lagen tussen 

323 Zie voor een overzicht van de (zeer bescheiden) kosten tijdens het eerste boekjaar, het antwoord op de schriftelijke 
vraag van de heer Sirnonet van 8 november 1993 aan de minister van Financiën over "ASLK - Privatisering -
Bemiddeling - Prijs", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 3 januari 1994, [88], 8543 (Vr. nr. 779). Zie voorts de 
jaarrekeningen, opgesomd supra, in voetnoot_. 
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64 en 94 miljard frank. Het meest recente geconsolideerde balanstotaal (per 31 december 1997) beliep 
314 miljard.324 Deze cijfers maken van FPM één van de grotere Belgische holdings. 

"Aan het einde van het vorige boekjaar was de balans van de Federale Participatiemaatschappij (FPM) 
goed voor 87 miljard frank. Het gewicht van de FPM kan vergeleken worden met een holding zoals 
Cobepa, die 95 miljard in de boeken heeft staan. De balans van de FPM weegt meer dan het dubbele van 
groepen zoals Ackermans & van Haren (sic) en de GIMV."325 

Het financiële belang van de holding blijkt alleszins omgekeerd evenredig met de bekendheid ervan. 

5. Individuele operaties, andere dan privatiseringen 

5.1 Prefinanciering Belgacom 

120. Op 30 maart 1993 maakte de raad van bestuur van Belgacom (de vroegere Regie van telegraaf en 
telefoon) voor het eerst gewag van een mogelijke privatisering. Daarover ondervraagd, antwoordde de 
toenmalige minister van Verkeerswezen en Openbare Bedrijven in de Kamer dat "la privatisation de 
Belgacom n'a jamais été examinée dans Ie cadre du dossier des ventes d'actifs de l'Etat".326 Begin 
1994 werd duidelijk dat een (gedeeltelijke) privatisering van Belgacom alleszins niet langer was 
uitgesloten.327 Naar verluidt zou de Ministerraad van 23 maart 1994 er groen licht hebben 
gegeven. 328 

5 .1.1 Principe. Ratio : creatief boekhouden 

121. Op de begroting 1994 waren voor 57 miljard frank vervreemdingen van activa ingeschreven 
(supra, nr._). Toen het jaar vorderde, bleek dit cijfer onhaalbaar. De privatisering van Belgacom, die 
de nodige middelen had moeten opleveren, was omwille van spanningen binnen het bedrijf (infra, 
Boek II, nrs. _-_)nauwelijks opgeschoten. In oktober 1994 lekte uit dat de regering werkte aan twee 
alternatieven om het streefcijfer van 57 miljard frank als::1og te bereiken. De Nationale Loterij zou een 
lening van 15 miljard frank moeten aangaan om de Staat een eenmalige "buitengewone bijdrage" uit 

324 De cijfers komen uit de jaarverslagen die supra, in voetnoot_ staan opgesomd. 

325 SCHROOTEN, R., l.c., 2. 
326 Zie het antwoord op de mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Vice-eerste minister en minister van 
Verkeerswezen en Overheidsbedrijven over "de procedure voor de privatisering van Belgacom", Hand., Kamer, 
1992-1993, 12 mei 1993, [54], 2339, bevestigd door de minister van Financiën in antwoord op de interpellatie van de 
heer Reynders tot de Eerste minister over "de stand van zaken inzake privatiseringen", Hand., Kamer, Commissie voor 
de financiën, 1992-1993, 14 juli 1993, [C 139], 23 (Int. nr. 545). 
327 "Au mois de jan vier, le ministre du Budget s'est prononcé pour 'plus de privatisations et pas de nouveaux impöts'. 
Il évoquait, entre autres, BELGACOM, la SNI, la SNCI et l'OCCH. Au même moment, vous précisiez, monsieur le 
ministre, que 'si dérapage budgétaire il devait y avoir, ce serait Ie programme des privatisations qui serait clairement 
remis sur la table et, en particulier, la privatisation d'une participation significative de BELGACOM"'. Interpellatie van 
de heer Reynders tot de minister van Financiën over "de stand van zaken op het stuk van d~ privatiseringen", Hand., 
Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs en de natiohale wetenschappelijke en 
culturele instellingen, 1993-1994, 1 maart 1994, [C 54], 11 (Int. nr. 835). Repliek van de minister: "Le gouvernement 
examine actuellement comment assurer l'avenir de Belgacom, en tenant compte de l'intensification de la concurrence 
dans ce secteur. Nous ne pouvons ignorer les changements de l'environnement international". In de Vlaamse Raad 

, werd de privatisering van Belgacom toen al een tijd als vaststaand feit aanvaard. Zie bijv. de mondelinge vraag van de 
heer Van Hooland aan de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van economie, KMO, 
wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "de privatisering van Belgacom", Hand., Vl. R., 1993-1994, 
27 januari 1994, [25], 1072, en het antwoord daarop. 

328 Zie de mondelinge vraag van de heer Van Hooland aan de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "het aanstaande bezoek van de 
minister-president aan de president van Frankrijk en het belang hiervan voor bepaalde actuele dossiers", Hand., Vl. R., 
1993-1994, 23 maart 1994, [37], 1482. 
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te keren.329 Daarnaast zou ASLK-Holding een lening moeten aangaan om de verkoop van Belgacom
aandelen te prefinancieren. Meer bepaald zou de Staat een deel van de overheidsparticipatie in het tot 
naamloze vennootschap van publiek recht om te vormen Belgacom, overdragen aan ASLK-Holding. 
In afwachting van een latere privatisering van Belgacom, zou ASLK-Holding worden gemachtigd om 
met Staatswaarborg 25 miljard frank te lenen ter betaling van de overgedragen aandelen. 

122. Dat overheidsbedrijven leningen zouden aangaan om het netto te financieren saldo te verlagen, 

stootte in het Parlement op onbegrip. 330 Op 11 oktober 1994 kwam een minister de Parlementsleden 
nochtans bevestigen dat een prefinancieringsscenario inderdaad "ter studie" lag. 

"Il s'agit en fait de faire acquérir par la CGER-holding public certains droits qui sont liés à une partie 

minoritaire du capital".331 

Deze verklaring bevatte een - belangrijke, maar toen niet opgemerkte - nuancering van de uitgelekte 
nieuwsberichten : ASLK-Holding zou niet de Belgacom-aandelen zelf ontvangen, maar slechts 
"bepaalde rechten" op die aandelen. 

123. Volgens hardnekkige geruchten, overgenomen in rechtsleer, zou het de Nationale Bank zijn 

geweest die de regering de prefinancieringsconstructie heeft gesuggereerd. 332 De minister van 

Financiën ontkende dit. 333 In het licht van wat volgt, hoopt men dat hij gelijk heeft. 

5 .1.2 Juridische probleemstelling 

124. De principiële beslissing nemen om ASLK-Holding geld te laten ontlenen om daarmee het netto 
te financieren saldo van de overheid te verlagen, is één ding - daaraan juridisch gestalte geven, is nog 

329 De bijdrage kwam bovenop de monopolierente die de Nationale Loterij jaarlijks reeds aan de Staat betaalt. De 
operatie is gerealiseerd via artt. 175-176 wet 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (COMP DOC 
27) en K.B. 22 december 1994 tot bepaling van de voorschriften geldend voor de betaling van de buitengewone 
bijdrage van 15 miljard frank, in 1994 door de Nationale Loterij te storten aan de Staat (COMP DOC 97). Zie ook de 
Bibliografie bij dit proefschrift, waar een vijftiental parlementaire interventies over deze transactie staan opgetekend. 
Deze transactie was m.i. om een dubbele reden problematisch : (i) de kost die aan een kredietinstelling is betaald om 
geld te lenen, is voor de Nationale Loterij en de Staat definitief verloren en (ii) de bedragen die de Nationale Loterij 
als "buitengewone bijdrage" heeft moeten betalen, plus de lasten van de lening, kunnen niet meer worden uitgekeerd 
aan de "goede doelen" waaraan de inkomsten van de instelling normalerwijze Worden besteed. De Nationale Loterij 
financiert o.m. de Nationale Kas voor Rampenschade, de Koning Boudewijnstichting, het Impulsfonds voor het 
Migrantenbeleid en het Overlevingsfonds Derde Wereld. Ofschoon het in evenwicht brengen van de Belgische 
begroting op zich ook een "goed doel" uitmaakt, lijkt het me toch van een andere orde dan de zoëven genoemde 
initiatieven. 

330 Zie, behalve de in de volgende voetnoot geciteerde vraag, ook de schriftelijke vraag van de heer Hatry van 
20 december 1994 aan de minister van Financiën over "Prefinanciering van de privatisering van overheidsbedrijven", 
Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 28 februari 1995, [148], 7822 (Vr. nr. 937). 
331 Zie het antwoord van de Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven op de 
mondelinge vraag van de heer Daems aan de minister van Financiën over "de prefinanciering voor de privatisering van 
Belgacom via ASLK", Hand., Kamer, 1993-1994, 11 oktober 1994, [1], 12. 

332 Zie o.m. de hiervoren geciteerde schriftelijke vraag nr. 937 van 20 december 1994. Zie voorts MATTHIJS, H., 
Overheidsbegrotingen, Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, 116 : "Aangaande de opbrengst 
van deze privatiseringen voor de staatsbegroting is er in 1994 een rel uitgebroken tussen de Regering en de Europese 
Commissie. De Belgische Regering stelde dat de privatiseringsopbrengst mocht aangerekend worden in de begroting. 
Doch de Europese Commissie vond dat het hier ging om een eenmalige opbrengst. De Nationale Bank kwam in mei 
1994 met een vertrouwelijke nota aan de Regering enige elementen aanbrengen om de Europese kritiek te omzeilen. 
Daarom suggereerde de Bank aan de Regering om de verkoop van activa zoveel mogelijk te verpakken in de vorm van 
dividenden en verkoop van gebouwen. Die 'verpakte' aanrekeningen worden door de Commissie wel aanvaard .... Bij 
deze gebeurtenis kan men zich ook wel vragen stellen bij de onafhankelijkheid van de 'Nationale Bank van België', die 
in 1992 een statuut kreeg à la 'Bundesbank' om haar te beschermen tegen regeringsinmenging bij het voeren van haar 
monetair beleid." 

-333 Zie het antwoord op schriftelijke vraag nr. 937 van 20 december 1994. 
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wat anders. Men dient zich rekenschap te geven van de juridische problemen die de uitgedachte 

constructie opwierp. Anders dan bijvoorbeeld de Nationale Loterij334 is ASLK-Holding een van de 
Staat gescheiden entiteit, met vennootschapsvorm. De bestuurders van een vennootschap, ook al is de 
Staat enig aandeelhouder, moeten het vennootschapsbelang laten primeren. De vennootschap kan dus 
niet zomaar geld ontlenen ten voordele van de Staat, zonder dat daaraan een tegenprestatie 
beantwoordt die de transactie voor de vennootschap interessant maakt. Logische tegenprestatie voor 
de terbeschikkingstelling door ASLK-Holding van financiële middelen aan de Staat, zou in dit geval 
de overdracht vormen, door de Staat, van Belgacom-aandelen aan ASLK-Holding. Die overdracht 
stuitte op minstens twee335 juridische hindernissen. 

125. Ten eerste bestónden er nog geen Belgacom-aandelen op het ogenblik dat de 
prefinancieringsconstructie werd uitgedacht, aangezien Belgacom nog niet was omgezet in naamloze 
vennootschap van publiek recht. Zelfs al zou de vereiste omzetting plaatsvinden vóór een overdracht 
van aandelen aan ASLK-Holding, dan nog was er artikel 46, eerste lid, Venn.W. dat in zijn toenmalige 
redactie luidde : 

"Overdracht van aandelen is eerst geldig na de definitieve oprichting van de vennootschap en de storting 
van een vierde van het bedrag der aandelen." 

Deze bepaling, die afweek van het gemeen recht waar overeenkomsten over toekomstige zaken wel 
zijn toegelaten, had tot doel speculatie en agiotage te voorkomen. Of ze toeliet om reeds vóór de 
omvorming van Belgacom in naamloze vennootschap een overdracht van aandelen aan ASLK-Holding 
te organiseren, was betwist (infra, nr._). 

126. Ten tweede liet het maatschappelijk doel van ASLK-Holding, vastgelegd in de OKI-wet, niet toe 
dat ASLK-Holding een deelneming zou houden of beheren in Belgacom. 

Weliswaar was ASLK-Holding geen bankholding meer336 maar het bleef niettemin een financiële 
holding, die slechts kapitaalsparticipaties kon nemen in : 

(a) in hoofdorde, ASLK-Bank en-Verzekeringen, NKBK en NILK; 

(b) in bijkomende orde, vennootschappen met een doel dat hetzij in het verlengde lag van het 
hoofdbedrijf van de sub (a) genoemde instellingen (of van hun dochters met een financieel bedrijf), 
hetzij de uitvoering van de opdrachten van die instellingen kon vergemakkelijken; 

(c) in bijkomende orde, andere vennootschappen die het bankbedrijf, het verzekeringsbedrijf of andere 

activiteiten van financiële aard in de breedste zin, uitoefenen.337 

334 Supra, voetnoot_. 

335 Twee andere juridische "problemen" blijken bij nader inzien vals. Eerste vals probleem: art. 39, § 1, van de a.o.b.
wet -wet waaraan Belgacom als autonoom overheidsbedrijf onderworpen was en is- bepaalt dat alle aandelen die 
worden uitgegeven bij omzetting van een autonoom overheidsbedrijf in naamloze vennootschap van publiek recht, aan 
de Staat moeten worden toegekend. Onder bepaalde voorwaarden kan die de aandelen weliswaar verder overdragen, 
doch enkel aan door de Koning aangewezen overheden. Dit zou een probleem stellen indien FPM niet als overheid 
zou gelden in de zin van de wet (quod non : infra). Tweede vals probleem : art. 39, § 5, a.o.b.-wet bepaalt dat de 
effecten die de overheid in een autonoom overheidsbedrijf aanhoudt van rechtswege recht geven op meer dan 75% 
van de stemmen en mandaten in alle organen van het autonome overheidsbedrijf, met een pro rata vermindering van 

, stemrechten en mandaten van andere aandeelhouders. In de mate dat FPM niet als overheid zou gelden in de zin van 
de wet (quod non: infra) zou dit betekenen dat FPM zelfs bij overdracht van aandelen toch geen 
blokkeringsminderheid zou kunnen verwerven. Beide problemen zijn vals, omdat art. 42 a.o.b.-wet aangeeft dat ook 
vennootschappen van publiek recht zoals FPM kwalificeren als "overheid" in de zin van, onder meer, art. 39 a.o.b.
wet. 
336 De wijzigingen die art. 1, 1°, wet 6 juli 1994 (COMP DOC 25) had aangebracht aan art. 4, sub 1°, OKI-wet, 
waarover supra, nr._, waren immers in werking getreden op 1 mei 1994 (art. 11 wet 6 juli 1994). Art. 4 OKI-wet 
beantwoordt aan art. 5 Gec. OKI-wet. 
337 Zie art. 4, sub 1 o en 2°, OKI-wet in de destijds geldende versie (COMP DOC 3) en supra, nr._. Art. 4 OKI-wet 
beantwoordt aan art. 5 Gec. OKI-wet. 
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Art. 4, lid 2, van de toen (en nu) geldende versie van de OKI-wet338 stond weliswaar ook toe dat ASLK
Holding "activiteiten van financiële aard" zou uitoefenen "die haar door of krachtens bijzondere wetten 
zijn opgedragen". In plaats van zich te beroepen op deze mogelijkheid en de prefinanciering voor te 
stellen als "activiteit van fmanciële aard" -waartoe toch ook een aparte opdrachtwet vereist zou zijn
hebben regering en wetgever geopteerd voor een amendering van het maatschappelijk doel van ASLK
Holding: supra, nr._. 

127. Bij deze twee hoofdproblemen voegden zich minder prangende kwesties. Zo diende een 
wettelijke basis geschapen voor de Staatswaarborg die ASLK-Holding nodig had om op de 
kapitaalmarkt het geld te. lenen waarmee het overheidstekort moest worden verkleind. Bovendien kan 
men zich voorstellen dat de regering er in het licht van de op stapel staande privatisering van 

. Belgacom, weinig voor voelde om daadwerkelijk een pakket aandelen mét de daaraan verbonden 
stemrechten over te dragen aan de naamloze vennootschap ASLK-Holding. Dit zou het 
privatiseringsproces compliceren dat ze volledig zelf in de hand wenste te houden. 

Wie zich bovendien realiseert dat de hele prefinancieringsoperatie, wilde ze nog een impact hebben 
op de begroting 1994, op enkele maanden tijd moest worden doorgevoerd, begrijpt waarom de ASLK
Holding zelf het in een Jaarverslag heeft over een "in bijzonder delicate omstandigheden aangevatte 
vooruitfinanciering". 339 

5 .1.3 Implementatie via wetgeving, besluiten en overeenkomsten 

128. Amendering bestaand wetsontwerp. Om snel de vereiste wetswijzigingen te kunnen doorvoeren, 
amendeerde de regering een wetsontwerp dat eigenlijk bedoeld was om Europese regelgeving ter 
vrijmaking van de mobilofonie te implementeren. 340 Ze had dit ontwerp al eerder grondig laten 
amenderen om de "tabula rasa"-operatie bij Belgacom te organiseren, om zichzelf tot omzetting van 
Belgacom in publiekrechtelijke naamloze vennootschap te laten machtigen en om de gedeeltelijke 

privatisering van het telefoniebedrijfvoor te bereiden.341 Nadat het wetsontwerp besproken was in de 
bevoegde Kamercommissie liet de regering het, op 26 oktober 1994, een tweede maal amenderen om 

de prefinancieringsoperatie mogelijk te maken. 342 De "verantwoording" die bij de betrokken 

amendementen staat afgedrukt, dient gelezen als Memorie van toelichting. 343 

129. Wet 12 december 1994. De betrokken amendementen, na een uiterst kritisch advies van de Raad 
van State aangevuld met nog eens vier bijkomende amendementen, 344 hebben geleid tot artikelen 7, 
§ 4, en 15-16 van de wet van 12 december 1994 "tot wijziging van de [a.o.b.-]wet van 21 maart 1991 
~ .. en van de [OKI-]wet van 17 juni 1991 ... " (COMP DOC 26). Het doel van deze artikelen is 
drievoudig : 

338 Ingevoegd door art. 4, 3°, K.B. 29 september 1993 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 ... (B.S., 1 oktober 
1993, tweede uitgave; err. B.S., 27 oktober 1993). 
339 Jaarverslag 1995-1996, 5. 

340 Zie Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven. Memorie van toelichting, Par/. St., Kamer, 1993-1994, nr. 1551/1, 1 : "Het 
hoofddoel van dit wetsontwerp is de aanpassing aan de recente technische en economische ontwikkelingen van het 
statuut dat door de wet van 21 maart 1991 ... aan de mobilofonie is toegekend". 
341 Zie amendementen nrs. 1-6 van de heer Grimberghs c.s. op het wetsontwerp, Par/. St., Kamer, 1993-1994, 
nr. 155112. Over dit alles uitgebreider infra, Boek II, nrs. _-_. 
342 Zie amendementen nrs. 7-9 van de heren Grimberghs, Flahaut, Schellens en Van Eetvelt op de tekst aangenomen 
door de Commissie, Par/. St., Kamer, 1993-1994, nr. 155115. 
343 In die zin Compendium Belgische privatiseringen, doe. nr. _. 
344 Zie amendementen nrs. 10-13 van de Regering op de tekst aangenomen door de Commissie, Par/. St., Kamer, 
1993-1994, nr. 155119. 
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1) ze wijzigen het maatschappelijk doel van ASLK-Holding zodat de instelling een algemene i.p.v. een 
financiële holding wordt: supra, nr. _;345 

2) ze verklaren artikel 46, lid 1, Venn.W.buiten toepassing "op de overdracht in eender welke vorm 
van deze aandelen of het vestigen of overdragen van rechten op [Belgacom-]aandelen";346 

3) ze machtig~n de Koning om, bij een in Ministerraad overlegd besluit, onder de voorwaarden die 
Hij bepaalt en ten belope van maximaal dertig miljard frank, de Staatswaarborg toe te kennen "voor 
elke lening van om het even welke aard die door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding wordt 
aangegaan met het doel om het even welke verrichting te financieren die rechtstreeks of 
onrechtstreeks verband houdt met de overdrachten van activa van de federale Staat" .347 

130. Advies van de Raad van State en reactie daarop. Tegen elk van de drie hierboven beschreven 
onderdelen van het geamendeerde wetsontwerp maakte de Raad van State in een advies van 
31 oktober 1994 (opgenomen in COMP DOC 26) - het derde reeds dat van de Raad over het 
wetsontwerp was gevraagd - ernstige bezwaren. De bedenkingen omtrent de uitbreiding van het doel 
van ASLK-Holding kwamen hoger reeds aan bod (supra, _). Er werd geen rekening mee gehouden. 
Hetzelfde geldt voor de bezwaren die de afdeling wetgeving uitte tegen de buitentoepassingverklaring 
van artikel 46, lid 1, Venn.W. In de Memorie van toelichting (in casu, verantwoording van het 
amendement: supra, nr._) was de bewuste bepaling zo geïnterpreteerd, als zou ze niet van toepassing 
zijn in geval van omzetting, fusie of splitsing van ondernemingen. Niettemin : 

"Gelet op de interpretaties dewelke soms worden gegeven aan voormeld artikel, is het echter aangewezen 
uitdrukkelijk te voorzien dat het niet toepasselijk is op de omzetting van een autonoom overheidsbedrijf 
in een naamloze vennootschap. n348 

De afdeling wetgeving was met deze interpretatie, noch met de afwijking van het gemeen 
vennootschapsrecht, opgezet : 

"Zoals P. VAN OMMESLAEGHE en X. DIEUX onderstrepenCl), is de verbodsbepaling die vervat zit in 
artikel 46 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen ingegeven door de wil om 
speculatie en agiotage te voorkomen met effecten waarvan de waarde en de stabiliteit onzeker zijn; die 
bepaling streeft een doel van "marktbeheer" na, met als gevolg dat ze van belang is voor de openbare 
orde en dat op niet-naleving ervan volstrekte nietigheid staat. Deze bepaling is zowel van toepassing op 
de overdrachten van aandelen vooraleer de vennootschap definitief is opgericht als op de overdrachten 
van aandelen die moeten worden uitgegeven ingevolge een kapitaalverhoging(1). 

Het staat aan de federale wetgever om te oordelen of het opportuun is om in een specifiek geval en met 
de enige beçioeling om eenmalige verrichtingen te vergemakkelijken, een authentieke uitlegging te geven 
van een algemene regel als de onderhavige en vooral, of die interpretatie niet ingaat tegen de ratio legis 
van het voormelde artikel 46. "349 

345 Art. 4, lid 1, 1° en 2°, OKI-wet, zoals vervangen door art. 15 wet 12 december 1994 (COMP DOC 26). Art. 4 
OKI-wet beantwoordt aan art. 5 Gec. OKI-wet. 

346 Art. 60/1, § 4, a.o.b.-wet, zoals ingevoegd door art. 7 wet 12 december 1994 (COMP DOC 26). Art. 46, lid 1, 
Venn.W.luidde toen: "Overdracht van aandelen is eerst geldig na de definitieve oprichting van de vennootschap en de 
storting van een vierde van het bedrag der aandelen." 

347 Art. 4bis a.o.b.-wet, zoals ingevoegd door art. 16 wet 12 december 1994 (COMP DOC 26). 
348 Verantwoording bij amendement nr. 7 van de heren Grimberghs, Flahaut, Schellens en Van Eetvelt op de tekst 
aangenomen door de Commissie, Par/. St., Kamer, 1993-1994, nr. 1551/5. 
(1) Examen de jurisprudence 1979-1990, Les sociétés commercial es, R.C.J.B. 1993, blz. 705 en 706. 
(1) Voor een recente toepassing van dat artikel in het geval van een kapitaalverhoging, zie Hof van Beroep Brussel, 
3 december 1986 (R.C.J.B., 1985, blz. 542 tot 587, noot van de heer COIPEL). Dit arrest wordt door P. VAN 
OMMESLAEGHE en X. DIEUX in hun kroniek goedgekeurd (Ibid.). 

349 Advies van 31 oktober 1994, Par/. St., Kamer, 1993-1994, 1551/8, 7-8. 
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Op te merken valt dat de geviseerde bepaling met ingang van 17 juni 1995 uit artikel 46 Venn.W. is 
geschrapt. 350 De rechtsleer juichte de afschaffing toe. 351 

Niet alle opmerkingen van de Raad van State zijn in dovemansoren gevallen. Oorspronkelijk wilde het 
regeringsontwerp behalve artikel 46, lid 1, Venn.W., ook de artikelen 1855 B.W. en 13ter Venn.W. 
(dat naar art. 1855 verwijst) over het verbod op leonijnse bedingen en het vereiste van affectio 
societatis, buiten toepassing verklaren om de prefinanciering van de Belgacom-privatisering mogelijk 
te maken. Nadat de Raad van State artikel 1855 in zijn advies als "een bepaling die volstrekt 
essentieel is voor het vennootschappenrecht" had bestempeld, en de wetgever had gevraagd "of een zo 
gewichtige afwijking van dermate fundamentele regels aanvaardbaar is en het werken met het begrip 
vennootschap niet uitholt",352liet de regering elke verwijzing naar genoemde artikelen 1855 en 13ter 
schrappen.353 Eveneens op aandringen van de Raad werd de omvang van de Staatswaarborg 
begrensd.354 

131. Besluiten. Eenmaal de nodige wettelijke bases geschapen, kon ASLK-Holding worden 
gemachtigd om (i) "rechten in verband met de BELGACOM-aandelen" te verwerven en (ii) onder 
Staatswaarborg een lening aan te gaan om deze verwerving te bekostigen. Dit gebeurde via twee 
koninklijk besluiten. 

(i) Met "rechten in verband met de BELGACOM-aandelen" bleek de immer creatieve besluitgever 
een "vruchtgebruik, beperkt tot het dividendrecht" te bedoelen (K.B. 16 december 1994b, COMP 
DOC 95). Inderdaad, op 28 december 1994 verwierf ASLK-Holding voor een bedrag van 20 miljard 
frank en voor een periode van 30 jaar het vruchtgebruik, beperkt tot het dividendrecht, op 24% van 
de Belgacom-aandelen. De blote eigendom van deze aandelen en de eraan verbonden stemrechten 
bleven bij de Staat. In de boeken van ASLK-Holding dook het verworven vruchtgebruik op als een 
vordering op de Staat van meer dan éénjaar.355 

(ii) Het besluit van 19 december 1994 (COMP DOC 96) - dat in werking trad op de dag van zijn 
ondertekening (art. 5), vóór publicatie in het Belgisch Staatsblad- liet ASLK-Holding toe om zelf 
vorm, voorwaarden en modaliteiten van de uit te geven lening vast te stellen, voor zover het bedrag 
in hoofdsom beperkt zou blijven tot 25 miljard frank en de opbrengst zou worden aangewend "voor 

350 Art. 46 Venn.W. vervangen door art. 11 wet 13 april 1995 tot WIJztgmg van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 (B.S., 17 juni 1995, err. B.S., 8 augustus 1995). Over 
de inwerkingtreding op de datum van publicatie: art. 113, lid 3, wet 13 april 1995. 
351 Zie o.m. HORSMANS, G., Le nouveau droit des sociétés, Formation permanente pratique des professionnels de la 
comptabilité. Séance du 30 mai 1995, geen commerciële uitgave, 14: "Le législateur a fait écho au voeu de la pratique 
qui déplorait la pusillanimité de la réforme préconisée par Ie projet de loi du 18 mai 1994 et a, finalement, purement et 
simplement abrogé cette disposition. I I On ne peut que se féliciter de cette liberté retrouvée dans Ie respect du droit 
commun. 1111 est certain que les dangers d'hier ne sont pas nécessairement ceux d'aujourd'hui et que les précautions et 
réglementations de ce genre peuvent constituer un frein à des opérations dont l'intérêt et l'utilité peuvent être 
parfaitement légitimes." Dat de bepaling dateerde van vóór de uitvaardiging van een uitgewerkte 
beleggersbescherming bij openbaar beroep op het spaarwezen, benadrukt ook BENOÎT-MOURY, A., Réforme du droit 
des sociétés, Seminarie VBO 4 mei 1995, 10. Ook zij wijst erop dat de afgeschafte tekst bepaalde 
herstructureringsoperaties kon hinderen, evenals de invoering in België van in het buitenland gebruikelijke financiële 
technieken. 

352 Advies van 31 oktober 1994, Par/. St., Kamer, 1993-1994, 1551/8, 8-10. 
353 Amendement nr. 12 van de regering op de tekst aangenomen door de Commissie, Par/. St., Kamer, 1993-1994, 
nr. 155119, 2. 
354 Amendement nr. 13 van de regering op de tekst aangenomen door de Commissie, Par/. St., Kamer, 1993-1994, 
nr. 1551/9, 2-3. 
355 FPM, Verslag van het boekjaar 1994-1995, 7. Vgl. nochtans Verslag van het boekjaar 1995-1996, 13 : "de 
waardering van het vruchtgebruik op 24% van de Belgacom-aandelen voor een bedrag van 20 miljard BEF is niet 
meer opgenomen in de rubriek schulden op meer dan één jaar als gevolg van de overdracht in de loop van de maand 
maart 1996" (nadruk toegevoegd). 
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een met de overdracht van activa van de federale Staat verband houdende verrichting". 356 Aldus 
gemachtigd gaf ASLK-Holding thesauriebewijzen uit, dit zijn kortlopende schuldinstrumenten, in dit 
geval met een duurtijd van twee jaar (vervaldag op 28 december 1996). Het uitgifteprogramma werd 
opgestart voor een bedrag van 25 miljard frank maar nadien beperkt tot 20 miljard.357 Na een 
beperkte offerte-oproep schreven ASLK-Holding's dochter ASLK-Bank en Kredietbank elk voor de 
helft op het programma in. 

De federale Staat waarborgde de terugbetaling van hoofdsom en interesten.358 Opdat de Europese 
Commissie de Staatswaarborg niet als staatssteun zou aanzien,359 werd bepaald dat ASLK-Holding, 
jaarlijks en voor het eerst op 31 december 1995, een waarborgpremie zou betalen. "[R]ekening 
houdend met de gemiddelde vergoeding voor dit soort waarborg in de sector van de particuliere 
kredietinstellingen" (art. 3, lid 3) stelde de minister van Financiën het bedrag van die premie vast op 
0,25% van het gewaarborgde bedrag, of 50 miljoen frank per jaar.360 

132. Overeenkomsten. Drie overeenkomsten van 28 december 1994, voorafgegaan door een 
raamovereenkomst van 22 december 1994, hebben de prefinanciering verder georganiseerd. 

Een "overeenkomst van vruchtgebruik", gesloten tussen de Staat, enig aandeelhouder van Belgacom, 
en ASLK-Holding, dat eveneens de Staat als enige aandeelhouder heeft, regelde de modaliteiten van 
het (beperkte) recht van vruchtgebruik. 

Respect voor het vennootschapsbelang van ASLK-Holding vereist een reële tegenprestatie voor de aan 
de Staat overgemaakte miljarden, zo stelden we hoger reeds. Toekenning van een "vruchtgebruik 
beperkt tot het dividendrecht" levert ASLK-:Holding echter niets op indien Belgacom zou beslissen om 
geen dividend uit te keren. Zolang ASLK-Holding geen invloed kan uitoefenen op de beslissing tot 
uitkering van een dividend, kan het zijn rechten niet vrijwaren. Daarom ondertekenden de Staat en 
ASLK-Holding op 28 december 1994 samen met de "overeenkomst van vruchtgebruik" nog twee 
andere overeenkomsten, bedoeld om de rechten van ASLK-Holding te vrijwaren.361 Het betrof: 

(i) een optie-overeenkomst voor de verwerving van de naakte eigendom op de 24 % van de Belgacom
aandelen waarop ASLK-Holding reeds het vruchtgebruik bezit; de "call"-optie die ASLK-Holding 
kreeg toegekend, had net als het vruchtgebruik een looptijd van 30 jaar en was onvoorwaardelijk 
uitoefenbaar; 

(ii) een optie-overeenkomst voor de aankoop van de volle eigendom van 1% van de aandelen plus 
één, voor een maximumbedrag van 1,5 miljard frank; deze optie kon ASLK-Holding gedurende zes 
jaar uitoefenen. 

Samen garandeerden deze optie-overeenkomsten ASLK-Holding dat het indien gewenst een 
blokkeringsminderheid in Belgacom zou kunnen verwerven. Het Verslag over het boekjaar 1995 van 
FPM (ex ASLK-Holding) somt overigens nog een hele reeks andere garanties op die de holding zou 
afgedwongen hebben : 

356 Art. 1-2 K.B. 19 december 1994 (COMP DOC 96). 
357 FPM, Verslag van het boekjaar 1994-1995, 7. De marge van 5 miljard was allicht bedoeld om de bijkomende 
aankoop mogelijk te maken van de blote eigendom van de 24 % aandelen in vruchtgebruik en/of van 1 % plus één 
Belgacom-aandelen. De desbetreffende aankoopopties (infra, volgend randnr.) zijn echter nooit uitgeoefend. 

358 Zie art. 3, lid 1, K.B. 19 december 1994. De Staatswaarborg neemt de vorm aan van "een niet-hoofdelijke 
borgtocht, zonder afstand van het voorrecht van uitwinning, ten voordele van de leners bij wie [FPM] de lening zal 
aangaan" (art. 3, lid 2). 

359 Vgl. vijde considerans in aanhef K.B. 19 december 1994: "Overwegende dat overeengekomen werd dat, met 
strikte eerbiediging van de door de Europese Gemeenschappen voor dit soort van verrichtingen vastgestelde 
voorwaarden, de federale Staat zijn waarborg zou toekennen voor een lening waarvan de opbrengst zal aangewend 
worden voor een met de overdracht van activa van de federale Staat verband houdende verrichting". 

360 Jaarverslag 1994-1995 van FPM, 7. 
361 Id., 6. 
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"Met het oog op het verzekeren van een dividendenstroom vanaf 1998 (boekjaar 1997) kunnen de 
aandelen vanaf 1 juli 1996 recht geven op een bevoorrecht dividend dat geïndexeerd en cumulatief is, 
zolang de FP~ de aandelen aanhoudt. 

Met het oog op de bescherming van het patrimonium van de FPM, heeft de Staat haar in het kader van 
deze operatie waarborgen gegeven m.b.t. het conform karakter van de activa van Belgacom, alsook m.b.t. 
de prijs die in de verschillende overeenkomsten werd gestipuleerd. 

Als garantie voor zijn verplichtingen heeft de Staat een borg gegeven van 24,9 % Va.tl de Belgacom
aandelen. 

Er werd trouwens voorzien in diverse vormen van bescherming van de rechten van de FPM als 
minderheidsaandeelhouder uitgaande van de scenario's betreffende de strategische consolidatie van 
Belgacom. In het bijzonder werd een 'anti-verwaterings' clausule voorzien ingeval transacties die de 
rechten van de FPM wijzigen, zouden plaatsvinden in het kader van of buiten de strategische 
consolidatie" (Verslag, 6-7). 

5 .1.4 Afwikkeling van de operatie 

133. Ontrafeling. Op 21 december 1995 ondertekende de Staat met het ADSB-consortium een 
overeenkomst tot overdracht van de helft min één van de Belgacom-aandelen (infra, nr. __). 
Op 20 maart 1996 vond de "closing" van de verkooptransactie plaats. De prefinancieringsoperatie kon 
nu worden afgewikkeld volgens modaliteiten die al bij het opzetten ervan waren vastgelegd. 

Een buitengewone algemene vergadering van ASLK-Holding -ondertussen tot FPM herdoopt
besliste op 6 maart 1996 tot de inbreng door de Staat van de naakte eigendom van 24 % van de 
Belgacom-aandelen (9.600.000 aandelen) en van de volle eigendom van 26% min één van de 
aandelen (10.399.999 aandelen). Het kapitaal van FPM steeg daardoor met bijna 40 miljard frank,362 
vertegenwoordigd door 10.219 nieuwe FPM-aandelen die de Staat kreeg toegewezen. 

Op 20 maart 1996, dag van de "closing", droeg FPM de 50% min één van de Belgacom-aandelen die 
het bezat, over aan ADSB voor de op 21 december 1995 overeengekomen prijs. Die overdracht 
leverde FPM een uitzonderlijk resultaat (belastingvrije meerwaarde van overdracht) op van ongeveer 
13,26 miljard frank. Met akkoord van de voogdij-overheid begon de holding vanaf 30 maart 1996 met 
de terugbetaling van de uitgegeven thesauriebewijzen. De opbrengst van de verkoop van Belgacom
aandelen, zo'n 73,3 miljard frank, keerde FPM niet uit aan de Staat: die mocht dat bedrag van Europa 
toch niet gebruiken om het begrotingstekort te verkleinen (supra, nr.__). De 73,3 miljard bleven dus 
bij FPM, dat ruim 20 miljard nodig had voor de terugbetaling van thesauriebewijzen en met de rest 
van het geld de debudgetteringsoperaties financierde die de regering haar opdroeg: 22 miljard voor 
HST-Fin, 2 miljard voor De Post, 5,8 miljard voor Belgacom, ... Die operaties komen hieronder aan 
bod (infra, nrs. _-__). 

134. Kosten. De kosten verbonden aan de hele prefinanciering, die FPM zelf als "financiële portage" 
omschrijft, bedragen 1,9 miljard frank.363 Daarvan moet ongeveer 1,2 miljard besteed zijn aan 
financiële lasten (rente plus vergoeding Staatswaarborg) en 700 miljoen aan externe financiële en 
juridische adviseurs en aan and'ere extra-kosten van FPM. 

De rentelasten van 28 december 1994 tot 31 oktober 1995 (einde boekjaar 1994-1995) bedroegen 863,6 
miljoen frank, met een gemiddelde rentevoet van 5,18% per jaar.364 Daarbij kwam, voor die periode, 
een vergoeding van de Staatswaarborg die men op 41,666 miljoen kan becijferen (tien twaalfde van 
50 miljoen). De financiële lasten van de uitgifte van thesauriebewijzen voor de periode november 1995-

362 Van 38.409.392.287 frank naar 78.403.551.753 frank, dit is een stijging met 39.994.159.466 frank. Zie Verslag 
van het boekjaar 1995-1996 van FPM, 11. 
363 Id., 5. 
364 Verslag van het boekjaar 1994-1995, 7. 
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maart 1996 bedroegen, met inbegrip van de vergoeding voor de Staatswaarborg, "ongeveer 331 
miljoen".365 In totaal moeten de financiële lasten dus zo'n 1.236.266.000 frank hebben bedragen. 

De financiële lasten mogen niet zomaar als voor de Staat "verloren" worden beschouwd. Doordat 
FPM heeft geleend, heeft de Staat, zo durft men hopen, minder moeten lenen, terwijl ook de 
vergoeding voor de Staatswaarborg aan de Staat ten goede is gekomen. Blijft niettemin de 
omstandigheid dat de Staat honderden miljoenen heeft b~taald om via "prefinanciering" zijn begroting 
op te smukken. 

5 .1.5 Appreciatie ~ 

135. De wijze waarop de transactie is doorgevoerd vertoont helaas een aantal eigenschappen die 
kenmerkend zijn geworden voor de wijze waarop de ondernemende overheid zich is gaan gedragen: 

(i) overdreven beroep op juridische spitstechnologie 

De meest exotische en kunstmatig aandoende constructies worden uitgedacht om het gestelde doel 
te bereiken. "Vruchtgebruik, beperkt tot het dividendrecht op aandelen", het lijkt een 
spitsvondigheid. Toch kan dit soort constructies mij geenszins overtuigen. In economische termen-
geld en tijd -ligt de kostprijs reeds hoog (supra, nr._). Dit geldt des te meer daar het gestelde doel 
in het geheel niet werd bereikt I Uiteindelijk besliste de Europese overheden immers dat België de 
opbrengsten uit de prefinanciering niet mocht meetellen bij de berekening van het begrotingstekort. 
De hele prefinancieringsoperatie heeft de magische 3 %-Maastrichtnorm dus op geen enkele wijze 
dichterbij gebracht. 

Wat mij echter vooral stoort, is dat de kostprijs van dit soort transacties in juridische en 
beleidstermen nog veel hoger ligt. Nieuwe, volstrekt overbodige regelgeving, vele overeenkomsten, 
afwijkingen van het gemeen recht, slechter (want minder coherent) recht, allemaal om een 
doelstelling te bereiken- eufemistisch "creatief boekhouden" genoemd- waarvan niet voor de hand 
ligt dat ze geoorloofd is. 

(ii) gebrek aan eerbied voor het gemene recht 

Moeten alle normen, tot die van het Burgerlijk Wetboek toe, wijken om een eenmalig, volstrekt 
ad hoc, doel te bereiken ? Geldt eenheid van het recht als laagste goed ? 

(iii) gebrek aan eerbied voor de normale gang van de wetgevingsprocedure, voor het Parlement, voor 
de Raad van State, voor legistieke normen: supra, nrs. _-_. 

5.2 Oprichting Zephyr-Fin [p.m.] 

136. Deze oprichting komt in detail aan bod bij de bespreking van de transactie Sabena/Swissair: 
zie infra, nrs. _-_. 

5.3 Kapitaalinbreng bij De Post _ 

5.3 .1 Principe. Implementatie via wetgeving 

137. Wet 20 december 1995. Binnen de regering groeide eind 1995 overeenstemming om een deel van 
de opbrengst van de verkoop van Belgacom, twee miljard frank, aan De Post te besteden. 
De programmawet van 20 december 1995 (art. 62, COMP DOC 33) voegde daartoe volgend artikel 
147, lid 2, in in de a.o.b.-wet: 

365 Verslag van het boekjaar 1995-1996, 14. 
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"De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, de Staat en onder de overheid ressorterende 
vennootschappen machtigen om, in gedelegeerde opdracht van de Staat, het kapitaal van De Post te 
verhogen." 

138. Advies van de Raad van State en reactie van de regering. De afdeling wetgeving van de Raad 
van State, gevraagd om binnen drie dagen advies uit te brengen over de hele programmawet, had bij 
dit wetsartikel grote bedenkingen : 

"De commentaar bij dit artikel maakt het geenszins mogelijk er de volledige draagwijdte van in te zin en 
de, inzonderheid fmanciële, gevolgen ervan in te schatten. 

Het onderzochte artikel doet een reeks vragen rijzen. Wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met "onder de 
overheid ressorterende vennootschappen" ? Wat wordt verstaan onder de woorden "in gedelegeerde 
opdracht van de Staat"; betekenen zij dat de Staat zelf, via in zijn naam en voor zijn rekening handelende 
onder de overheid ressorterende vennootschappen, deel neemt in de verhoging van het kapitaal van . 
DE POST? Wat is de tegenwaarde die de vennootschappen of de Staat, naargelang van het geval, 
ontvangen als beloning voor de "verhoging van het kapitaal", aangezien DE POST niet opgericht is als 
een publiekrechtelijke naamloze vennootschap ? 

Dan dient nog te worden nagegaan, wat de Raad van State bij gebrek aan tijd niet heeft kunnen doen, of 
de verhoging van het kapitaal, waarvan niet gepreciseerd wordt waartoe zij moet dienen (fmanciering van 
de opdrachten van de openbare diensten of van de concurrentiële activiteiten ?), samengaat met het 
gemeenschapsrecht, bepaaldelijk met de steunregeling. u366 

139. De opmerkingen van de afdeling wetgeving zijn genegeerd, m.i. ten onrechte want de juridische 
gronden die de Raad van State opsomt doen inderdaad vragen rijzen bij de "kapitaalsverhoging" bij 
De Post: 

1) De Post was toen een autonoom overheidsbedrijf zonder vennootschapsvorm en had dus helemaal 
geen kapitaal; er kan dan ook geen sprake zijn van een "verhoging van kapitaal", hoogstens van een 
toekenning van bijkomende werkingsmiddelen; 

2) Aangezien De Post geen kapitaal had, kon ze de geldschieters ook geen aandelen toekennen in ruil 
voor de aangebrachte middelen. Zonder tegenprestatie konden "onder de overheid ressorterende 
vennootschappen" als FIM of FPM moeilijk in eigen naam inschrijven op kapitaal zonder hun 
vennootschapsbelang te miskennen. Er bleven dan ook slechts twee mogelijkheden over : 
inschrijving door de Staat met Staatsmiddelen of inschrijving door "onder de overheid ressorterende 
vennootschappen" met Staatsmiddelen, d.w.z. voor rekening van de Staat. Dit laatste is allicht wat 
het hierboven geciteerde tweede lid van artikel147 bedoelt met "in gedelegeerde opdracht": FPM 
treedt op als mandataris, niet als commissionaris, van de Staat. 

Meteen rijst bijkomend de vraag of FPM wel in gedelegeerde opdracht van de Staat kàn optreden. 
De organieke FPM- wet, dit is de Gec. OKI-wet, noch de statuten van FPM maken expliciet 
melding van die mogelijkheid. Maar een afdoende rechtsbasis biedt m.i. artikel 5 van voornoemde 
wet, volgens welk FPM- zoals FJM367- "de activiteiten van financiële aard [uitoefent] ... die haar 
door of krachtens bijzondere wetten zijn opgedragen". Aan de voorwaarden van het artikel is 
voldaan nu FPM krachtens een bijzondere wetsbepaling (art. 147 a.o.b.-wet) een activiteit kreeg 
opgedragen van financiële aard (onderschrijving en volstorting van een geldelijke inbreng). 

366 Advies van 23-24-25 oktober 1995, Pari. St., Kamer, 1995-1996, nr. 208/1, 73 e.v .. Zie COMP DOC 33. 

367 Vgl. art. 2, § 3, lid 2, FIM-wet, volgens hetwelk ook FIM en haar gespecialiseerde dochtervennootschappen 
"verplicht [zijn] om alle opdrachten te vervullen die hun bij bijzondere wetten of bij in Ministerraad overlegde 
koninklijke besluiten worden toevertrouwd." De regeling voor FIM is echter specifieker doordat ze verduidelijkt (i) dat 
de Staat aan FIM en aan haar gespecialiseerde dochtervennootschappen de financiële middelen verschaft die nodig 
zijn voor de vervulling van deze opdrachten en voor de dekking van de lasten die er voor hen uit voortvloeien en 
(ii) dat FIM en haar gespecialiseerde dochtervennootschappen de operaties die ze in uitvoering van bijzondere 
opdrachten vervullen op onderscheiden wijze moeten voorstellen in hun rekeningen. 
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3) Wordt met Staatsmiddelen ingeschreven op kapitaal van een overheidsbedrijf dan dient, opdat er 
geen sprake zou zijn van staatssteun, het criterium van de marktconforme investeerder nageleefd. 
De Staat moet dan aantonen dat hij inschrijft onder voorwaarden waaronder ook een aan de 
marktdiscipline onderworpen privé-investeerder bereid zou worden gevonden om op het kapitaal in 
te schrijven. Levert de inbreng van vers "kapitaal" bij De Post de Staat niets op, dan ziet men niet in 
hoe aan voornoemd "market investor"-criterium kan worden voldaan. Eventueel door De Post 
geleverde diensten van algemeen economisch belang, die, in toepassing van art. 86 (ex 90), lid 2, 
EG, een uitzondering op boyenstaand criterium van de marktconforme investeerder zouden kunnen 
wettigen, dienen niet vergoed via een kapitaalinbreng (die immers ook aan concurrentiële 
activiteitenten goede komt) maar via een kostendekkende toelage. Zulke levering van diensten dient 
trouwens het voorwerp uit te maken van afzonderlijke rekeningen. 

\ 

We komen hierop terug. 

5.3.2 Implementatie via besluiten 

140. Aan het hoger geciteerde artike1147, lid 2, werd uitvoering gegeven door een kort koninklijk en 
een gedetailleerder ministerieel besluit. Het koninklijk besluit dateert van 23 december 1996368 en 
gelast FPM om "in gemachtigde opdracht" het kapitaal van De Post te verhogen met 2 miljard frank 
onder de vorm van een geldelijke inbreng (art. 1). 

Het ministerieel besluit dateert van 18 maart 1997369 er~ wil volgens zijn aanhef "de voorbereidende 
handelingen [preciseren] en de specifieke modaliteiten van de aan de Federale 
Participatiemaatschappij toevertrouwde opdracht [bepalen]". Het doet echter meer dan dat. Zo bepaalt 
dit besluit voor het eerst uitdrukkelijk dat FPM de kapitaalverhoging bij De Post zal doorvoeren 
"in naam en voor rekening" van de Staat (art. 1). In de aanhefvan de tekst wordt voorts gepreciseerd 
dat de Ministerraad van 27 september 1996 heeft geoordeeld dat er een voldoende rechtsgrondslag is 
voor zulke opdracht "in naam en v~or rekening" aan FPM310 Het is uitzonderlijk dat de aanhef van 
een besluit de inhoud van een beslissing van de Ministerraad uiteenzet. 

Voorts geeft het ministerieel besluit aan wat de gedelegeerde opdracht van FPM precies inhoudt: 
(i) geldelijke inbreng onderschrijven en volstorten, (ii) "te dien einde" twee miljard frank overmaken aan 
De Post, (iii) om de zes maanden, envoor het eerst op 30 september 1997, door De Post opgestelde 
verslagen over de bestemming van de opbrengst van de inbreng ontvangen en overmaken aan de minister 
belast met Telecommunicatie, (iv) alle effecten of titels beheren die De Post haar "eventueel" zou 
uitreiken. 3 71 

Aangezien FPM een opdracht uitvoert "in naam en voor rekening van de Staat" (art. 1), bevestigt het 
besluit voorts dat (a) de Staat aan FPM de financiële middelen verschaft die nodig zijn ter uitvoering van 
de gedelegeerde opdracht (art. 3) en (b) FPM de operaties ter uitvoering van haar opdracht op 
onderscheiden wijze voorstelt in haar rekeningen (art. 4). 

Het besluit bevat verder een artikel over de inwerkingtreding (op 21 maart 1997; art. 6) en een zeer 
merkwaardige en uitzonderlijke bepaling over de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van 
FPM, die als volgt luidt (art. 5): "De raad van bestuur van de Federale Participatiemaatschappij is slechts 
belast met de uitvoering van het koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende verhoging van het 

368 K.B. 23 december 1996b houdende verhoging van het kapitaal van DE POST (B.S., 5 maart 1997). 
369 M.B. 18 maart 1997a tot uitvoering van het koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende verhoging van het 
kapitaal van DE POST (B.S., 21 maart 1997). . 
370 "Overwegende dat Onze in Ministerraad van 27 september 1996 verenigde Ministers hebben geoordeeld dat 
artikel 147 van de voornoemde wet van 21 maart 1991 en de artikelen 5 en 75 van de voornoemde wet van 17 juni 
1991 de Federale Participatiemaatschappij toelaten in naam en voor rekening ·van de Staat te handelen teneinde de 
specifieke verrichting van kapitaalverhoging van DE POST, qedoeld door dat koninklijk besluit te verwezenlijken;". 
371 Art. 2, sub 1 o tot 5°, M.B. 18 maart 1997a (supra, voetnoot_). 
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kapitaal van DE POST." Over de ratio van deze bepaling kan men slechts speculeren (ingevoegd op 
vraag van de leiding van FPM, ter beperking van eventuele aansprakelijkheden?). 

141. Nog om andere redenen boeien de besluiten van 23-december 1996 en 18 maart 1997, het eerste 
omdat het op een onuitgesproken wijze retro-ageert. 

De besluitgever zegt een kapitaalinbreng te wensen "in 1996" maar laat zijn besluit pas in werking treden 
... op 5 maart 1997. Blijkbaar vermoedde hij een vertraging, want het eerste artikel van zijn besluit 
bepaalt dat het nieuwe kapitaal "zal volgestort zijn op d~ datum van inwerkingtreding van dit besluit". 
De volstorting van een kapitaalverhoging vóór de inwerkingtreding van het besluit dat tot die 
kapitaalverhoging machtigt, houdt m.i. een onuitgesproken vorm van retro-activiteit in. 

Tenslotte bestaat er een materiële tegenstrijdigheid tussen beide besluiten. 

Zoals pas aangegeven, bepaalt het koninklijk besluit van 23 december 1996 dat FPM het kapitaal bij 
De Post volstort zal hebben "op de datum van inwerkingtreding van dit besluit", dat is op 5 maart 1997. 
Maar art. 2, 2°, van het ministerieel besluit van 18 maart 1997 gelast FPM ermee om "binnen de tien (10) 
dagen na de inwerkingtreding van huidig ministerieel b~sluit" -dit is tussen 21 en 31 maart 1997-
"het bedrag van 2 miljard (2.000.000.000,-) frank over te maken aan De Post".372 

5.3 .3 Implementatie via beheersovereenkomst 

142. Door in de aanhef van zijn besluiten van 23 december 1996 en 18 maart 1997373 te verwijzen 
naar artikel 75 Gec. OKI-wet, maakt de besluitgever duidelijk dat de kapitaalinbreng in De Post het 
voorwerp heeft uitgemaakt van een bestuursovereenkomst. Bedoeld artikel bepaalt immers dat de 
Staat en vennootschappen zoals FP M "door middel van bestuursovereenkomsten de voorwaarden 
[regelen] waaronder deze vennootschappen ... de bijzondere opdrachten vervullen die hun door of 
krachtens de wet worden opgedragen". 

Op 24 maart 1997 is inderdaad een bestuursovereenkomst gesloten waarbij behalve de Staat en FPM, 
ook De Post partij is. Waarom deze overeenkomst nooit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, 
blijft een raadsel, te meer daar andere, gelijkaardige, overeenkomsten wel zijn gepubliceerd.374 

5 .3 .4 Ratio : creatief boekhouden 

143. Schijn. Blijft de vraag: waarom een kapitaalverhoging, en waarom een kapitaalverhoging die de 
Staat niet zelf uitvoert maar in gedelegeerde opdracht aan FPM toevertrouwt? In de Memorie van 
toelichting van de wet van 20 december 1995 leest men hierover het volgende: 

"In het licht van de technologische en juridische evolutie lijkt het opportuun om de Post onder te brengen 
in een financieringskader dat vrij is van alle rigiditeiten. 

Om haar toe te laten haar opdrachten van openbare dienst op de beste wijze ten bate van de belangen van 
de gebruikers te vervullen, wordt het haar zo mogelijk haar financiële grondslag te versterken ... " 

Het koninklijk besluit van 23 december 1996 dat de wetsbepaling uitvoert, motiveert de dringende 
noodzakelijkheid (geen advies van de Raad van State) vanuit de "noodzaak tot een inbreng van 
kapitaal in DE POST ... om deze de middelen te verschaffen kwalitatief hoogstaande diensten te 
verlènen zoals voorzien in het beheerscontract375 ... ; die middelen maken onder meer een snelle 

3 72 Enkel indien men zou aannemen dat kapitaal kan worden volstort zonder dat het te volstorten bedrag wordt 
overgemaakt aan de uitgevende vennootschap, zou er geen sprake zijn van een tegenstrijdigheid. 
373 Supra, voetnoten_. 
374 Zie bijv. beheersprotocol, op 24 april 1997 gesloten tussen de Staat, HST-Fin, de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen en de Federale Participatiemaatschappij (B.S., 29 mei 1997). 
375 Bedoeld wordt het beheerscontract tussen de Staat en De Post. Op dat ogenblik gold nog het eerste 
beheerscontract, opgenomen als bijlage bij K.B. 14 september 1992b houdende goedkeuring van het eerste 
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informatisering van de postkantoren mogelijk" (infra, nr._). En ook in het Jaarverslag 1996-1997 van 
FPM heet het dat de kapitaalverhoging "tot doel [had] de kwaliteit van de publieke dienstverlening 

van DE POST te verhogen, o.m. door een versnelde informatisering van de postkantoren" (p. 6). 

Deze officiële voorstelling van zaken beantwoordt geenszins aan de realiteit. 

144. Werkelijkheid. Anders dan bovenstaande tekstfragmenten suggereren, heeft de kapitaalverhoging 
van twee miljard frank De Post geen frank nieuwe financiële middelen opgeleverd. Tegenover de 

kapitaalverhoging stond immers een reductie, eveneens ten belope van twee miljard frank, van de 
vergoeding die de Staat op grond van het beheerscontract aan De Post moest betalen voor diensten 

van openbaar belang.376 Die reductie voerde de uitvoerende macht in 1996 door, in alle stilte.377 

Eénjournaliste heeft destijds lucht gekregen van de constructie, en omschreef ze als volgt: 

beheerscontract van de Regie der Posterijen en tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot die Regie (B.S., 
1 oktober 1992). 

376 Zie art. 10, § 2, sub b, resp. art. 10, § 4, sub c, van het toen geldende beheerscontract tussen de Staat en De Post, 
gevoegd bij K.B. 14 september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Regie der Posterijen 
en tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot die Regie (B.S., 1 oktober 1992). Krachtens genoemde 
bepalingen, die golden tot eind 1996, kreeg De Post jaarlijks forfaitair 5,45 miljard frank ter vergoeding van tarieven 
voor brievenpost "die de Staat om redenen van algemeen belang onder hun kostprijs houdt" (art. 10, § 1) en, eveneens 
forfaitair, 10 miljard frank "voor de opdrachten van openbare dienst van de financiële post", d.i. voor het ter 
beschikking stellen van bij derden ingezamelde" fondsen aan de Schatkist. In totaal had De Post krachtens het 
beheerscontract dus recht op 15,45 miljard frank overheidsdotatie in 1996. 

377 Het heeft me een week gekost om te achterhalen. via welk rechtsinstrument de vermindering is doorgevoerd. 
Anders dan het hierna geciteerde persartikel suggereert, is het niet de programmawet van 20 december 1995 die als 
rechtsbasis dient voor de reductie. Ook de voorbereidende werken van die wet bevatten niet de minste aanwijzing in 
die zin. Er heeft evenmin een wijziging van het beheerscontract plaatsgevonden. Het avenant aan het beheerscontract 
dat bij K.B. 10 mei 1995 werd goedgekeurd (K.B. 10 mei 199.5 houdende goedkeuring van een avenant aan het eerste 
Beheerscontract afgesloten tussen de Regie der Posterijen en de Belgische Staat, B.S., 7 juli 1995), had enkel 
betrekking op de verbetering van de postale dienstverlening. Tot eind 1996 is het beheerscontract blijven bepalen dat 
De Post 15,45 miljard frank overheidsdotatie kreeg, ook al strookte dat niet langer met de werkelijkheid. 

Vaststellen dat de overheidsdotatie wel degelijk met twee miljard is verminderd, kan men enkel en alleen door de 
voorbereidende werken van de begroting 1996 uit te pluizen. Zie "Verantwoording van de 'algemene uitgavenbegroting 
voor het begrotingsjaar 1996, Tweede deel", Pari. St., Kamer, 1995-1996, nr. 131/16, p. 977. Daar vindt men, onder 
"Sectie 33 - Verkeer en infrastructuur", "Activiteitenprogramma 41/5 - Overheidsbedrijven", basisallocatie 
33 41 51 3101 "Vergoeding door de Staat te storten voor de lasten van de dienst der checks en postoverschrijvingen 
van DE POST' een tabel waar voor 1995 een vergoeding van 10.000,00 en voor 1996 een vergoeding van 8.000,00 
staat ingeschreven. Dan volgt volgende "Verklarende nota" : "Artikel 10 § 4C van het beheerscontract ... voorziet dat 
de jaarlijkse vergoeding voor de toevertrouwde opdrachten van openbare dienst vastgesteld wordt op 10.000 miljoen 
.... Het bevat tevens de Staatsdeelneming in het kapitaal van de Post. Tijdens het begrotingsconclaaf betrèffende de 
aanpassing van de begroting 1993, heeft de regering beslist de betalingswijze van de subsidies aan de 
overheidsbedrijven te wijzigen en de maandelijkse stortingen te vervangen door trimestriële. In de begroting 1994 
waren er 3 trimestriële stortingen van telkens 2.500 miljoen voorzien wat een totaal van 7.500 miljoen gaf. In de 
begroting 1995 was de 4de trimestriële storting van 1994 voorzien en bovendien 3 trimestriële stortingen wat een 
totaal van 10.000 miljoen geeft. De begroting 1996 voorziet eveneens de 4de trimestriële storting van 1995 en de 
3 eerste trimestriële van 1996" (nadruk toegevoegd). 

De vermindering van de dotatie met 2 miljard verklaren doet deze "verklarende nota" allerminst; integendeel, de nota 
suggereert dat in 1996 10.000 miljoen zal worden uitgekeerd, terwijl er op de begroting slechts 8.000 miljoen staat 
ingeschreven. Het Rekenhof vroeg om opheldering. In zijn niet gepubliceerde "Commentaar en opmerkingen bij de 
ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 1996", vastgesteld in algemene vergadering van 6 november 
1995, schrijft het Rekenhof onder de hoofding "Programma 33A1.5 - 'Overheidsbedrijven"': "De vergoeding die de 
Staat moet betalen voor de kosten van de dienst cheques en postoverschrijvingen van DE POST (basisallocatie 
41.51.31.01) bedroeg 10 miljard BEF in de algemene uitgavenbegroting voor 1995, maar wordt tot 8 miljard BEF 
verminderd in de ontwerpbegroting voor 1996. Het Rekenhof merkt op dat de jaarlijkse vergoeding voor de 
opdrachten van openbare dienst van DE POST volgens het beheerscontract tussen de Staat en DE POST 10 miljard 
BEF bedraagt". Of het Rekenhof ooit een antwoord heeft gekregen, is me niet bekend. Naar de buitenwereld toe heeft 
de regering nooit enige verantwoording gegeven voor de niet-naleving van het beheerscontract. 
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"De Post krijgt jaarlijks twee dotaties van de regering: 5 miljard frank voor de verzekering van de 
publieke dienstverlening in de brievenpost en 10 miljard vergoeding voor de bedragen die de Postcheck 
de regering ter beschikking stelt. 

Die laatste dotatie zou, luidens de ontwerpteksten van de programmawet, volgend jaar verlaagd worden 
tot 8 miljard. Dat kan gemakkelijk omdat de Post dit jaar allicht twee miljard frank winst maakt, zegt men 
op het kabinet van de minister van Begroting HermanVan Rompuy. . 

Maar natuurlijk is het niet de bedoeling de Post te 'straffen' omdat ze winst maakt. Om dat te vermijden, 
stort de Federale Participatiemaatschappij (FPM) aan de Post de bijkomende 2 miljard frank onder de 
vorm van een kapitaalverhoging. Voor de Post verandert er dus niets: ze krijgt nog altijd 10 miljard frank 
en haar eigen vermogen wordt zelfs versterkt. Want ook haar winst mag ze houden .... 

Of dit nu betekent dat de FPM ook aandeelhouder wordt van de Post, was een vraag die men op het 
kabinet van minister van Telekommunikatie ... niet kon beantwoorden. 'De technische modaliteiten van 
de transaktie moeten nog uitgewerkt worden', luidde het daar".378 

145. Maar waarom die moeite ? Waarom twee miljard overheidsdotatie vervangen door twee miljard 
"kapitaal"? Enkel en alleen om het begrotingstekort terug te dringen in de richting van de 3 %
Maastrichtnorm. Door de dotatie aan De Post terug te schroeven, verkleint onmiddellijk het 
begrotingstekort - maar wordt er ook een gat geslagen in de begroting van De Post. Om dat gat te 
dichten, gelast de Staat FPM om privatiseringsopbrengsten over te maken aan De Post. Resultaat: 
zonder dat één frank wordt bespaard, verkleint het begrotingstekort met twee miljard frank. 

De journaliste waarvan hoger sprake gafvolgende verklaring: 

"Voor de regering betekent de operatie een besparing van 2 miljard frank op de begroting : in plaats van 
10 miljard gaat er maar 8 miljard van de staatskas naar de Post. 

En hoe financiert de FPM de operatie ? 'Uit de opbrengsten van de privatizeringen', luidt het antwoord op 
het kabinet van Begroting. De FPM verkocht dit jaar immers al de staatsparticipatie van 50 procent in de 
NMKN en een stukje van het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, wat haar ruim 6 miljard 
opbracht. In plaats van dat geld door te storten naar haar aandeelhouder, de staat, die het dan weer op zijn 
beurt doorstort naar de overheidsbedrijven, bezorgt de FPM een stukje van het geld rechtstreeks aan de 
overheidsbedrijven. De regering ontvangt dan minder uit de privatizeringen, maar die opbrengsten 
mogen toch niet worden meegerekend bij de berekening van het begrotingstekort."379 

Dat de kapitaalinbreng wel degelijk met privatiseringsinkomsten diende gefmancierd, blijkt hoegenaamd 

niet uit art. 4 M.B. 18 maart 1997380: "De Staat verschaft aan de Federale Participatiemaatschappij de 
financiële middelen die nodig zijn voor de vervulling van de opdracht die haar werd toevertrouwd door 
het koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende verhoging van het kapitaal van De Post." Hoe de 
Staat bedoelde financiële middelen aan FPM heeft "verschaft" blijkt slechts uit het Jaarverslag 1996-
1997 vanFPM. Eerst is FPM overgegaan tot een kapitaalvermindering ten belope van twee miljard frank 
en ten gunste van de Staat, wat in haren hoofde een schuld jegens de Staat creëerde. Vervolgens kwamen 
de Staat en FPM overeen dat FPM zich van bedoelde schuld zou kwijten door, in naam en voor rekening 
van de Staat, de kapitaalverhoging bij De Post te onderschrijven en te volstorten. Had FPM rechtstreeks 
twee miljard frank ter beschikking van De Post gesteld, dan had men niet kunnen volhouden dat ze "in 
naam en voor rekening" van de Staat optrad. 

De middelen. die FP M heeft geïnvesteerd, zijn staatsmiddelen. De' investering is immers doorgevoerd 
"in naam en voor rekening van de Staat" en afkomstig van de privatisering van Belgacom. Het gaat 

hier dus niet om een klassieke debudgetteringsoperatie381, waarbij een van de Staat onderscheiden 

378 DE RUYTER, K., "De truuk met de Post", De Standaard, 27 oktober 1995. 
379 Ibid. 

380 Supra, voetnoot_; vgl. art. 3 beheersovereenkomst 

381 De techniek waarbij begrotingen worden opgesmukt door er schulden uit te lichten -ongeveer zoals men 
werkloosheidsstatistieken opsmukt door er werklozen uit te lichten- staat bekend als "debudgetteren". Een overheid 
die debudgetteert is een overheid die (i) iets wil (waterzuiveringsinstallaties, sociale woningen, serviceflats, dure 
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rechtspersoon met een van de Staatsboekhouding onderscheiden boekhouding leningen aangaat (liefst 
met Staatswaarborg : cf. Aqua fin, Do mus Flandria, Serviceflats Invest, HST-Fin, ASTRID, ... ) die de 
Staat ten goede komen. 

5.3 .5 Appreciatie 

146. De holding FPMblijkt wederom ingeschakeld in een constructie om via privatiseringsinkomsten 
het begrotingstekort terug te dringen en de 3 %-Maastrichtnorm dichterbij te brengen. Men vraagt 
zich af hoe een en ander zich verdraagt met het gemeenschapsrecht (infra, nrs. _-__) en het nationale 
recht (infra, nr.__). 

147. Ontwijking Europese boekhoudnormen. Zoals aangegeven, is de FPM-Post constructie, waarbij 
een overheidsdotatie door een kapitaalsparticipatie werd vervangen, opgezet om via "creatieve 
boekhouding" het begrotingstekort terug te dringen. Hierbij rijst een probleem: door de 
kapitaalsparticipatie te financieren met privatiseringsinkomsten - een element dat verzwegen wordt in 
de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten (supra, nr.__)- omzeilt de overheid de Europese 
ESER-boekhoudregels, die de aanwending van privatiseringsopbrengsten voor een reductie van het 
begrotingstekort niet toestaan. Het ontbreken van een reële sanctie op niet-naleving van de ESER
normen (infra, nr.__) en het gebrek aan reactie vanwege de Europese overheden, doen aan de ernst van 
de zaak niet af. In het hier bestudeerde geval geldt m.i. bovendien als verzwarende omstandigheid dat 
de Belgische Staat bewust voor omzeiling van de normen heeft gekozen op een ogenblik dat de 
Europese overheden net een andere techniek hadden verworpen om, via dividenduitkeringen van 
FPM, het begrotingstekort te reduceren met privatiseringsinkomsten (supra, nr.__). De geldende 
normen moeten de Belgische Staat in die omstandigheden bijzonder goed bekend zijn geweest. 

148. Schending Europees staatssteunrecht. Zoals de Raad van State bevroedde, is de transactie 
problematisch vanuit het oogpunt van communautair staatssteunrecht (om redenen aangegeven supra, 
nr.__). Wat een eventuele rechtvaardiging op grond van artikel 86 (ex 90) EG betreft, dient opgemerkt 
dat De Post in geen van de publiek gemaakte teksten de verplichting krijgt opgelegd om het 
ingebrachte "kapitaal" uitsluitend aan te wenden voor de uitoefening van taken van openbare 
dienst.382 Zulke verplichting zou ook weinig zin hebben: of het ingebrachte kapitaal daadwerkelijk 
enkel voor opdrachten van openbare dienst (beter "universele dienst" : infra, Boek IV) aangewend zou 
worden, valt, precies omdat het om een kapitaalsparticipatie gaat, onmogelijk te controleren. 

In die omstandigheden kan ik niet anders dan concluderen dat een strijdigheid met artikel 87 (ex 92), 
lid 1, EG voorligt, zonder. dat rechtvaardiging op grond van artikel 86 (ex 90) mogelijk is. Mocht 
blijken dat de kapitaalsparticipaties in 1996 en 1997 niet als nieuwe steun zijn aangemeld bij de 
Europese Commissie - en dat lijkt niet het geval te zijn geweest - dan kan elke concurrent van De Post 
(die bijv. meent oneerlijke concurrentie van het overheidsbedrijf te ondervinden) de transactie om 
reden van niet-aanmelding alleen reeds, aanvechten voor de nationale rechter onder verwijzing naar 
de.rechtstreekse werking van artikel 88 (ex 93), lid 3, eerste en derde zin, EG. Let wel: dit kan ook 
vandaag en in de toekomst nog, de tweemaandenlimiet van artikel 230 (ex 173) EG geldt 
vanzelfsprekend niet. 

overheidsbedrijven, een TGV, een communicatienetwerk, ... ) zonder er contant voor te betalen én (ii) niet wil dat 
geweten is dat ze niet contant heeft betaald. Iets willen zonder er contant voor te betalen, hoeft niet onredelijk te zijn. 
Ook particulieren kopen investerings- of consumptiegoederen op afbetaling wanneer ze daarvan meerdere jaren 
gebruiksgenot verwachten. Maar het verborgen houden van de omstandigheid dat men op afbetaling heeft gekocht (dat 
is debudgetteren), daarin schuilt een reëel gevaar voor zowel schuldenaar als schuldeiser. Debudgetteren, ongeacht of 
het door overheden of particulieren gebeurt, is intransparant en kan leiden tot overmatige schuldenlast. Voor wanneer 
een positieve kredietcentrale voor overheden ? 

382 Zelfs al zou een dergelijke verplichting wel in de niet-gepubliceerde beheersovereenkomst staan, dan nog zou dit 
m.i. niet volstaan. Enkel de Staat zou een daar door De Post aangegaan engagement kunnen afdwingen, en dat terwijl 
de Staat nu net de eerste belanghebbende zou kunnen zijn om het engagement niet af te dwingen. Daarnaast zou een 
meer algemeen bezwaar van oncontroleerbaarheid blijven gelden : zie hierna. 
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149. Schending beheerscontract tussen de Staat en De Post. Door de vergoeding die hij volgens het 
beheerscontract met De. Post moest betalen voor de kosten van de dienst cheques en 
postoverschrijvingen van het ene jaar op het andere met 2 miljard frank te reduceren (basisallocatie 
41.51.31.01 op de algemene uitgavenbegroting: 10 miljard voor 1995, 8 miljard voor 1996) (supra, 
nr._), heeft de Staat zijn verplichtingen onder het beheerscontract met De Post geschonden. Dat de 
2 miljard frank op een andere wijze ter beschikking zijn gesteld, doet hieraan niet af: een 
kapitaalinbreng is geen kostenvergoeding (of zou dat alleszins niet mogen zijn). 

150. Schending gecoördineerde wetten op de Raad van State. De hier besproken besluiten van 
23 december 1996 en 18 maart 1997 schenden m.i. eveneens de W.RvSt., wat kan leiden tot 
vernietiging of buitentoepassingverklaring krachtens artikel159 G.W. (over die sanctie infra, Boek 11, 
nr._). In beide gevallen heeft de besluitgever zich immers beroepen op artikel 3, § 1, van de 
gecoördineerde wetten, zonder de hoog~ngendheid te motiveren. 

Tweemaal beroept de besluitgever zich op de hoogdringendheid om geen advies te moeten vragen aan de 
afdeling wetgeving van de Raad van State. Alleen in het koninklijk besluit motiveert hij die 
hoogdringendheid, en wel op grond van "de dwingende noodzaak tot een inbreng van kapitaal in 
DE POST in 1996 om deze de middelen te verschaffen kwalitatiefhoogstaande diensten te verlenen zoals 
voorzien in het beheerscontract van de Regie der Posterijen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
14 september 1992; die middelen maken onder meer een snelle informatisering van de postkantoren 
mogelijk". Het ministerieel besluit verwijst slechts naar "de reeds in het koninklijk besluit van 
23 december 1996 uiteengezette dringende noodzakelijkheid om deze financiële middelen zo snel 
mogelijk aan De Post te verschaffen". 

Op het eerste zicht is duidelijk dat hier wellicht een besluit wordt gemotiveerd, maar zeker niet de 
hoogdringendheid van dat besluit : het in de motivering aangehaalde beheerscontract is op dat ogenblik 
meer dan vier jaar oud, hetjaar 1996 bijna ten einde. 

Nochtans bestond er wel degelijk een reden om de hoogdringendheid in te roepen. Zoals hiervoor 
uitgelegd (supra, ·nr._), moest de kapitaalinbreng door FPM in 1996 plaatsvinden omdat de uitvoerende 
macht de overheidsdotatie aan De Post voor datzelfde jaar reeds met twee miljard wenste terug te 
schroeven, zodat een onevenwich~ dreigde in de begroting van De Post voor 1996. 

Omdat hij de ware toedracht van de kapitaalinbreng in De Post -ontwijking van Europese 
boekhoudnormen - verborgen wenste te houden, moest de besluitgever ook het ware motief verborgen 
houden voor de hoogdringendheid van de besluiten ter implementering van die kapitaalverhoging. 
Daardoor brengt hij de wettigheid van zijn besluiten in het gedrang. 

151. Schending ethische normen. Tenslotte bestaan normen die wellicht niet- rechtstreeks- juridisch 
afdwingbaar zijn, maar niettemin gelden en naleving verdienen. Eén van die normen lijkt me dat een 
overheid de zaken niet bewust anders mag voorstellen dan ze zijn. Die norm is in het hier besproken 
dossier (en in andere dossiers, zie bijv. infra, nr._ over de lastenverlaging in het Sabena-dossier) 
geschonden : terwijl naar de buitenwereld toe de indruk is gewekt dat De Post extra geld zou 
ontva~gen om de dienstverlening te verbeteren, werd in werkelijkheid slechts een boekhoudkundige 
ingreep doorgevoerd. 

5.3.6 Tweede gelijkaardige operatie. "Regularisatie" in 2000? 

152. Eind 1997 is de operatie "kapitaalverhoging" bij De Post nog eens overgedaan, ditmaal "slechts" 
ten belope van een halfmiljard frank maar wederom zonder dat de Staat voor de kapitaalinbreng enige 
reële tegenprestatie ontving_383 

153. In maart 2000- het had ook later of helemaal niet kunnen gebeuren- heeft De Post dan eindelijk 
een kapitaal met aandelen gekregen, omdat het autonoom overheidsbedrijf werd omgezet in naamloze 
vennootschap van publiek recht. Dit liet toe om de ergste anomalie uit het verleden recht te zetten en 

383 K.B. 5 december 1997 houdende verhoging van het kapitaal van DE POST (B.S., 16 december 1997). 
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FPM I Staat eindelijk een tegenprestatie voor het ingebrachte geld te bezorgen.384 
Het geherstructureerde De Post komt aldus voor 20,6 % in handen van .FPM Aangezien FPM de 
kapitaalinbrengen "in naam en voor rekening" van de Staat heeft verricht, mag men aannemen - ook al 
blijkt dit niet uit de teksten - dat de overheidsholding ook de aandelen van De Post "in naam en voor 
rekening" van de Staat zal aanhouden. In het andere geval zou van een ongerechtvaardigde verrijking 
in hoofde van FPM sprake zijn. 

5.4 HST-Fin 

154. Deze "naamloze vennootschap van publiek recht" (over die vennootschapsvorm infra, Boek II), 
in het Frans TGV-Fin geheten, is op 24 april 1997 opgericht om de investeringen van NMBS in de 
hogesnelheidstrein (HST) te financieren. Met de inbreng van de stichtende aandeelhouders en 
eventueel de toekomstige privé-aandeelhouders en met de door HST-Fin geleende bedragen wordt 
ingetekend op preferente aandelen zonder stemrecht van de NMBS voor een totaalbedrag van 
125 miljard frank. 

Tot het boekjaar 2020 zullen de betrokken preferente aandelen recht geven op een verplicht en 
aanpasbaar preferent dividend dat de NMBS zelfs bij gebrek aan uitkeerbare winst in de zin van de 
V enn. W. zal uitkeren. Nadien - naar keuze van de houder tussen 1 januari en 31 december 2021 - zullen 
de preferente aandelen tegen de nominale waarde ervan omgeruild kunnen worden voor achtergestelde 
obligaties van de NMBS. Deze obligaties zullen vergoed worden tegen marktrentevoet, maar de precieze 
voorwaarden ervan zal de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit vastleggen. 

Van de 125 miljard frank te volstorten preferente NMBS-aandelen waren er op 31 oktober 1997 reeds 
80 miljard volstort.385 Die volstorting werd gerealiseerd met 23,5 miljard frank volstort kapitaal, 0,5 
miljard frank overgedragen winst en 56 miljard frank schulden386. HST-Fin blijkt aldus bovenal een 
gigantische debudgetteringsoperatie. 

155. Op te merken valt dat de leningen die HST-Fin aangaat de Staatswaarborg genieten tot maximaal 
100 miljard, waarbij die Staatswaarborg gratis is tot 75 miljard frank. Aangezien er afgesproken is 
(i) dat FPM 30 miljard frank zal inbrengen, de NMBS 10 miljard en privé-investeerders eveneens 
10 miljard- samen 50 miljard frank- en (ii) dat HST-Fin voor 125 miljard frank preferente aandelen 
van de NMBS zal onderschrijven, is dit een elegante manier om te zeggen dat HST -Fin gratis van de 
Staatswaarborg geniet. Er zal immers, als alles volgens plan verloopt, nooit meer dan 75 miljard frank 
(125 min 50) geleend moeten worden. Pure staatssteun dus, maar de Europese Commissie knijpt een 
oogje toe omdat de bouw van de HST-netwerken haar nauw aan het hart ligt. Wat de Commissie 
ontgaan is, is dat de NMBS de 125 miljard frank vers kapitaal slechts aan de HST moet besteden 
"onverminderd de mogelijkheid van de NMBS om, op haar verantwoordelijkheid, deze middelen 
voorlopig voor andere doeleinden aan te wenden in afwachting van de effectieve betaling van de 
betrokken investeringsuitgaven" (art. 3, § 2, wet 17 maart 1997). Ooit moet het geld dus bij de HST 
terechtkomen, maar ondertussen kan de NMBS het naar believen aan andere doeleinden besteden; er 
is geen tijdslimiet. 

384 Vandaar art. 3 K.B. 17 maart 2000 tot goedkeuring van de omzetting van De Post in een naamloze vennootschap 
van publiek recht en tot goedkeuring van haar statuten (B.S., 22 maart 2000) : "De Staat wordt gemachtigd om 20.658 
van de 100.000 aandelen van De Post, hem toegekend ter gelegenheid van de omzetting van De Post in naamloze 
vennootschap van publiek recht, aan de [FPM] over te maken als tegenwaarde voor de inbrengen welke de [FPM] voor 
rekening van de Staat in het kapitaal van De Post heeft gedaan in uitvoering van de opdrachten die haar zijn 
toevertrouwd door het koninklijk besluit van 23 december 1996 .. en het koninklijk besluit van 5 december 1997 .... " 
38S Volgens dit tijdschema: 40.854.075.000 BF volstort op 14 mei 1997 (daarvan 18.854.075.000 BF door overname 
van schuldvorderingen op de NMBS), 22.145.925.000 BF volstort op 31 mei 1997 en 17 miljard volstort op 30 juni 
1997. ZieJaarverslag 1996-1997vanFPM, 58. 
386 Op 31 oktober 1997 waren er reeds schulden ten belope van 57,6 miljard frank. "De financiële schuld in enge zin 
bedraagt 56,3 miljard BEF", meldde op dat ogenblik de Jaarrekening 1996-1997 van FPM, 59. 
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156. Zoals bij de kapitaalverhoging vari De Post treedt FPM niet op eigen initiatief op, maar vervult 
ze een "bijzondere opdracht" in de zin van art. 75 Gec. OKI-wet. Het is immers de wet van 17 maart 
1997 "betreffende de financiering van het HST-project" (COMP DOC 37) die FPM en NMBS tot de 
oprichting van HST-Fin heeft gelast. Ook de financiering van de inbreng door FPM is verlopen zoals 
bij de kapitaalverhoging van De Post. FPM werkt niet met eigen geld, maar realiseert haar inbrengen 
in HST -Fin met gelden die de Staat haar ter beschikking stelt onder de vorm van een renteloze lening 
tot 31 december 2021. 

Concreet heeft een buitengewone algemene vergadering van FPM op 18 april 1997, dit is 
voorafgaandelijk aan de oprichting van HST-Fin, besloten tot een kapitaalvermindering voor 22 miljard 
frank, precies het bedrag dat FPM moest inbrengen in HST. Vgl. supra, nr. _. 

Op de vervaldag kan FPM de renteloze lening terugbetalen door overdracht aan de Staat van de 
aandelen die ze in het kapitaal van HST-Fin bezit of van de NMBS-effecten die ze ter gelegenheid van 
de vereffening van HST-Fin zou ontvangen. De waardeverminderingen of -vermeerderingen die FPM 
zou realiseren op haar participatie in HST-Fin hebben geen invloed op de resultatenrekening van FPM 
vermits haar schuld tegenover de Staat voor hetzelfde bedrag daalt of stijgt. 

157. Sameng?vat vertoont de HST-Fin constructie gelijkenissen met de kapitaalverhoging bij De Post, 
maar vallen toch twee verschilpunten op. Ten eerste behelst de operatie slechts gedeeltelijk een 
doorsluizen van privatiseringsopbrengsten naar, in dit geval, NMBS om het begrotingstekort te 
verkleinen, terwijl het voor het overige om een klassieke debudgetteringsoperatie gaat. De hoger 
geformuleerde kritiek inzake omzeiling van ESER-normen geldt derhalve ook hier. Maar voor het 
overige dient opgemerkt dat de operatie op een veel transparantere manier is doorgevoerd dan de 
kapitaalverhoging bij De Post. Er is een wet gestemd - voor één keer zelfs niet een programma- of 
begrotingswet maar een wet die geheel aan de financiering van de HST is gewijd- die tot grondige 
parlementaire debatten aanleiding heeft gegeven en de Raad van State heeft voor eenmaal meer dan 

drie dagen gekregen om een advies te formuleren. Voorts is de relevante regelgeving387 in het · 
Belgisch Staatsblad gepubliceerd, en hetzelfde geldt voor de beheersovereenkomst die de Staat, HST
Fin, NMBS en FPM op 24 april 1997 sloten388 (maar niet voor het beheersprotocol dat de Staat en 
FPM dezelfde dag sloten). 

5.5 Sopima [p.m.] 

158. Deze patrimoniumvennootschap, waarvan FPM in wezen de oprichtingskosten droeg, komt aan 
bod bij de bespreking van de verkoop van materiële activa: infra, nrs. _-_. 

387 A. Zie, behalve de reeds aangehaalde wet v.an 17 maart 1997 (COMP DOC 37): K.B. 13 april1997a tot uitvoering 
van artikel 3, § 2, lid 2, van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project (COMP DOC 
128); K.B. 13 april 1997c in uitvoering van artikel9 van de wet van 17 maart 1997 ... (COMP DOC 130); art. 23 wet 
3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen (COMP DOC 55) en wet 28 mei 1999 tot uitvoering van 
artikel 15 van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project (B.S., 1 juli 1999). Zie ook 
infra, sub B en in de volgende voetnoot. 
B. De statuten staan als bijlage afgedrukt bij K.B. 13 april 1997b tot vaststelling van de eerste statuten van HST-Fin 
(COMP DOC 129). Nog geen twee weken na de uitvaardiging ervan werd dit besluit geamendeerd: K.B. 25 april1997 
tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van HST-Fin (COMP DOC 131). Bedoeling was te verduidelijken 
dat HST-Fin een vennnootschap is die een publiek beroep op het spaarwezen doet. Nochtans was· HST-Fin niet terug te 
vinden in de lij st met vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen, zoals bekendgemaakt door 
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen op 30 juni 1997 (B~sluit CBF 30 juni 1997 tot vaststelling van de lijst 
van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, B.S., 4 oktober 1997). 
388 Zie K.B. 20 mei 1997 houdende goedkeuring van het beheersprotocol tussen de Staat, HST-Fin, de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de Federale Participatiemaatschappij (COMP DOC 133). 
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5. 6 Financiering sociaal plan Belgacom 

5 .6.1 Principe 

159. Als. voorlopig orgelpunt in de omvorming van FPM tot instrument voor budgettaire 
spitstechnologie geldt de tussenkomst van de overheidsholding in het personeels- en pensioendossier 
van Belgacom. Het gedeeltelijk geprivatiseerde Belgacom kwam in 1997 met een plan om 6.500 van 
de 25.000 personeelsleden vrijwillig en tegen erg voordelige voorwaarden te laten vertrekken, en om 
4.000 tot 6.000 andere personeelsleden om te scholen (plan "Peop1e, Teams en Skills" of PTS : infra, 
nrs. _-_). De afvloeiingen zouden worden bekostigd via het pensioenfonds van de telecomfirma 
(daarover infra, nrs. _-_). · 

De Belgische regering verklaarde zich op de Ministerraad van 30 mei 1997 bereid tot zeer belangrijke 
financiële en andere inspanningen om de afslanking van Belgacom te ondersteunen. Op basis van de 
EMU-kaderwet van 26 juli 1996 (COMP DOC 34) vaardigde ze op 18 juni 1997 een koninklijk 
besluit uit dat een stelsel van "verlof voorafgaande aan de pensionering" invoerde voor statutaire 
personeelsleden (COMP DOC 134), net zoals dat eerder bij de liquidatie van de Regie voor Maritiem 
Transport was gebeurd. Door dit stelsel mogelijk te maken, aanvaardde ·de regering voor enkele 
miljarden minderontvangsten op het vlak vansociale-zekerheids-en pensioenbijdragen. Maar daarbij 
bleef het niet. De uitgewerkte formule van vrijwillige vervroegde uittreding kost, zeker in de 
beginfase, ook handenvol geld aan een bedrijf waarvan de overheid nog altijd 
meerderheidsaandeelhouder is. Aangezien de kosten volledig zullen worden gedragen door het 
pensioenfonds van Belgacom, zal een belangrijk deel van de toekomstige winst van het bedrijf moeten 
dienen om dat pensioenfonds te stijven. Stijving van het pensioenfonds betekent minder dividenden, 
en dus een bijkomende minderontvangst voor de Staat. Maar daarnaast en daarbovenop stemde de 
regering in met een eenmalige cash-injectie van 5,8 miljard frank in Belgacom in de vorm van 
(wat lijkt op) een quasi-kapitaalinbreng door FPM. Over deze inbreng willen we het hier hebben. 

5.6.2 Uitwerking 

160. Naar -betreurenswaardige- gewoonte geven de onderscheiden betrokken partijen zo weinig 
mogelijk officiële documenten vrij over de modaliteiten van de quasi-kapitaalinbreng. Dat ze die 
inbreng wel degelijk heeft goedgekeurd, moge echter blijken uit de reactie van de minister van 
Financiën op het voorstel van de privé-aandeelhouders van Belgacom voor een verdergaande, liefst 
volledige, privatisering van het telecombedrijf. Op 20 mei 1997 vestigde de minister er de aandacht 
op dat "Ie gouvernement vient de décider de recycler 8 milliards, sur les 73, au profit de 
Belgacom".389 Het tijdstip van de uitspraak intrigeert, omdat de Ministerraad deze beslissing pas tien 
dagen later officieel zou nemen. Inhoudelijk bevestigt de uitspraak dat de Staat zijn bij dra ge tot de 
herstructurering van Belgacom met privatiseringsopbrengsten financiert, wat niet slechts vanuit 
Europees begrotingstechnisch oogpunt relevant is (infra, nr. _) maar tevens de vraag doet rijzen of de 
helft min één van de Belgacom-aandelen nu voor 73 of voor 65 miljard is verkocht. Het cijfer van 
8 miljard, tenslotte, laat toe om bovenvermelde ·"minderontvangsten op het vlak van sociale
zekerheids-en pensioenbijdragen" op 2,2 miljard frank te becijferen.390 

389 Persbericht Belga, 20 mei 1997, llh34-13h12. 
390 Allicht gaat het om een netto-bedrag. Men kan zich voorstellen dat de minderontvangsten op het vlak van sociale
zekerheids-en pensioenbijdragen in werkelijkheid hoger liggen, maar gedeeltelijk worden gecompenseerd door hogere 
ontvangsten in de vennootschapsbelasting. Met minder werknemers kan Belgacom meer winst maken en zal het dus 
meer vennootschapsbelasting betalen (ofschoon daar dan weer tegenover staat dat een fors groter deel van de 

. bedrijfsresultaten in de toekomst voor het pensioenfonds zal worden gereserveerd, wat de winst verkleint). In welke 
mate er rekening is gehouden met de omstandigheid dat werknemers "op verlof' minder verdienen en anders belast 
worden in de personenbelasting (periodieke maandelijkse opzeggingsvergoeding belast als rustpensioen en niet als 
loon), is onduidelijk. 
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161. Uit verklaringen van de minister van Telecommunicatie aan de pers391 kan men volgende 
gegevens afleiden over de quasi-kapitaalinbreng van FPM. Via volle dochter FPM betaalt de 
Belgische Staat een eenmalige cash-bijdrage van 5,8 miljard frank aan Belgacom. In ruil daarvoor 
maakt Belgacom aan FPM een niet nader bepaald aantal effecten over dat "groeiaandelen" (''parts de 
. croissance") wordt genoemd; De groeiaandelen maken geen kapitaal uit en er zijn geen stemrechten 
aan verbonden. De (machts-)verhoudingen tussen de bestaande aandeelhouders blijven dus 
ongewijzigd en ook de samenstelling van de raad van bestuur verandert niet. Ofschoon er geen sprake 
is van een kapitaalinbreng, boekt Belgacom de bijdrage van 5,8 miljard niet als schuld maar als eigen 
vermogen (uitgiftepremie ?). 

Er is niets gespecifieerd over het gebruik dat Belgacom kan maken van het geld of van de opbrengst 
daarvan; overheveling naar het pensioenfonds behoort dus tot de mogelijkheden. 

Over "vijf of hooguit tien jaar"392 zou FPM haar geld kunnen recupereren. Ofwel zou ze het geld 
gewoon terugbetaald krijgen, met interest, ofwel zou ze de groeiaandelen kunnen omzetten in "echte" 
aandelen. In dat laatste geval zouden de privé-aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om in te 
schrijven op een kapitaalverhoging, om hun positie tegenover de Staat te vrijwaren. 

5 .6.3 Vragen 

162. Bovenstaande informatie laat heel wat vragen onbeantwoord. Vooreerst is het niet duidelijk of 
FPM in gedelegeerde opdracht van de Staat handelt, zoals bij haar kapitaalinbreng in De Post, dan 
wel "spontaan" beslist heeft om 5,8 miljard frank ter beschikking van Belgacom te stellen. 

In de eerste hypothese is een "bijzondere wet" vereist die FPM opdracht geeft, of die de Koning machtigt 
om FPM opdracht te geven393 (in welk geval bijkomend een koninklijk besluit nodig is), tot 
onderschrijving van de groeiaandelen. Er zou dan best ook een beheersovereenkomst worden gesloten 
tussen de Staat en FPM, wellicht met Belgacom als derèe partij. Er is mij geen zulke "bijzondere wet" 
bekend. 

In de tweede hypothese dient nagegaan, niet alleen of de vennootschap FPM belang heeft bij zulke 
beslissing, maar ook of het maatschappelijk doel van de vennootschap ruimte laat voor dit soort 
"spontane" beslissing. 

Ik meen van wel. 

Volgens art. 5, lid 1, 1°, Gec. OKI-wet heeft FPM tot doel "in haar hoedanigheid van holding van 
openbaar nut, deelnemingen verwerven, bezitten, beheren en overdragen in het kapitaal van de [ASLK]
Bank, de [ASLK]-Verzekeringen, de N.V. Beroepskrediet, de Federale Investeringsmaatschappij, 
alsmede in het kapitaal van financiële, industriële of commerciële vennootschappen van om het even 
welke aard waarvan de activiteit ressorteert onder de bevoegdheid van de federale Staat, rechten 
verwerven op effecten uitgegeven door deze vennootschappen en alle verrichtingen verwezenlijken die, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het nemen van deze deelnemingen" (nadruk 
toegevoegd). Van een deelneming in het kapitaal is hier, zo benadrukt de regering zelf, geen sprake, maar 
het is wel de bedoeling dat FPM "rechten [zou] verwerven op effecten uitgegeven door vennootschappen 
van om het even welke aard waarvan de activiteit ressorteert onder de bevoegdheid van de federale 

391 Zie o.m. "Belgacom reçoit 5,8 milHards de l'Etat", L'Echo, 30 mei 1997; "Regering pompt 5,8 miljard in 
Belgacom", F.E.T., 30 mei 1997; "Vijftigers bij Belgacom tuk op uitstapregeling", D.S., 30 mei 1997. Zie ook 
Jaarverslag 1996-1997 van FPM, 4: "Tenslotte valt op te merken dat de Regering de FPM gevraagd heeft om ... voor 
5.800 Mio BEF in te tekenen in een uitgifte van 'Deelnemingscertificaten' van N.V. BELGACOM. Deze ... interventies 
moeten vóór 31 december 1997 gerealiseerd zijn volgens de modaliteiten die met de regering en de begunstigde 
ondernemingen worden genegocieerd." In het volgende jaarverslag, dat over het boekjaar 1997-1998 rept FPM met 
geen woord meer over de inschrijving op de deelnemingscertificaten, hetgeen verbaast. 

392 Zie het in vorige voetnoot geciteerde artikel uit de F.E. T. 

393 Art. 5, lid 2, Gec. OKI-wet. 
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Staat".394 Aan dergelijke vennootschappen kan FPM krachtens haar maatschappelijk doel bovendien 
"in eender welke vorm steun verlenen" (art. 5, lid 1, 4°, Gec. OKI-wet). 

163. Ten tweede, en vooral, blijft het onduidelijk wat precies de tegenprestatie is die FPM voor de 
onderschrijving van groeiaandelen ontvangt. Opdat de hele constructie met het gemeenschapsrecht 
verenigbaar zou zijn, is het nochtans van kapitaal belang dat die tegenprestatie afdoende is 
(cf. "market investor test", supra, nrs. _-__). In dat verband durft men hopen dat de Europese 
Commissie bijkomende inlichtingen heeft gevraagd en gekregen over (i) de uitgifteprijs van de 
groeiaandelen, (ii) de duur van de operatie, (iii) het statuut van de groeiaandelen in geval van 
faillissement van Belgacom, (iv) de aard van de periodieke vergoeding die FPM ontvangt voor zijn 
engagement (interest of dividend? of helemaal niets?), (v) de voorwaarden waaronder en de 
tijdstippen waarop FPM die vergoeding ontvangt, evenals de modaliteiten van berekening van die 
vergoeding, (vi) de voorwaarden waaronder (conversieratio) en de tijdstippen waarop FPM voor 
conversie van groeiaandelen in aandelen kan opteren, (vii) de overdraagbaarheid van de groeiaandelen 
( overdraagbaarheidsbeperkingen ? voorkooprecht ?), (viii) de eventuele toekenning van put-opties aan 
FPM en de preciese uitoefeningsvoorwaarden van dat soort opties, en (ix) de eventuele toekenning 
van een terugkooprecht aan Belgacom en de preciese uitoefeningsvoorwaarden van dat recht. 

164. Ten derde blijft het onduidelijk of de onderschrijving van "groeiaandelen" als een (soort) 
kapitaalinbreng of als een (soort) converteerbare obligatielening te analyseren valt. 

Beleidsverantwoordelijken hebben hierover verwarrende signalen gegeven. De minister van 
Telecommunicatie zou gesproken hebben van "een soort kredietlijn, een bijdrage tot het kapitaal van 
Belgacom in de vorm van aandelen zonder stemrecht maar met intrest". 395 Quid ? Hebben we te maken 
met een inbreng van kapitaal door onderschrijving van aandelen zonder stemrecht, of met een 
kredietverlening? De twee samen kan niet. Onderschrijving van aandelen impliceert deelname in het 
bedrijfsrisico, kredietverlening niet (cf. verschillende behandeling bij faillissement). Kapitaal wordt 
normaal vergoed via dividenden, een obligatie via interestbetalingen; geleende bedragen dienen 
terugbetaald, kapitaal niet, enz. 

Het fragiele evenwicht bij Belgacom tussen overheids- en privé-aandeelhouderschap heeft de regering 
duidelijk niet willen aantasten door een volwaardige inbreng van overheidskapitaal (vgl. De Post, waar 
de inbreng evenmin volwaardig was, omdat er geen kapitaal en geen aandelen, en dus ook geen 
stemrechten, waren). Stemrecht was uitgesloten, wijziging van de bestuursverhoudingen ook. Niettemin 
boekt Belgacom de 5,8 miljard verse middelen wel als eigen vermogen en niet als schuld. Betekent dit dat 
geopteerd werd voor een quasi-kapitaalinbreng? Afhankelijk van de preciese modaliteiten zou dit 
kunnen. Indien bijv. de uitgifteprijs zou worden vastgesteld op basis van de waarde van Belgacom
aandelen, indien niet van in het begin een termijn zou zijn overeengekomen voor terugbetaling van de 
5,8 miljard frank aan FPM, indien geen enkele (vaste) periodieke vergoeding zou voorzien zijn en/of 
indien de "groeiaandelen" aan dezelfde overdraagbaarheidsbeperkingen en aan hetzelfde voorkooprecht 
zouden zijn onderworpen als "echte" aandelen, dan zouden dit inderdaad aanwijzingen kunnen vormen 
voor een vorm van kapitaalinbreng. Van belang is ook hoe de conversie precies werd geregeld. Is die nu 
reeds mogelijk of is bepaald dat FPM zijn "groeiaandelen" maar naar aandelen kan converteren van zodra 
het overheidsaandeel in Belgacom, door een beursintroductie of anderszins, ruim beneden de helft is 
gedaald.396 Onder bepaalde voorwaarden zou men m.i. te maken kunnen krijgen met een overheid die 
geld stort zoals een aandeelhouder, maar tegelijk afziet van de prerogatieven van een aandeelhouder 
(geen zeggenschap, geen vertegenwoordiging, geen dividend). Dergelijk hoogst "verdacht" gedrag zou 
m.i. al op zeer royale wijze vergoed moeten worden om niet als staatssteun te worden aangemerkt. 

394 Of moet men oordelen dat het verwerven van "rechten op effecten" - de formulering was ingelast om FPM toe te 
laten de verkoop van Belgacom-aandelen te prefinancieren : supra, nr. _ - niet hetzelfde is als het verwerven van 
"effecten" ? 

395 Zie het hiervoor geciteerde F.E. T.-artikel. 

396 En zelfs dan zouden de privé-aandeelhouders volgens de pers de mogelijkheid krijgen tot inschrijving op een 
kapitaalverhoging, om zo hun positie tegenover de Staat te vrijwaren : supra, nr. _. 
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Hoe dienen de groeiaandelen gekwalificeerd in het licht van bovenstaande hypothesen397? Als een 
hybride constructie, ongetwijfeld, met elementen van zowel een kapitaalinbreng als een converteerbare 
obligatie. Maar vooral als een constructie die voor FPMhet risico inhoudt, zowat het "slechtste van twee 
werelden" in zich te verenigen. Geen zeggenschap, geen vertegenwoordiging, geen dividend, maar 
evenmin de mogelijkheid om naar eigen inzicht te profiteren van een mogelijke sterke waardestijging van 
het Belgacom-aandeel. 

Het valt niet uit te sluiten dat we, alles wel beschouwd, niet te maken met een kapitaalinbreng of een 
converteerbare obligatie, maar "gewoon" met een lening of zelfs met een gift van FPM aan Belgacom 
(over een mogelijke kwalificatie als gift: infra, nr._). Men durft er niet aan denken dat de 
ingewikkeld geformuleerde modaliteiten van de transactie enkel zouden dienen om ons, of beter 
Europa, bij de kwalificatie van de transactie op een dwaalspoor te zetten. 

5 .6.4 Appreciatie 

165. Omzeiling ESER-boekhoudnormen. De quasi-kapitaalinbreng van 5,8 miljard wordt, zo blijkt uit 
de hierboven geciteerde uitspraak van de minister van Financiën, gefinancierd met 
privatiseringsopbrengsten. Al hetgeen hierboven, bij de bespreking van de kapitaalinbreng van FPM 
in De Post, werd gezegd over de omzeiling van de ESER-boekhoudnormen (supra, nr._) gaat dus ook 
hier op. lti vergelijking met de FPM-Post constructie lijkt de omzeiling hier minder aanstootgevend, 
omdat het ditmaal niet gaat om een uitgavepost die in het verleden uit de begroting werd gefinancierd 
en nu met privatiseringsopbrengsten, maar wel om een nieuwe uitgavepost die met privatiseringsgeld 
wordt gefinancierd. Het resultaat blijkt identiek: een uitgave die normalerwijze ten laste van de 
begroting had moeten vallen, wordt doorgeschoven naar FPM. Bovendien is het bedrag veel groter 
(5,8 i.p.v. 2 miljard frank). 

166. Onverenigbaarheid met communautair staatssteunrecht? Gedraagt overheidshotding FPM zich 
bij de onderschrijving van groeiaandelen zoals een privé-investeerder in een open markteconomie? 

Dat ze hier stoten op de achilleshiel van hun juridische spitstechnologie beseffen blijkbaar ook de 
bevoegde ministers. 

"Aanvankelijk zei Di Rupo dat de staat als aandeelhouder Belgacom zo helpt om PTS te betalen. Op een 
expliciete vraag ontkende hij echter weer. Mogelijk is dat uit vrees voor kritiek van de Europese 
Commissie. Di Rupo zei dan dat de overheid Belgacom zo wil tonen dat ze vertrouwen heeft in het 
bedrijf en dat deed ter gelegenheid van PTS. n398 

"Reste à savoir pour queUes raisons précises Ie gouvernement a jugé utile d'octroyer maintenant cette 
sorte de ligne de crédit long terme à Belgacom. Il avait été dit voici peu que l'opérateur financerait 
intégralement, sans difficulté particulière, Ie plan PTS. Par la suite, il est vrai, !'administrateur délégué 
J ohn Goossens avait fait quelques déclarations sur la problématique générale du financement du fonds de 
pensions. n399 . 

Om verschillende redenen ligt een negatief antwoord, dat ongeoorloofde staatssteun impliceert, 
minder voor de hand dan bij de kapitaalinbreng van FPM in De Post. Ten eerste zijn de modaliteiten 
van de transactie, essentieel voor de berekening van de opbrengsten en opportuniteitskasten in hoofde 
van FPM, (nog) niet bekendgemaakt. Ten tweede is de transactie, waarschijnlijk bewust, zo opgezet 
dat ze zich moeilijk eenduidig als kapitaalinbreng of lening laat analyseren, wat vergelijking 
bemoeilijkt. Opvallend is vooral de conversiemogelijkheid, die suggereert dat FPM perspectief heeft 
op meer zeggenschap en een grotere deelname in de winst, maar waarvan niet uit te sluiten valt dat ze 
grotendeels illusoir zou blijken. 

397 Zolang de overheid geen officiële documenten vrijgeeft, blijft men op hypothesen aangewezen. 

398 "Regering pompt 5,8 miljard in Belgacom", F.E.T., 30 mei 1997. 
399 "Belgacom reçoit 5,8 milliards de l'Etat", Echo de la Bourse, 30 mei 1997. 

Privatisering en verzelfstandiging- Boek I Privatisering in België 

I 
1-:-: 
l-:-t::: 
~--: 

I 
t 

:--



[I-111] 

Eén element nog dient toegevoegd aan het voorgaande. Nagegaan moet m.i. worden, of FPM de 
overeengekomen compensaties voor de terbeschikkingstelling van bijna 6 miljard frank -welke 
compensaties dit ook mogen wezen- automatisch krijgt toegekend, dan wel of de holding er om moet 
vragen. Zijn er dividenden die om de zoveel tijd worden gestort? Periodieke interestbetalingen? Is na 
verloop van tijd terugbetaling van de geïnvesteerde hoofdsom gegarandeerd ? Of moet FP M om 
compensatie vragen? Is dat laatste het geval, dan zou een overheid die één van haar bedrijven zou 
willen subsidiëren en deze subsidie - deze gift - tegenover de Europese overheden zou willen 
voorstellen als een investering tegen marktvoorwaarden, zich geen mooiere constructie kunnen 
dromen . . . Het volstaat ervoor te zorgen dat de overheidsondememing die financiële middelen 
injecteert, nooit om compensatie zal vragen.400 Zolang de Staat enig aandeelhouder van die 
onderneming blijft, kan dat zo moeilijk niet zijn. 

Laten we even uitgaan van een "worst case scenario" waarbij de Staat 5,2 miljard frank via FPM aan 
Belgacom zou hebben "geschonken", en daarnaast nog eens 2,2 miljard frank minderontvangsten in de 
sociale zekerheid en de belastingen aanvaardt, zonder daarvoor enige terugbetaling van de hoofdsom 
of periodieke vergoedingen te verwachten of te eisen. Dan nog betekent dit m.i. niet noodzakelijk dat 
de Staat ongeoorloofde staatssteun, of zelfs maar staatssteun, zou hebben uitgekeerd. Ook de privé
aandeelhouders van Belgacom hebben immers zwaar in de zak moeten tasten om het PTS-plan te 
bekostigen, hetgeen hun financiële resultaten emstig heeft belast. Dat de Belgische Staat zijn deel van 
de lasten draagt is in die context niet meer dan normaal. Wel durft men hopen dat de Europese 
Commissie grondig heeft onderzocht of de Belgische Staat niet méér dan zijn deel van de lasten heeft 
gedragen. Daartoe is een detailstudie vereist, niet alleen van de modaliteiten van de hele transactie 
- hopelijk lcrij gt de Commissie wel toegang tot de gegevens die burgers en Parlement tot dusverre 
onthouden werden (supra, nr. _) - maar tevens van de verdeling van de kosten van PTS tussen de 
Belgische Staat en de privé-aandeelhouders van Belgacom. 

Zelfs indien, op basis van de nu beschikbare gegevens, niet eenduidig valt te concluderen dat de 
onderschrijving van groeiaandelen ongeoorloofde staatssteun, of zelfs staatssteun, uitmaakt, dan nog 
lijkt het risico op onverenigbaarheid met het gemeenschapsrecht dermate groot ·dat voornoemde 
onderschrijving ten minste bij de Europese Commissie had moeten worden aangemeld. Men durft 
hopen dat zulks tijdig, d.w.z. vóór onderschrijving van de groeiaandelen, én op basis van volledige 
gegevens is gebeurd. 

167. Geheimhouding. Ondertussen valt weer vooral de geheimhouding op, waaraan de hele transactie 
is onderworpen. De holding FPM, die in haar jaarverslagen steeds uitvo~rig ingaat op al haar 
participaties, rept met geen woord meer over de "groeiaandelen" (in die mate, dat men zich zou gaan 
afvragen of de hele operatie wel doorgang heeft gevonden401). Er zijn me evenmin besluiten of wetten 
bekend waarin de modaliteiten worden uiteengezet. Dat verklaringen in de pers in die omstandigheden 
als enige basis voor analyse moeten gelden, betreur ik ten zeerste. 

5.6.6 Andere vragen 

168. De PTS-steun ten belope van 8 miljard frank in het algemeen, en de onderschrijving van 
groeiaandelen ten belope van 5,8 miljard frank in het bijzonder, doen nog meer vragen rijzen. Ik stel 
er twee, zonder ze te beantwoorden : 

400 Daarbij vallen constructies op te zetten om te vermijden dat iemand de bestuurders van de betrokken 
overheidsonderneming zou kunnen aanwrijven dat ze het vennootschapsbelang niet dienen. 

401 In de tabellen 1 ("Bedragen van de vermogenswijziging") en 2 ("Stortingen van de FPM aan de Staat") van het 
Jaarverslag 1997-1998 van FPM staat niets over de transactie. Vóór tabel 2 staat echter de vermelding "Voor 
financiering van Belgacom". Vraag is over welke "financiering" het gaat, aangezien de prefinanciering ten belope van 
20 miljard in 1995 (supra,_) wel in de tabel figureert. 
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(i) eind december 1995 bejubelde de verkopende overheid de verkoopprijs van 73,3 miljard frank die 
werd betaald voor bijna de helft van de Belgacom-aandelen; dient men anderhalfjaar later niet te 
concluderen dat de werkelijke verkoopprijs minstens 8 miljard frank lager lag? 

(ii) een vraag voor vennootschapsjuristen: zouden bestuurders van een naamloze vennootschap een 
ander belang dan het vennootschapsbelang kunnen laten primeren wanneer ze giften toekennen aan 
derden ? maakt het daarbij verschil dat ze een publiekrechtelijke naamloze vennootschap besturen, 
die mede tot doel heeft andere vennootschappen te "steunen"? 

169. Een laatste vraag is de volgende: in de koninklijk besluiten die het stelsel van verlof 
voorafgaand aan de pensionering organiseerden, heeft de Koning uitdrukkelijk en bij herhaling 
bevestigd dat het hele stelsel exclusief door Belgacom zou worden gefinancierd. Op aandringen van 
de Raad van State en voor de Raad, kwam een afgevaardigde van de uitvoerende macht dit ten 
overvloede bevestigen. 

-In de toelichting bij het koninklijk besluit van 18 juni 1997 (COMP DOC 134) staat onder meer: 

"De voorgestelde toelageregeling voor het verlof voorafgaand aan de pensionering wordt ingesteld ter 
uitvoering van artikel22 van voornoemde wet van 19 juli 1930. Dit houdt in dat de last ervan volledig 
door Belgacom en niet door de Staat zal gedragen worden. Er wordt in dit verband aan herinnerd dat 
Belgacom in België een unieke positie bekleedt omdat zij zelf integraal de lasten van de rustpensioenen 
van haar statutair personeel draagt"; 

"In antwoord op de opmerkingen van de Raad van State over de verwijzingen in de aanhef wordt 
verduidelijkt dat de verwijzing naar artikel22 van de wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie 
van telegraaf en telefoon de verplichting betreft dat Belgacom de periodieke toelage, bedoeld in artikel 
6 van dit besluit, voor haar rekening zal nemen ... "; 

[Toelichting bij art. 10] "Artikel 10 bevestigt dat Belgacom instaat voor de financiering van de lasten 
ingevolge de periodieke toelage en premie bepaald in dit besluit." En bedoeld art. 10 doet dat ook 
werkelijk. 

-De Raad van State suggereert in zijn advies van 12 mei 1997 (COMP DOC 134) dat het ontwerp van 
machtenbesluit geen rechtsgrondslag kon vinden in.de kaderwet van 26 juli 1996 "strekkende tot 
realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en 
Monetaire Unie" (COMP DOC 34). Hoe kon immers een maatregel die de Staat alleen maar geld zou 
kosten "bijdragen tot het wegwerken van het overheidstekort en tot de vermindering van de schuld van 
de gezamenlijke overheden", zoals de EMU-kaderwet vereiste? Op verzoek van de Raad "om nader 
uiteen te zetten in wel[k] opzicht de maatregelen daadwerkelijk zouden bijdragen tot een verbetering 
van de overheidsfinanciën" antwoordde de gemachtigde ambtenaar o.m. "le plan PTS est pris en charge 
financièrement par l'entreprise". 

Mijn vraag is dan ook, hoe de hiervoren besproken financiële injectie vanwege de Staat in Belgacom, 
ten belope van 5,8 miljard frank(+ 2,2 miljard frank minderontvangsten) en ter financiering van het 
sociaal plan, zich verhoudt tot de zo uitdrukkelijk geponeerde stelling dat Belgacom het sociaal plan 
alleen zou financieren, zonder tussenkomst van de Staat. 

5. 7 Mogelijke toekomstige interventies 

170. ArtikelS van een machtenbesluit van 19 augustus 1997 (met een naam te lang om hier volledig te 
citeren, zie COMP DOC 139) heeft in de Gec. OKI-wet een nieuw artikelSbis ingevoegd dat in het 
licht van het bovenstaande weinig vertrouwen inboezemt. De eerste paragraaf luidt als volgt : 

"Onder de voorwaarden voorafgaandelijk goedgekeurd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk 
besluit, kan de N.V. Federale Participatiemaatschappij : 

1° bij wege van openbaar aanbod of private plaatsing, winstbewijzen of gelijkaardige effecten die niet 
haar kapitaal vertegenwoordigen, uitgeven, waarvan de dividenden gekoppeld zijn aan de financiële 
opbrengsten van een of meerdere deelnemingen bedoeld in artikel 5, lid 1, 1°, en waaraan 
aankoopopties op deze deelnemingen verbonden kunnen worden; 
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2° een recht van vruchtgebmik vestigen op het geheel of een deel van deze deelnemingen ten gunste van 
om het even welke Belgische of buitenlandse natuurlijke of rechtspersoon, voor zover de 
N.V. Federale Participatiemaatschappij alle eraan verbonden stemrechten behoudt; 

3 o het geheel of een deel van deze deelnemingen inbrengen in één of meerdere publiekrechtelijke 
dochtervennootschappen, opgericht onder vorm van een naamloze vennootschap of een 
commanditaire vennootschap op aandelen, waarvan de aandelen of andere effecten kunnen worden 
uitgegeven of overgedragen aan derden, voor zover de N.V. Federale Participatiemaatschappij te allen 
tijde ten minste 75 pct. van de stemrechten behoudt, in het geval van een naamloze vennootschap, of 
te allen tijde de enige vennoot-zaakvoerder is, in het geval van een commanditaire vennootschap op 
aandelen." 

De sub 1° genoemde "winstbewijzen of gelijkaardige effecten die niet haar kapitaal 
vertegenwoordigen" doen onwillekeurig denken aan de groeiaandelen van Belgacom, zeker omdat er 
ook nog sprake is van "aankoopopties".402 Ook de vestiging van vruchtgebruik op 
kapitaalsparticipaties, aangehaald onder 2°, klinkt sinds de - mislukte - prefinanciering van de 
Belgacom-verkoop vertrouwd in de oren. Het inbrengen van FPM-deelnemingen in 
dochtervennootschappen, aangekondigd in 3 °, doet vrezen voor een verdere proliferatie van 
publiekrechtelijke naamloze vennootschappen. Terloops wordt nog een nieuwe vennootschapsvorm 
aangekondigd, de "publiekrechtelijke c.v.o.a. ", allicht uitverkoren omwille van de scheiding tussen 
aandeelhouderschap en zeggenschap die ze mogelijk maakt. 

171. Tenslotte bepaalt de tweede paragraaf van artikel Sbis dat een regeringscommissaris de FPM
dochters, zoals hun moeder, zal controleren voor de ministers van Financiën en Economische Zaken, 
en dat de deelnemingen die de dochters aanhouden "[v]oor de toepassing van de bepalingen van deze 
gecoördineerde wet inzake minimumdeelnemingen die de [FPM] moet aanhouden en inzake de 
rechten die daaraan verbonden zijn, ... beschouwd [worden] als zijnde gehouden door de [FPM]"- wat 
aantoont hoe volstrekt kunstmatig de te creëren FPM-dochters wel zouden zijn. 

172. Of het nieuwe wetsartikel veel toepassing zal vinden, valt te betwijfelen. De wettigheid ervan is 
m.i. te wankel om het als rechtsbasis te laten dienen voor de in Ministerraad overlegde koninklijk 
besluiten die, volgens de tekst van het artikel zelf, voorafgaandelijk de voorwaarden moeten 
vastleggen waaronder FPM de onder 1°, 2° en 3° genoemde handelingen kan stellen. ArtikelSbis is 
inderdaad ingevoegd door een besluit dat werd uitgevaardigd met miskenning van een advies van de 
Raad van State waarin die had geoordeeld dat "het ontwerp ... niet in zoverre gereed [was] dat het 
door de Raad van State onderzocht kan worden". Deze schending van artikel 3bis W.RvSt. maakt het 
besluit van 19 augustus 1997, en dus de wijzigingen die dat besluit aanbrengt aan de Gec. OKI-wet, 
vatbaar voor vernietiging of niet-toepassing krachtens artikel159 G.W. (infra, nr._). 

Het is trouwens sterk de vraag of het wel ooit de bedoeling is geweest om artikel Sbis toe te passen. 
Het artikel is weliswaar in algemene termen gesteld maar wordt ingevoegd door een besluit dat 
voornamelijk tot doel had de privatisering ASLK-U te organiseren. Volgens het Verslag aan de Koning 
zou het in het kader van die privatisering "van belang kunnen zijn". De hoogdringendheid waarmee 
het ontwerp door de Raad van State is geloodst, werd enkel en alleen gemotiveerd door "het feit dat 
de bepalingen van dit besluit onmiddellijk moeten genomen worden teneinde, binnen de kortste 
termijn, de latere verkoop te verwezenlijken van de aandelen in de N.V. Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas-Bank, waartoe de Federale Participatiemaatschappij werd belast bij voornoemd 
koninklijk besluit van 18 juli 1997". 

402 Verschil is wel dat hier, anders dan bij de groeiaandelen van Belgacom, sprake is van dividenden. 

Privatisering en verzelfstandiging - Boek I Privatisering in België 



[1-114] 

6. Besluit 

173. In de verschillende koninklijke (machten-)besluiten waarin ze de inbreng organiseerde van 
Staatsactiva in FPM, voert de uitvoerende macht telkens ronkende argumenten aan om die inbreng te 
motiveren: 

"De Regering is inderdaad van oordeel dat het noodzakelijk is om de deelnemingen die de Staat bezit in 
openbare fmanciële instellingen te reorganiseren en te herstruktureren rond de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas-Holding en om het statuut van deze instellingen aan te passen. 

Het is inzonderheid noodzakelijk om de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding te betrekken bij de 
overdracht van de deelneming in de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, teneinde op 
de best mogelijke manier gebruik te maken van haar deskundigheid in de opvolging van dit type van 
verrichting, overeenkomstig de opdrachten die haar zullen toevertrouwd worden door Uw Minister van 
Financiën. n403 (COMP DOC 89K.B. 20 juli 1994 - inbreng NMKN). 

Dit soort argumenten blijkt niet steeds gerechtvaardigd.174. Hierboven is in wezen betoogd dat FPM 
hoofdzakelijk, indien niet uitsluitend, is uitgebouwd om Europese regels, met name inzake 
staatsboekhouding en staatssteun, te omzeilen - om met andere woorden aan wetsontwijking te doen. 
Nadat de Europese overheden het oorspronkelijke opzet - privatiseringsop brengsten via 
dividendstromen aanwenden om het begrotingstekort te reduceren - hadden doorprikt, is gepoogd om 
datzelfde opzet langs een andere weg te bereiken. Sindsdien blijft FPM weliswaar de opbrengsten van 
Belgische privatiseringen innen, maar keert het deze liever niet meer rechtstreeks aan de Staat uit.404 
In de plaats daarvan financiert de instelling met de opbrengsten rechtstreeks projecten bij door de 
overheid aangewezen "goede doelen" (De Post, de hogesnelheidstrein, Belgacom, Sopima, externe 
adviseurs van privatiseringsoperaties, ... ). Doordat deze uitgaven anders door de algemene 
uitgavenbegroting hadden moeten worden gedragen, verkleinen de privatiseringen toch nog het 
begrotingstekort, maar nu in ·de vorm van minderuitgaven i.p.v. extra opbrengsten. 

175. De hoger naar aanleiding van individuele transacties geuite kritiek op de werking van FPM, of 
beter nog op het wezen van FPM, laat zich hoofdzakelijk onder een dubbele noemer vatten: extreme, 
bewust nagestreefde, ondoorzichtigheid enerzijds, en opoffering van het vennootschapsbelang voor 
het (vermeende) Staatsbelang anderzijds. Welnu, het is cruciaal in te zien dat de bekritiseerde 
praktijken op noodzakelijke wijze voortvloeien uit de aard en bestaansreden van FPM, zoals die in het 
vorige randnummer we~d geschetst. Inderdaad, 

(i) indien een holding wordt opgezet om regels te omzeilen, dan moet er rond die holding een zekere 
mate aan ondoorzichtigheid worden gecreëerd (door transacties zo ingewikkeld mogelijk op te 
zetten, door machtenbesluiten boven wetten te verkiezen, door zo weinig mogelijk informatie 
publiek te maken, ... )en dan kan de besluitgever de ware toedracht van zijn besluiten niet bekend 
maken. 

(ii) indien een holding wordt opgezet als doorgeefluik van fondsen naar overheidsondememingen of -
projecten met een tekort, dan kan er tegenover de kapitaalinjecties van die holding geen reële 
tegenprestatie staan; indien een holding werd gecreëerd om te geven en niet om te nemen, kan men 
niet anders dan hetzij een kunstmatige tegenprestatie creëren ("vruchtgebruik beperkt tot 
dividendrecht", "groeiaandelen", ... )hetzij een tegenprestatie achterwege laten (zoals aanvankelijk 
bij De Post). 

Een holding als FPM, opgericht om te doen wat FPM doet, kan aldus niet anders dan op gespannen 
voet leven met minstens de Europese staatssteunregels, die juist wel een reële tegenprestatie 
verlangen van een overheid die selectief geld uitdeelt. Een overheid die een holding als FPM in stand 

403 Verslag aan de Koning bij K.B. 20 juli 1994a tot wijziging van het statuut van de Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid en tot regeling van de inbreng in de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding van de 
deelneming van de Staat in de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (COMP DOC 89). 

404 Veelzeggend is het verloop van de boekjaren: supra, nr._. 
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houdt, moet op gespannen voet leven, niet alleen met Europese regels inzake staatsboekhouding maar 
ook met nationale of Europese regels die transparantie nastreven. 

176. Eenmaal de overtuiging is verworven dat de problemen rond FPM niet occasioneel maar 
structureel zijn, blijkt slechts één conclusie mogelijk : in zijn huidige gedaante zou de 
overheidsholding zo snel mogelijk moeten verdwijnen. 

177. Ten overvloede vallen de argumenten die hierboven zijn geformuleerd wellicht nog het best als 
volgt samen te vatten. Veel van wat FPM doet (vb. vervanging van overheidsdotatie door 
kapitaalsinbreng) heeft economisch of anderszins geen enkele toegevoegde waarde, terwijl de 
kostprijs toch hoog oploopt. Die kostprijs is niet alleen hoog in financieel-economische termen (tijd, 
kosten adviseurs, interestbetalingen bij prefinanciering, ... ) en in juridische termen (onverantwoord 
(over-)reguleren; balanceren op de grens van het wettelijke) maar ook in morele termen. Dat een 
overheid wetsontwijking door burgers, met name op fiscaal gebied, als onfris voorstelt - terecht - maar 
zichzelf blijkbaar door andere normen gebonden acht, geeft op zich reeds te denken. Erger is het als 
de ware toedracht van constructies bewust verborgen wordt gehouden voor nationale of Europese 
instanties. Een louter boekhoudkundige operatie voorstellen als noodzakelijk om een overheidsbedrijf 
"toe te laten haar opdrachten van openbare dienst op de beste wijze ten bate van de belangen van de 
gebruikers te vervullen", "haar financiële grondslag te versterken", "kwalitatief hoogstaande diensten 
te verlenen zoals voorzien in het beheerscontract" of "een snelle informatisering van de postkantoren 
mogelijk [te maken]", is bijvoorbeeld niet oprecht. 

178. Bijkomende reden om FPM te vereffenen, is dat de instelling momenteel precies hetzelfde soort 
opdrachten vervult als FIM, die traditioneel als het hoofdinstrument van federaal economisch 
overheidsinitiatief gold (maar momenteel een dochter van FPM is). Dat de overheid een 
investeringsmaatschappij zou behouden lijkt me niet onwenselijk (op voorwaarde althans dat zulke 
maatschappij reële toegevoegde waarde creëert en zowel de letter als de geest van normen 
respecteert). Dat een overheid twee identieke holdings voor publiek economisch initiatiefnaast elkaar 
- en deels tegen elkaar - laat opereren, lijkt me te veel van het goede - zeker indien het om de federale 
overheid gaat in een tijdperk waarin het economisch overheidsinitiatief quasi volledig 
geregionaliseerd is. Fusie van FPM en FIM kan aldus een alternatief voor vereffening bieden. 

E. Commissie voor het Bank- en Financiewezen 

179. Anders dan de evaluatiecommissie, opgericht om het privatiseringsproces te begeleiden, en FPM, 
vennootschap die hetzij privatiseert hetzij privatiseringsopbrengsten besteedt, geldt de CBF 
vanzelfsprekend niet als privatiseringsorgaan. Toch rangschik ik de instelling bij de actoren in het 
privatiseringsproces, omwille van haar frequente en diverse tussenkomsten. Drie categorieën vallen 
daarbij te onderscheiden. 

1. Interventies op grond van wet 22 maart 1993 : toezicht op kredietinstellingen 

1.1 Verlenen en schrappen van vergunningen; inventarisatie van kredietinstellingen 

180. Vergunningen. Krachtens artikel 7 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen (COMP DOC 18) moet iedere kredietinstelling naar Belgisch recht 
die haar werkzaamheden in België wenst uit té oefenen, voorafgaandelijk aan de uitoefening van die 
werkzaamheden een vergunning krijgen van de CBF, ongeacht waar elders zij haar werkzaamheden 
uitoefent. De gecursiveerde delen van deze bepaling houden verband met het beginsel van de zgn. 
"single banking licence", de eenheidsvergunning die kredietinstellingen in hun thuisland moeten 
bekomen om vervolgens overal elders in de Europese Unie hun diensten te kunnen aanbieden of 
bijkantoren te kunnen oprichten. 
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181. Toekenning van nieuwe vergunningen. De privatisering van overheidsbedrijven valt samen met 
een proces van consolidatie in het Belgisch financieel landschap. Toch hebben de privatiseringen 
geleid tot de toekenning van twee min of meer nieuwe bankvergunningen. Een ·eerste ging op 
11 oktober 1995 naar de Bank van De Post, een gemeenschappelijke onderneming van Generale Bank 
en De Post, die elk de helft van de aandelen aanhouden.405 De nieuwe kredietinstelling luidde de 
"stille" privatisering in van De Postcheque, waarbij in maart 1998 alle postchequerekeningen aan 
Bank van De Post zouden worden overdragen (zie infra, nr. _, sub vii). 

Zie voor een nadere bespreking Jaarverslag CBF 1994-1995 (COMP DOC 203) en Jaarverslag CBF 
1995-1996 (COMP DOC 204). 

Een tweede "nieuwe" vergunning ging op 14 oktober 1996 naar Gemeentekrediet Newco, in het kader 
van het DEXIA-project. Echt nieuw is die vergunning niet, want Gemeentekrediet Newco kreeg 

immers alle rechten en verplichtingen overgedragen van Gemeentekrediet van België,406 een 
bestaande kredietinstelling die zichzelf omvormde in Gemeentelijke Holding en bij die gelegenheid 
zijn statuut als kredietinstelling opgaf. Na de oprichting van de Gemeentelijke Holding wijzigde 
Gemeentekrediet Newco zijn naam overigens in ... Gemeentekrediet van België, het latere DEXIA 
Belgium (en tegenwoordig gewoon DEXIA). 

Het DEXIA-project vergt enige toelichting. De op 14 oktober 1996 afgeleverde vergunning kaderde in 
een alliantie tussen het Gemeentekrediet van België (GKB) en het Crédit local de France (CLF), alliantie 
die gelijk stond met een economische fusie maar niettemin de eigenheid van de betrokken 
kredietinstellingen behield. Doordat Europese regelgeving over de samensmelting van 
handelsvennootschappen van verschillende nationaliteit ontbrak, moest de alliantie plaatsvinden via 
omruiling van participaties in twee nieuwe vennootschappen waarin elk van de bestaande 
vennootschappen voorafgaandelijk de totaliteit van de activiteiten had ingebracht. 

Concreet werden de stappen ter verwezenlijking van de alliantie vastgelegd in een kaderovereenkomst 
die GKB en CLF op 9 juli 1996 sloten. Op 9 resp. 14 oktober 1996 keurden buitengewone algemene 
vergaderingen van CLF en GKB de nodige besluiten goed voor de uitvoering van die kaderovereenkomst, 
metname: 

- aan Belgische zijde, een dubbele inbreng van algemeenheid door GKB : (i) inbreng van alle activa en 
passiva in een nieuwe operationele maatschappij Gemeentekrediet Newco en (ii) inbreng van alle 
aandelen Gemeentekrediet Newco, ontvangen ter vergoeding van de eerste inbreng, in een nieuwe 

holding Gemeentekrediet-Holding I DEXIA Belgium (hierna verkort "DEXIA Belgium"407) waarvan 
GKB alle aandelen verwierf; 

- aan Franse zijde, inbreng door CLF van de algemeenheid van zijn vermogen in een vennootschap Local 
Finance waarvan CLF alle aandelen verwierf; 

-omvorming, aan Belgische zijde, van het GKB in Gemeentelijke Holding en van Gemeentekrediet 
Newco in Gemeentekrediet van België (hierna: "GKB-nieuw"), telkens met statutenwijziging; 

-omvorming, aan Franse zijde, van CLF in Crédit local de France Holding (hierna: CLF Holding) en 
van Local Finance in Crédit local de France hierna "CLF-nieuw"'), telkens met statutenwijziging; 

Op 23 oktober 1996 werden de inbrengen en omvormingen effectief verwezenlijkt, doofde de 
kaderovereenkomst van 9 juli 1996 uit en ondertekenden DEXIA Belgium en CLF Holding een 
overeenkomst tot omruiling van 50 % van CLF-nieuw tegen 50 % van GKB-nieuw. Aldus werd DEXIA 

405 Zie de mededeling van de CBF van 11 oktober 1995 (COMP DOC 217), voor wat betreft de aflevering van een 
vergunning en de inschrijving van de nieuwe instelling onder de rubriek "banken" op de lijst met kredietinstellingen 
naar Belgisch recht waaraan de CBF vergunning heeft verleend. Zie voorts de toestemming die de CBF op 8 november 
1995 heeft verleend voor de overdracht, door, toen nog, Generale Bank aan de Bank van de Post, van bepaalde 
depositorekeningen en -boekjes: COMP DOC 225, infra, nr._. 
406 Toestemming daartoe verleende de CBF op 8 oktober 1996 : zie dezelfde mededeling van 14 oktober 1996 
(COMP DOC 220). 

407 Nadien is de naam gewijzigd in "DEXIA": zie de mededeling CBF 9 december 1999 in die zin, Internet, 
"www.cbf.be/mov.html". 
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Belgium eigenaar van de helft van CLF-nieuw, en CLF Holding van de helft van GKB-nieuw. De 
omruiling van participaties vond plaats zonder opleg, weliswaar nadat CLF aan zijn aandeelhouders een 
uitzonderlijk dividend had uitgekeerd. 

Nog op 23 oktober 1996 ondertekenden DEXIA Belgium en CLF Holding een 
aandeelhoudersovereenkomst die hun betrekkingen regelt op drie vlakken : het treffen van strategische 
beslissingen, de situatie van de aandeelhóuders van de twee holdings, met name op het vlak van 
dividenden en het beheer van de groep en die het gezamenlijk beheer regelt van de operationele 
entiteiten. Op hun beurt ondertekenden GKB-nieuw en CLF-nieuw een zgn. "consortiaal akkoord" dat 
hun voornaamste beheers- en werkingsregels vastlegt. 408 

Alle besproken operaties werden boekhoudkundig beschouwd als zijnde verricht met terugwerkende 
kracht tot.op 1 januari 1996. Na afronding ervan, maar in nauw verband ermee, vonden nog drie evoluties 
plaats. Vooreerst koos de groep een gemeenschappeHjke naam: DEXIA. Ten tweede wijzigde de 
buitengewone algemene vergadering van CLF Holding de naam van de vennootschap op 12 december 
1996 in CLF-DEXIA Franceen op 22 mei 1997 in DEXIA France. Ten derde werd een deel van DEXIA 
Belgium ter beurze geïntroduceerd: dat was de privatiseringsoperatie DEXIA-1. Alle bijzondere 
wettelijke verplichtingen die vóór de transactie in afwijking van het gemeen recht rustten op GKB, zijn 
overgeheveld, niet naar GKB-nieuw, dat nu immers voor de helft in handen van DEXIA France is, maar 
naar Gemeentelijke Holding (zie het machtenbesluit K.B. 19 december 1996b, COMP DOC 120). 

Resultaat van de hele DEXIA-operatie is een Europese bankgroep binnen de top-25, marktleider voor de 
financiering van collectieve voorzieningen, met een eigen vermogen van meer dan 7 en een balanstotaal 
van meer dan 172 miljard euro. Ze concentreert zich op drie domeinen : financiering van collectieve 
voorzieningen en fmanciële dienstverlening aan openbare besturen, commercieel bankieren en "private 
banking" en vermogens beheer. Het relatief aandeel in het balansvolume bedraagt 55 % voor de Belgische 
en 45% voor de Franse poot. Zie voor een verdere bespreking, ook van het toezicht op de DEXIA-groep: 
Jaarverslag CBF 1996-1997 (COMP DOC 205) en het Verslag aan de Koning bij voornoemd K.B. 
19 december 1996b (COMP DOC 120). 

182. Schrapping van kredietinstellingen. Tegenover de twee nieuwe vergunningen staat de, 
ingrijpender, schrapping als kredietinstelling van twee andere instellingen. Eerst verdween, als 
kredietinstelling althans, CBHK, dat zijn spaargelden per 31 december 1994 overdroeg aan NMKN409 
en ·op die manier ontsnapte aan de nieuwe, strengere, solvabiliteitsvoorwaarden voor 
kredietinstellingen.41 0 

Het K.B. van 7 april1995 tot wijziging van de [de OKI-]wet van 17 juni 1991 ... en houdende diverse 
andere bepalingen inzake de verkoop van activa (COMP DOC 101) schrapte CBHK met ingang van 
1 mei 1995411 als openbare kredietinstelling in de zin van art. 62, 1 °,,van voornoemde wet van 22 maart 
1993 (COMP DOC 18). Maar de CBFbesloot al op 15 februari 1995 om CBHK te schrappen van de lijst 
met kredietinstellingen naar Belgisch recht waaraan in België een vergunning is verleend (over die lijst 
infra, volgend randnr.).412 Wat was dan de status van CBHK tussen 15 februari en 1 mei 1995? Volgens 
mij primeert art. 62, 1°, van de wet van 22 maart 1993 op voornoemde lijst. Ofschoon opgesteld 
krachtens art. 13 van dezelfde wet van 22 maart 1993, heeft die lijst zelfimmers geen kracht van wet. 

Na de overname door, en fusie met, ASLK-Bank, verdween ook NMKN uit de rubriek "Banken" 
(en van de beurs).413 De schrapping van ASLK-Holding als bankholding van openbaar nut414 kwam 

408 Zie Financiële verslagen 1996 van DEXIA, 75 en 100. 
409 Toestemming daartoe verleende de CBF op 15 november 1994: COMP DOC 224; infra, nr._. 

410 Mededeling CBF van 15 februari 1995 (COMP DOC 216). 
411 Op die datum treedt art. 72, 2°, K.B. 7 april 1995 krachtens art. 84, inleidende zin, van hetzelfde K.B. in werking. 

412 Zie behalve de mededeling van die datum (COMP DOC 216) ookJaarverslag CBF 1994-1995, 190. 
413 Mededeling CBF van 31 oktober 1997 (COMP DOC 223). Eerder was NMKN al overgebracht van de rubriek 
"Openbare kredietinstellingen" naar de rubriek "Banken": mededeling CBF van 12 december 1995 (COMP DOC 
219). 
414 Zie mededeling CBF van 20 juli 1994 (COMP DOC 215). 
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Hoofdstuk 11. Verkoop van een minderheidsbelang in Sabena aan Swissair 
(1995) 

A. Inleiding, samenvatting 

333. De gedeeltelijke privatisering van Sabena,993 begonnen in 1982 en voortgezet in 1995, markeert 
zoals de verkoop van NIM een terugkeer naar de oorspronkelijke toestand, toen de overheid ook net 
iets meer dan de helft van het kapitaal aanhield. Bij de oprichting als naamloze vennootschap in 1923 
gold de nationale luchtvaartmaatschappij als prototype van een gemengd bedrijf. Enerzijds werd ze 
door de overheid (mee) opgericht en leverde ze een dienst van algemeen belang, anderzijds deed de 
overheid zowel voor de samenstelling van het kapitaal als voor het bedrijfsbeheer een beroep op 
particulieren. Concreet zorgde de privé-sector voor het beheer van Sabena en voor de helft van het 
kapitaal, terwijl de overheid samen met de andere helft van het kapitaal een monopolie inbracht. 

Deze samenwerking verliep uitstekend zolang Sabena, mede dankzij het monopolie, winst maakte. 
Vanaf 1960 echter volgde de privé-sector de kapitaalverhogingen, nodig om de bedrijfsverliezen te 
dekken, niet meer. Het privé-aandeel verwaterde zozeer dat de overheid begin jaren tachtig, min of 
meer tegen haar wil, 95 % van het kapitaal in handen had. Met de meerderheid van het kapitaal 
verwierf de overheid tevens, en wederom zonder dat ze dat zo gepland had, de verantwoordelijkheid 
over het beheer van Sabena. Ze bleek niet in staat om de luchtvaartmaatschappij goed te beheren 
-precies daarom had ze in 1923 voor een gemengd bedrijf geopteerd! Toen de liberalisering van de 
luchtvaart in de tachtiger jaren ook de laatste "troef' van Sabena -het monopolie- ging bedreigen, 
zakte de maatschappij weg in een soort permanente crisis. 

334. Vanaf ·het einde van de zeventiger jaren heeft de overheid pogingen ondernomen om de 
neerwaartse spiraal om te buigen. In 1978 stelde ze een "crisismanager" aan, één van de eerste in zijn 
genre, in 1982 trok ze vers privé-kapitaal aangetrokken via de zgn. "De Croo"-aandelen (infra, nrs. _
_). Tijdens de tweede helft van de tachtiger en het begin van de negentiger jaren volgden verwoede 
pogingen om een buitenlandse industriële partner voor Sabena te vinden : er werd gesproken met SAS, 
even werd er samengewerkt met British Airways en KLM, ten slotte werd gekozen voor Air France. 

Achteraf dient te worden toegegeven dat al deze initiatieven, wellicht op de aanstelling van 
crisismanagers na, zijn mislukt. Het lijkt niet overdreven de situatie van Sabena in 1994, vóór de 
komst van Swissair, als hopeloos te omschrijven, ook a.l omdat de Europese Commissie sinds 1991 
een nieuw, strenger beleid voerde inzake staatssteun aan luchtvaartondememingen. Zelfs al had ~e het 
gewild en was ze ertoe in staat geweest- quod non, in Maastricht-tijden- dan nog had de Belgische 
Staat niet zomaar een nieuwe kapitaalinjectie kunnen doorvoeren. 

335. Het is in deze omstandigheden dat Swissair, bijna als deus ex machina, in 1994 discreet interesse 
liet blijken. Omdat de Zwitsers het lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte hadden 
afgewezen en omdat de EU en Zwitserland nog geen "open skies"-overeenkomst hadden gesloten994 

993 Zie art. 1 van. de statuten, zoals gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 1992 
(bijlagen bij B.S., 28 april 1992; doe. N.920428-9, 12): "De vennootschap is naamloos. Zij draagt de benaming 
'SABENA'." Aanvankelijk gold "S.A.B.E.N.A." enkel als afkorting van het Franse "Société anonyme beige 
d'Exploitation de la Navigation aérienne", vertaald als "Belgische Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van het 
Luchtverkeer". De wet 9 april 1958 waarbij de SABENA er toe gemachtigd wordt haar kapitaal te verhogen en haar 
statuten te wijzigen (B.S., 7 mei 1958; err. B.S., 24 augustus 1958) wijzigde de afkorting S.A.B.E.N.A. in SABENA. 
In de tekst hierna hanteren we steeds de benaming "Sabena". 

994 Zie nochtans onder punt XI van Commissiebeschikking 95/404/EG van 19 juli 1995 (COMP DOC 276): "In dit 
verband moet worden opgemerkt dat de Raad van de Europese Unie op 14 maart 1995 een besluit heeft vastgesteld 
waarbij de Commissie wordt gemachtigd te onderhandelen over een algemene luchtvervoerovereenkomst tussen de 
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had de Zwitserse nationale luchtvaartmaatschappij geen toegang tot de voordelen van de eengemaakte 
Europese markt voor luchtvaartdiensten. Vandaar de interesse voor een communautaire 
luchtvaartmaatschappij, en dan liefst één met een complementair vluchtschema. Op 4 mei 1995 
werden de overeenkomsten ondertekend die vorm gaven aan de uittrede van Air France, en de intrede 
van Swissair bij Sabena. 

336. De datum markeert niet enkel een partnerruil, maar ook een privatisering. 

De Swissair-Sabena concentratie maakt wel degelijk een privatisering uit, want ze heeft het zwaartepunt 
binnen Sabena naar de private sector doen verschuiven. Momenteel houdt de privé-sector reeds de 

meerderheid aan van de Sabena-effecten. 995 De meerderheid van het kapitaal en van de stemrechten is 

nog net in handen van de publieke sector996 maar dat kan veranderen van zodra het kapitaal van 
investeringsvehikel Zephyr-Fin (infra, nr._) eindelijk wordt opengesteld voor privé-kapitaal -hetgeen 

reeds lang geleden had moeten gebeuren (infra, nr. _). 997 Voorts dient er rekening mee gehouden dat 
(i) Swissair een overwicht heeft bij het beheer van de luchtvaartmaatschappij (infra, _) en (ii) alle 
mechanismen nu al op onomkeerbare wijze zijn ingebouwd om Swissair een meerderheid van de 
aandelen te garanderen van zodra de Europese regelgeving dat zal toelaten (infra, _). Er is dus minstens 
sprake van een "privatisering onder opschortende voorwaarde". Wijzen we er tenslotte op dat een groot 
deel van de overheidsparticipatie in Sabena bekostigd is met van Swissair geleend geld (infra, _). 

De ommekeer van een anti-privatiserings-naar een feitelijk privatiseringsbeleid, zo kenschetsend voor 
de OKI-politiek, valt ook hier op. Sabena is geprivatiseerd door dezelfde regering die in 1992, bij de 
ondertekening van het samenwerkingsakkoord met Air France, nog scherp uitviel naar degenen die 

"lichtzinnig" pleitten voor een "radicale privatisering" van de nationale luchtvaartmaatschappij998. 

Gemeenschap en Zwitserland. Volgens het besluit zullen, behoudens enige uitzonderingen, de regels die de interne 
markt van de Gemeenschap op het gebied van het luchtvervoer beheersen, tot Zwitserland worden uitgebreid." 

995 Sinds de ondertekening van de akkoorden over de intrede van Swissair bedraagt het totaal aantal effecten van 
Sabena 5.650.083.278. Onmiddellijk na de ondertekening hield de privé-sector er daar 2.685.969.251 (gewone 
aandelen Swissair) + 3.300.000 (bevoorrechte aandelen in handen van private institutionelen) + 3.295.860 (gewone 
aandelen eigendom van andere privé-aandeelhouders) + 223.830.770 (participatiecertificaten Swissair) + 5.300 
(dividendaandelen in handen privé-sector)= 2.916.401.181 of53,75% van aan. Sedert de terugkoop door F!Mvan de 
bevoorrechte aandelen is dit percentage gedaald tot 53,69% (2.913.101.181 effecten). Zie voor details infra, nr._. 

996 Van de 5.426.200.508 effecten die het kapitaal vertegenwoordigen, houdt de privé-sector er momenteel 
2.685.969.251 (gewone aandelen Swissair) + 3.295.860 = 2.689.265.111 of 49,56% aan. 
997 Houdt men er rekening mee dat 20,48% (in naam en voor rekening van de Staat)+ 1,5% (in eigen naam en voor 
eigen rekening)= 21,98% van het Sabena-kapitaal momenteel in handen is van FIM en dat die FIM voor een deeltje 
door de privé-sector wordt gecontroleerd, dan valt wellicht aan te tonen dat een meerderheid van het Sabena-kapitaal 
nu reeds privé is. Wie zich met dit soort berekeningen van "indirect" aandeelhouderschap wenst in te laten, dient er 
wel rekening mee te houden dat, omgekeerd, Swissair nog ten dele door overheden wordt gecontroleerd. 

998 A. "Vous m'interrogez sur la possibilité d'une mise sous tutelle complète de la Sabena par Air France. Mes chers 
collègues, cela ne pourrait se faire qu'avec la complicité de ceux qui envisagent dès aujourd'hui avec allégresse la 
privatisation radicale de la Sabena. Il n'en est pas question." Antwoord van de minister van Verkeerswezen en 
Overheidsbedrijven op volgende tot hem gerichte interpellaties van 25 maart 1992 (Hand., Kamer, BZ 1991-1992, 
25 maart 1992, [13], 366; het citaat stàat opp. 378): van de heer Annemans over "het akkoord tussen AirFranceen 
Sabena en de huidige stand van dit dossier" (Int. nr. 2), van de heer Gabriëls over "de mogelijke 
samenwerkingsovereenkomst tussen Air France en Sabena" (Int. nr. 3), van de heer Michel over "het getalm bij het 
sluitèn van de overeenkomst tussen Sabena en Air France" (Int. nr. 7) en van de heer Beysen over "het 
herstructureringsplan van Sabena en het samenwerkingsakkoord met Air France" (Int. nr. 1 0). 
B. In hetzelfde antwoord kondigde de minister nochtans aan dat "[ d]ans des circonstances normal es, une cotation en 
bourse pourrait être envisagée à partir de 1996/97". Zie over deze denkpiste ook de mondelinge vraag van de heer 
Ramoudt aan de Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven over "het op de beurs 
brengen van Sabena in het kader van de onderhandelingen met Swissair", Hand., Kamer, 1994-1995, 9 februari 1995, 
[25], 783. 
C. Tot besluit van de hierboven aangehaalde interpellaties van 25 maart 1992 werd o.m. een motie ingediend -en 
verworpen- die "van de regering een volledige en doeltreffende privatisering" eiste. Zie idem, 382. 
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33 7. De specificiteit van deze privatisering in vergelijking met andere operaties is dubbel. Vooreerst 
blijkt dit, abstractie gemaakt van de "privatisation through liquidation" van RMT, de enige 
privatisering die de. Belgische Staat geld heeft gekost in plaats van opgebracht. Ten tweede, en vooral, 
vertoont de operatie een uitzonderlijke complexiteit, te wijten aan: 

(i) de nood om bestaande samenwerkingsverbanden te ontrafelen vooraleer met Swissair in zee kon 
worden gegaan; 

(ii) de betrokkenheid, zowel vóór als bij de intrede van Swissair, van een uitzonderlijk aantal (6) 
vehikels van federaal economisch overheidsinitiatief : 

Ingeschakeld werden de Belgische Maatschappij voor Financiering van de Nijverheid (Be/fin), het 
Fonds voor Industriële vernieuwing (FIV), de Nationale (later Federale) Investeringsmaatschappij 
(NIM/FIM), de Federale Participatiemaatschappij (FPM) en Zephyr-Fin, waarvan FPM en FIM 
nog steeds de enige aandeelhouders zijn. Twee· van de bevoorrechte Sabena-aandeelhouders waren 
bovendien de Vlaamse en Waalse regionale investeringsmaatschappij en, GIMV en SRIW. 

(iii) het uitzonderlijk aantal (miljoenen) al dan niet kapitaalvertegenwoordigende effecten en de grote 
variëteit aan effectentypes : 

Bestaan of hebben bestaan bij Sabena: "gewone maatschappelijke aandelen", "maatschappelijke 
deelbewijzen", "bevoorrechte aandelen", "preferente aandelen" en "dividendaandelen", 
"participatiecertificaten", elk met eigen prerogatieven. In totaal gaat het om meerdere miljoenen 
effecten. 

(iv) de drieledige Europeesrechtelijke dimensie, een unicum voor Belgische privatiseringstransacties: 

De Europese Commissie heeft de Sabena-Swissair transactie niet alleen getoetst aan de 
communautaire regelgeving mntrent concentraties en staatssteun, zoals bij sommige andere 
transacties, maar ook aan het zgn. "derde pakket luchtvaartmaatregelen". 

Onnodig te verduidelijken dat het samenspel van deze factoren, met daarbij nog de betrokkenheid van 
ongeveer dertig partijen999, zorgt voor een resem overeenkomsten, aanmeldingen, beschikkingen en 
statuten( wijzigingen). 

338. Hoe, in die omstandigheden, orde brengen in het verhaal over de privatisering van Sabena? 
Het Sabena-verhaal valt, meer dan andere, enkel vanuit het verleden te begrijpen. Daarom besteed ik 
eerst ruimer aandacht aan de historiek (infra, _),waarbij o.m. het beruchte "uitvlaggingsdossier" aan 
bod komt; enigszins arbitrair onderscheid ik tussen vijf perioden. Vervolgens hesebrijfik de transactie 
Sabena-Swissair meer in detail (infra, _),met o.m. aandacht voor de Zephyr-Fin constructie en het 
verplicht openbaar bod dat Swissair uitbracht op Sabena-aandelen. Tenslotte wordt ingegaan op 
volgende capita selecta (infra, _) : 

- aantal en typologie van de effecten, incl. uitgifte en uitkoop van bevoorrechte aandelen (infra, _); 

-evolutie van de aandeelhoudersstructuur (infra, _); 

- het Sabena-dossier als toonbeeld van gedelegeerd economisch overheidsinitiatief, met 
tussenkomsten van Be/fin, NIM, FIV, FIM en FPMbij de financiering (infra, _); 

- Europese controle op het communautair karakter van Sabena, conform het derde pakket 
luchtvaartmaatregelen (infra, _); 

- Europese concentratiecontrole (infra, _); en 

999 Vooreerst is er de Belgische Staat met zijn vehikels voor economisch overheidsinitiatief : Be/fin, FIV, NIMIFIM, 
FPM en Zephyr-Fin (= 7). Vervolgens Finacta, met vijf aandeelhouders: Air France, GBL, Gemeentekrediet, NIM, 
OMOB (= 6, waarvan NIM reeds genoemd). Ten derde, de bevoorrechte "De Croo"-aandeelhouders: ABB, Anhyp, 
ASLK, AG, BACOB, CODEP, DVV, GIMV, HBK, HSA, IPPA, Sociale voorzorg, NIM I FIM, Spaarkrediet, SRIW 
(= 15, waarvan NIM en FIM reeds genoemd). Ten vierde, Swissair. En ten slotte nog enkele niet gekende privé
aandeelhouders, "erfgenamen" van de 50 %-privéparticipatie van het eerste uur. 
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-Europese staatssteuncontrole, incl. de uitvlaggingsprojecten, de sociale lastenverlaging en Zephyr
Fin (infra, _). 

Tussenbesluiten en een kort algemeen besluit (infra, _) bieden ruimte voor persoonlijke appreciatie. 

B. Antecedenten. Privatisering als terugkeer naar de oorspronkelijke toestand 

1. Periode 1923-1960: Sabena als onvervalst gemengd bedrijf 

339. Een wet van 26 april 19231000 machtigde de regering om deel te nemen aan de oprichting van de 
Société anonyme beige pour l'exploitation de la navigation aérienne, afgekort S.A.B.E.NA .. De eerste 
statuten waren als bijlage aan de wet gehecht. Sabena werd een naamloze vennootschap, een 
handelsvennootschap dus, maar de statuten weken op bepaalde punten af van het toen geldende 
gemeen vennootschapsrecht.l001 Het kapitaal bedroeg 6 miljoen frank, vertegenwoordigd door 6.000 
preferente aandelen (ter vergelijking : nu bedraagt het ruim 25 miljard frank, vertegenwoordigd door 
bijna 5,5 miljoen aandelen: infra, _). Het werd precies voor de helft onderschreven door de 
particuliere Société nationale pour /'étude des transports aériens (SNETA) en voor de andere helft 
door de Belgische Staat en de Kolonie. Een voorkeurrecht moest beletten dat kapitaalverhogingen de 
pariteit zouden aantasten. I 002 

Om beursspeculatie te vermijden en een Belgische verankering te garanderen, waren alle aandelen op 
naam, werd elke overdracht van aandelen onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur en 
moesten alle aandeelhouders Belg zijn.1 003 

Naast de preferente aandelen bestonden er van bij deoprichting zgn. "dividendaandelen", toegekend 
in ruil voor de inbreng van studiewerk, contracten en (quasi-)monopolies.1004 Hier had de overheid 
een licht overwicht op de privé-sector, maar aangezien deze aandelen het kapitaal niet 
vertegenwoordigden, bleef de pariteit grotendeelslOOS gevrijwaard. 

340. Ook het beheer van de vennootschap getuigde van een subtiel evenwicht tussen overheid en 
privé. 

In de algemene vergadering had de overheid een meerderheid, terwijl in de raad van bestuur de privé
sector een licht overwicht had. Van de 14 bestuurders werden er 7 voorgedragen door de bevoegde 
ministers en 7 door de privé-aandeelhouders, maar de voorzitter kwam uit deze laatste categorie en had 
een doorslaggevende stem bij staking van stemmen. Daar stond dan weer tegenover dat (i) de door de 
ministers voorgedragen bestuurders een bevoegdheid tot schorsing van beslissingen hadden, (ii) de 
ministers zelf een vetorecht hadden en (iii) de bestuursmandaten ad nuturn herroepbaar bleven door de 
algemene vergadering waarin de overheid de meerderheid had. 

1000 Wet gevende machtiging aan de Regeering mede te werken aan de stichting van de Belgische Naamlooze 
Vennootschap ter Exploitatie van het Luchtverkeer (B.S., 17 mei 1923). 
1001 Als voorbeelden gelden : het recht voor elke aandeelhouder om met al zijn aandelen aan de stemming op 
algemene vergaderingen deel te nemen (art. 29, tweede zin, van de eerste statuten), de verplichting om wijzigingen aan 
de statuten te laten goedkeuren bij wet- in geval van wijzigingen aan "bepalingen van financiële of juridische aard"
of minstens bij koninklijk besluit (art. 31) en de plicht tot goedkeuring bij wet van een eventuele vervroegde 
ontbinding (art. 36, eerste zin). De afwijkingen zouden automatisch vervallen indien de Belgische Staat en de Kolonie 
door de verkoop ("la réalisation") van de totaliteit van hun aandelen zouden ophouden aandeelhouder te zijn. Zie 
art. 7, lid 2, van de eerste statuten. De inlassing van deze bepaling in de statuten bewijst volgensVAN RYN en HEENEN 

(o.c., II, nr. 1175, p. 180) dat de overheid een uittrede ten voordele van de privé-sector van in den beginne emstig 
overwoog. 

1002 Art. 8, lid 2, van de eerste statuten. 

1 003 Art. 9 van de eerste statuten. 

1004 Zie art. 5, tweede zin, art. 6, A, 4°, 5° en 6°, en art. 7, lid 3, van de eerste statuten. 

1005 Aan de dividendaandelen is wel stemrecht ve~bonden : infra, nr. _. 
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De publieke aandeelhouders hadden niet de vereiste drie kwart meerderheid om alleen de statuten te 
wijzigen, maar wel was bepaald dat alle statutenwijzigingen bij koninklijk besluit of bij wet moesten 
worden goedgekeurd. Ook op dit vlak was dus een ruime mate van consensus vereist tussen overheid 
en privé-sector. 

341. Dat de overheid Sabena ondanks de private rechtsvorm als een openbare dienst in organieke zin 
beschouwde, waarop met name de wet van de continuïteit van de openbare dienst van toepassing 
moest zijn, bleek vooral uit de statutaire verplichting voor de Staat om mogelijke financiële verliezen 
bij te passen : 

"L'Etat est obligé, en effet, d'accorder à la société tous les crédits nécessaires pour couvrir les 
amortissements du matériel volant dans la mesure ou les résultats propres de la société ne Ie permettent 
pas. En d'autres termes, l'Etat doit prendre à sa charge Ie déficit de chaque exercice .... 
Les statuts prévoient expressément que si les Chambres refusaient de voter les crédits nécessaires à 
l'exécution de ce soutien financier obligatoire, les actionnaires autres que les pouvoirs publies pourraient 
exiger la dissolution de la société." 1006 Zou het zover komen, dan genoten de particuliere aandeelhouders 
het recht om te eisen dat de Staat alle activa en passiva van Sabena zou overnemen, de liquidatiekosten 
alleen zou dragen, en hen het volstorte bedrag aan preferente aandelen met eventueel nog uit te keren 
dividenden en met een interest van 6 % sinds de laatste balans zou storten.1 007 

Formeel kende de Staat kende weliswaar slechts voorschotten toe, geboekt op een aparte rekening en 
te compenseren van zodra er winst was.I008 Alleen: er was nooit winst. Vanaf 1957 werd zelden nog 
eenjaar met winst afgesloten. 

342. Op nog vier andere wijzen was de Staat tot financiële tussenkomst verplicht : 

(i) Vooreerst waarborgde de Staat, al van bij de oprichting van Sabena, de betaling van interesten en 
aflossingen v~n leningen die de luchtvaartmaatschappij uitgaf ter verwerving van vliegend 
materieel, van wisselstukken en van uitrusting voor werkplaatsen voor onderhoud en revisie.1 009 

(ii) Vervolgens zorgden de Staat en de Kolonie van in den beginne voor een gegarandeerde afname 
van kilometers, later vervangen door een systeem van rechtstreekse subsidies - voor honderden 
miljoenen frank, toen al- aan Sabena.I010 

(iii) Aansluitend hierbij werd vanaf, voor zover ik kan nagaan, 1955 bepaald dat de Staat niet slechts 
de betaling zou garanderen van de interesten van leningen uitgegeven ter verwerving van vliegend 

1006 VAN RYN, J., en HEENEN, J., o.c., II, nr. 1175, p. 181. De auteurs verwijzen m.i. naar artt. 33 ("Assistance 
financière de l'Etat et de la colonie") en 36 ("Dissolution anticipative") van de eerste statuten. 

1007 Art. 3 7 van de eerste statuten. 
1008 Zie o.m. art. 33 van de eerste statuten en art. 6, § 1, sub A, wet 9 februari 1981 waarbij de Belgische Naamloze 
Vennootschap tot Exploitatie van het Luchtverkeer (SABENA) gemachtigd wordt haar statuten te wijzigen en haar 
maatschappelijk kapitaal te verhogen (H.S., 11 maart 1981). 
1009 Zie (i) artt. 6, 4°, en 10, lid 1, van de eerste statuten, (ii) art. 4 wet 16 augustus 1927 (infra, voetnoot_), (iii) wet 
29 juli 1952 betreffende de leningen door de Belgische naamloze vennootschap tot exploitatie van het Luchtverkeer 
uit te geven (H.S., 9 augustus 1952), behoudens overgangsmaatregelen opgeheven door art. 9 wet 18 augustus 1955 
(infra, voetnoot_), (iv) art. 10 van de statuten zoals gewijzigd in 1929 (zie bijlage bij wet 25 mei 1929, infra, voetnoot 
_), (v) art. 6 wet 18 augustus 1955 (infra, voetnoot_), behoudens overgangsmaatregelen opgeheven door art. 10 wet 
9 april 1958 (supra, voetnoot_), (vi) art. 6 wet 9 april 1958 (supra, voetnoot_), behoudens overgangsmaatregelen 
opgeheven door art. 7 wet 23 juni 1960 (infra, voetnoot_), (vii) art. 3 wet 23 juni 1960 (infra, voetnoot_), (viii) artt. 5 
en 6 K.B. nr. 177 van 30 december 1982 (COMP DOC 69); art. 10, leden 1 tot 5, van de statuten zoals vervangen 
conform de bijlage bij K.B. nr. 177 (COMP DOC 69). 
101q Zie (i) artt. 6, 4°, en 33 van de eerste statuten, (ii) zoals gewijzigd in 1929 (zie bijlage bij wet 25 mei 1929, infra, 
voetnoot_), (iii) art. 3, sub b), wet 9 april 1958 (supra, voetnoot_), (iv) art. 6, § 1, sub H en sub C, en § 2, wet 9 
februari 1981 (supra, voetnoot_). 
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materieel en andere strategische activa (zie hierboven) maar tevens de helft van de aan die leningen 

verbonden interestlast zou dragen.1 011 

Om de bijdrage van de Staat toch enigszins in toom te houden, werd het totaalbedrag aan leningen dat als 
berekeningsbasis zou dienen, geplafonneerd. De regelmaat waarmee het plafond naar boven toe diende 
bijgesteld, vormt een goede indicatie voor de oplopende schuld bij Sabena: 2 miljard frank in 1955, 

4 miljard in 1958, 6 in 1960, 10 in 1970, 13 in 1976, 20 in 1981 en 25 in 1982)012 

(iv) Tenslotte begon de Staat na de invoering van het Wetboek registratierechten in 19391013 Sábena 
systematischfiscale vrijstellingen toe te kennen. 

Aanvankelijk bleven ze beperkt tot de vrijstelling van akten van registratierechten en met het zegel 

gelijkgestelde taksen,1014 maar al vlug kwamen er meer algemeen geformuleerde vrijstellingen bij)015 

Pas in de tachtiger en negentiger jaren zouden deze financiële tussenkomsten geleidelijk worden 
afgebouwd (infra, nrs. _en_). 

343. De bedrijfsleiding van Sabena ageerde succesvol tegen een indeling van het bedrijfin de wet van 

16 maart 1954,1016 die zoals bekend een beperkte systematisatie van openbare instellingen, waaronder 
ook enkele vennootschappen, doorvoerde. Sabena wist haar sui generis karakter te behouden. 

2. Periode 1960-1970: het evenwicht publiek-privé verbroken 

344. Bij de vijf eerste kapitaalverhogingen na de oprichting van Sabena werd de 50-50 verhouding 

tussen particuliere en publieke aandeelhouders scrupuleus nageleefd.1017 Toen het vanaf 1958 uit 
bleek met de winst, bekoelde ook het enthousiasme van de particulieren. Een wet van 23 juni 

19601018 machtigde de Staat om de privé-aandeelhouders grotendeels uit te kopen (zie voor details 
infra, _).Gedurende ruim dertig jaar, tussen 1960 en 1991, zou de Staat alleen (moeten) instaan voor 

1011 Zie (i) art. 7 wet 18 augustus 1955 (infra, voetnoot_), behoudens overgangsmaatregelen opgeheven door art. 10 
wet 9 april 1958 (supra, voetnoot_), (ii) art. 7 wet 9 april 1958 (supra, voetnoot_), behoudens overgangsmaatregelen 
opgeheven door art. 7 wet 23 juni 1960 (infra, voetnoot_), (iii) art. 4 wet 23 juni 1960 (infra, voetnoot_), (iv) art. 14 
wet 24 juli 1970 "contenant le budget du Ministère des Communications pour l'année budgétaire 1970" (B.S., _), 
(v) art. 1 wet 9 juli 1976, (vi) art. 5 wet 9 februari 1981 (supra, voetnoot_), (vii) art. 10, leden 6 tot 8, van de statuten 
zoals vervangen conform de bijlage bij K.B. nr. 177 van 30 december 1982 (COMP DOC 69). 
1012 De data verwijzen naar de in de vorige voetnoot geciteerde wetten. Als motief voor de verhogingen gaf het 
Verslag aan de Koning bij voornoemd K.B. nr. 177 (COMP DOC 69) "de groeiende kost van de investeringen" op. 
1013 Zie K.B. nr. 64 van 30 november 1939 houdende het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (B.S., 
1 december 1939). 
1014 Zie voor vrijstellingen van registratierechten en met het zegel gelijkgestelde taksen o.m. (i) art. 7 wet 6 april1949 
(infra, voetnoot_) en (ii) art. 5 wet 18 augustus 1955 (infra, voetnoot_) en (iii) art. 5 wet 9 april 1958 (supra, 
voetnoot_). Art. 4 wet 9 februari 1981 (supra, voetnoot_) amendeerde art. 161, 3°, K.B. nr. 64 zodanig dat de akten 
houdende oprichting, wijziging, verlenging of ontbinding van Sabena in het algemeen van registratierechten werden 
vrijgesteld. 

1015 Zie bijv. de formule in art. 8 wet 18 augustus 1955 (supra, voetnoot _; behoudens overgangsmaatregelen 
opgeheven door art. 10 wet 9 april 1958, supra, voetnoot _) : "De interesten en de eventuele aflossingspremies van de 
in artikel6 bedoelde leningen zijn vrijgesteld van alle tegenwoordige en toekomstige zakelijke belastingen en taxesten 
behoeve van de Staat, de provincieën, de gemeenten of Belgisch Congo." Vgl. artt. 8 en 9 wet 9 april 1958 (supra, 
voetnoot_) en art. 5 wet 23 juni 1960 (infra, voetnoot_). 
1016 Wet betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (B.S., 24 maart 1954). 

1017 Zie voor een overzicht: infra, _.Anders dan bij de oprichting zelf, werden ook nieuwe dividendaandelen precies 
gelijk verdeeld tussen overheid en privé. 
1018 Wet waarbij aan de Belgische Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van het Luchtverkeer (SABENA) de 
machtiging verleend wordt haar statuten te wijzigen (B.S., 25 juni 1960). Zie ook K.B. 28 juni 1960 betreffende de 
betaling, bij middel van effecten van de Staatsschuld, van 600'000 preferente aandelen en 15.800 winstaandelen van 
de SABENA door de Staat aangekocht in uitvoering van de wet van 23 juni 1960 (B.S., 1 juli 1960). 
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kapitaalverhogingen)019 Chronische onderkapitalisatiel020 was het gevolg. (Begin 1970, op het 
ogenblik dat één vliegtuig Boeing 747 één miljard frank kostte, had Sabena een kapitaal van 
750 miljoen frank.) Tussen 1958 en 1981 werd het Sabena-kapitaal geen enkele maal(!) verhoogd. 

345._Tijdens deze periode slaagde Sabena, behept met een immer groeiende- weliswaar door de Staat 
gewaarborgde- schuldenlast, er niet in winst te boeken. Van een gemengd bedrijf was geen sprake 
meer. Sabena evolueerde naar het model van een klassiek overheidsbedrijf, weliswaar met de 
particulariteit dat een fractie van het kapitaal zich nog steeds in privé-handen bevond, zoals dat bijv. 
ook het geval was bij de NMBS. Dat de overhèid tot nauwelijks begrensde financiële inspanningen 
bereid bleef om de luchtvaartmaatschappij overeind te houden, had alles te maken met de 
onveranderde visie op het soort dienst dat Sabena presteerde. Die bleef de overheid onveranderd als 
openbare dienst beschouwen.1021 

3. Periode 1970-1994 : 25 jaar wanhopig herstructureren 

346. Periode 1970-1988. Vanaf de jaren zeventig begon zich internationaal een liberalisering van het 
luchtverkeer af te tekenen. Een eerste hoogtepunt vormde in 1978 de vrijmaking van het Amerikaans 
luchtverkeer, met spectaculaire faillissementen én een spectaculaire tariefdaling op internationale 
lijnen tot gevolg)022 De Europese luchtvaartmaatschappijen konden de Amerikanen geen paroli 
bieden. 

Laat en schoorvoetend zou Europa de Amerikaanse liberaliseringstrend volgen. Pas in 1987 werd het 
eerste pakket luchtvaartmaatregelen aangenomen. Zie hierover infra,(\nrs. _-_. 

Ook voor Sabena braken harde (nog hardere) tijden aan. In de jaren zeventig beliep het tekortjaarlijks 
meer dan 1 miljard frank, terwijl de onderkapitalisatie dramatisch bleef. De recurrente verliezen moe, 
liet de minister van Verkeer in 1976 een McKinsey-rapport opstellen1023 en duidde· hij in 1978 voor 
Sabena een overheidsmanager1 024 aan. Die bereikte aanvankelijk goede resultaten, o.m. door een 
afslanking van het netwerk, een looninlevering bij het personeel I 025 en een reductie van het 
personeelsbestand tot minder dan 10.000 in 1981. Hij werkte ook een strategie van filialisering 
uit)026 Idee was om activiteiten waarvan de bedrijfsleiding hoopte dat ze de privé-sector zouden 
kunnen interesseren - in eerste instantie "catering", afhandeling en onderhoud van vliegtuigen - onder 
te brengen in aparte vennootschappen met Sabena als klant. Gehoopt werd ook dat de filialisering tot 
meer transparantie en tot een responsabilisering van personeel en beheer zou leiden. 

1019 We maken bewust abstractie van de intrede van de bevoorrechte "De Croo"-aandeelhouders in 1982. Ofschoon 
deze intrede formeel de vorm van een kapitaalverhoging aannam, tekenden de nieuwe privé-aandeelhouders niet in op 
risico-kapitaal. Zie infra, _-_. 

1020 In die zin, maar dan m.b.t. de periode 1982-1990, ook de analyse van de minister van Verkeerswezen en 
Overheidsbedrijven in antwoord op de interpellaties van 25 maart 1992 (supra, voetnoot_). 
1021 Deze visie bleef tot minstens in de jaren tachtig gehandhaafd, zelfs al werden de termen "openbare dienst" 
wellicht niet meer gebezigd. Zie bijv. het Verslag aan de Koning bij K.B. nr. 177 van 30 december 1982 (COMP DOC 
69): "Sabena moet immers een dienst op zich nemen, die heel belangrijk is voor het land, en dit met een minimum aan 

·middelen en een maximum aan efficiëntie.// Los van deze overwegingnen, gaat het eveneens om een instrument dat 
kadert in de buitenlandse politiek, de buitenlandse handel, en de ontwikkelingssamenwerking." 
1022 Van o.m. de vroegere monopolist PanAm, later ook van Eastern Airlines. 

1023 Van het rapport wordt melding gemaakt in de mondelinge vraag van de heer Vermeiren aan de Vice-eerste 
minister en minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen over "Samenwerking Sabena-K.L.M.", Hand., 
Kamer, BZ 1988, 16 juni 1988, [17], 587. Het rapport zou gepleit hebben voor samenwerking op Benelux-niveau, al 
dan niet via oprichting van een maatschappij Beneluxair naar analogie met SAS in Scandinavië. 
1024 Dhr. C. VAN RAEFELGHEM. 

1025 Bij referendum keurde in 1983 een meerderheid van het personeel een inlevering goed, gaande van 2,5% voor de 
lage lonen tot 17 % voor de hoogste lonen. 
1026 Zie hierover het Verslag aan de Koning bij K.B. nr. 177 van 30 december 1982 (COMP DOC 69). 
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Eind 1982 gaf de toenmalige regering bij genummerd volmachtenbesluit juridisch vorm aan deze 
strategie.! 027 

Net zoals sinds 1976 NIM en de gespecialiseerde dochtervennootschappen daarvan,l028 kreeg Sabena 
het recht om met behoud van het voorrecht van vermogensscheiding (i) alleen naamloze 
vennootschappen op te richten en als oprichter in te tekenen op de totaliteit van de aandelen daarvan 
(afwijking van artt. 29, 1°, en 35, 1°, Venn.W.), (ii) via intekening of verwerving alleen alle aandelen aan 
te houden van reeds bestaande naamloze vennootschappen (in afwijking van art. 104 Venn.W.) en 
(iii) een naamloze vennootschap op te richten met één of meer andere natuurlijke of rechtspersonen 

onderworpen aan het privaat- of publiek recht (afwijking van artt. 29, 1°, en 35, 1°, Venn.W).1029 

Vervolgens legde hetzelfde volmachtenbesluit dè basis voor een verhoging van het kapitaal met zes 
miljard frank, voor vier miljard via de uitgifte van bevoorrechte aandelen door de privé-sector te 
onderschrijven (daarover meer infra, nr._). 

347. Tijdens deze periode ook werd een einde gesteld aan de meest riante van de hoger opgesomde 
financiële gunsten vanwege de overheid aan Sabena. Met ingang van 1 januari 1982 stopte de Staat 
zijn tussenkomst bij de dekking van de tekorten inzake afschrijving van vliegend materieel, 
reservedelen, uitrusting en werkplaatsen voor onderhoud en revisie (lees : bij de dekking van de 

jaarlijkse deficits).1030 Vanaf 1 januari 1985 stopte de Staat zijn bijdrage in de lasten van de 

interesten van leningen en andere financieringsverrichtingen.l 031 De Staatswaarborg voor interesten 
op en aflossingen van leningen werd vanaf diezelfde datum niet meer automatisch toegekend. 

Voortaan kon de Staat bij in Ministerraad overlegd besluit een waarborg toekennen.! 032 

Aangestipt dient nochtans dat de mogelijkheden tot toekenning van de Staatswaarborg omgekeerd ook op 
verscheidene manieren zijn uitgebreid : 1033 

- tegenover de Staatswaarborg en voor de hele duur ervan, stond aanvankelijk een speciaal voorrecht van 
de Staat op het vliegend materieel en op bepaalde aanverwante activa;l034 in 1983 liet de Staat dat 
voorrecht zonder tegenprestatie vallen "[ o ]m Sabena toe te laten eventueel een beroep te doen op 
leasing en andere vormen van financieringshuur" .1 035 

-bij dezelfde gelegenheid werd de waarborg uitgebreid tot leningen en financieringsverrichtingen 

aangegaan om vorige leningen en financieringen terug te betalen.1036 

1027 Zie K.B. nr. 177 van 30 december 1982 (COMP DOC 69). 

1028 Vgl. art. 3sexies NIM-wet (COMP DOC 1), zoals ingevoegd door art. 5 wet 30 maart 1976 (COMP DOC 5). 
1 029 De motivatie hiervan in het Verslag aan de Koning is wel zeer summier : "Naar het voorbeeld van het bepaalde in 
de organieke wet van de N.I.M. is het onontbeerlijk gebleken aan de Sabena de oprichting mogelijk te maken van 
dochtermaatschappij en of van vennootschappen waarvan het aantal aandeelhouders minder bedraagt dan het 
voorgeschreven wettelijk minimum." 

l030 Zie art. 33C, lid 1, van de statuten, zoals vervangen conform de bijlage bij K.B. nr. 177 van 30 december 1982 
(COMP DOC 69). Het Verslag aan de Koning stelde de wijziging voor als "onderdeel van de in uitvoering zijnde 
saneringsmaatregelen". 

1031 Art. 170 Herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (B.S., 24 januari 1985). Zie ook de bijlage met 
statutenwijzigingen bij de wet. Anders het antwoord van de minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven op de 
interpellaties van 25 maart 1992 (supra, voetnoot _) : "En 1988, l'Etat a également mis fin aux interventions 
financières relatives aux charges des intérêts annuels afférents à divers emprunts et aux opérations de financement 
dont je viens de parler" (nadruk toegevoegd). 
1032 Art. 169 Herstelwet 22 januari 1985 (supra, vorige voetnoot). Zie ook de bijlage met statutenwijzigingen bij de 
wet. 
1033 In zijn antwoord op de interpellaties van 25 maart 1992 (supra, voetnoot _) had de de minister van 
Verkeerswezen en Overheidsbedrijven het over "18 milliards de dettes garanties par l'Etat". Hoe dit bedrag sedertdien 
is geëvolueerd, is niet duidelijk. 

1034 Zie de (laatste zin van de) artikelen vermeld supra, voetnoot_. 

l035 Zie art. 7 K.B. nr. 177 van 30 december 1982, en de relevante passage uit het Verslag aan de Koning daarbij 
(COMP DOC 69). 

1036 Art. 6 K.B. nr. 177 van 30 december 1982 (COMP DOC 69). 
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-de beperking dat enkel leningen en financieringen m.b.t. vliegend materieel en aanverwante activa 
gewaarborgd konden worden, verviel met ingang van 1 januari 1985.1037 

De fiscale vrijstellingen bleven)038 

348. Sabena's resultaat over 1988 was nog relatief gunstig)039 Daarna groeiden netwerk, 
personeelsbestand en uitgaven weer aan (12.180 personeelsleden in 19911040). 
De filialiseringsstrategie werd uitgevoerd, met de oprichting van Sabena World Airlines (SWA) (infra, 
volgend randnr.), Sabena Technics en Sabena Catering Services, maar enkel in deze laatste dochter 
viel een bescheiden privé-participatie te noteren.1 041 

349. Periode 1987-1990. In 1987 begon Sabena gesprekken met Scandinavian Airlines (SAS) over een 
eventuele samenwerking, maar zij leidden niet tot concreet resultaat. In 1988 knoopte de 
bedrijfsleiding gesprekken aan met de twee succesvolle Europese luchtvaartmaatschappijen British 
Airways (BA), pas geprivatiseerd, en KLM.1042 Deze onderhandelingen leidden op 13 december 
19891043 tot de ondertekening van een "Memorandum ofUnderstanding" (MOU) en de opstelling van 
een business plan dat "in 1990 en de daarop volgende jaren een geweldige ontwikkeling van het 
zakencijfer, gebaseerd op een uitbreiding van het aantal bestemmingen en frequenties [voorzag]" 1044. 
Als vehikel voor de samenwerking richtte Sabena alvast de exploitatievennootschap SWA op, 
dochteronderneming waarin de luchtvaartmaatschappij al haar activiteiten van geregeld luchtvervoer 
onderbracht. I 045 

Bedoeling was dat SWA's aanvangskapitaal van anderhalf miljard frank tot 10 miljard frank zou worden 
opgetrokken. Daarbij zouden BA en KLM elk voor twee miljard frank vers kapitaal zorgen, terwijl 
Sabena de meerderheid behield via de inbreng van "goodwill" die op 6 miljard werd geschat. 
In afwachting gingen BA en KLM elk effectief over tot de toekenning van een achtergestelde lening voor 
1 miljard frank aan SWA. 

1037 Art. 169 Herstelwet 22 januari 1985. Zie ook de bijlage met statutenwijzigingen bij de wet. 

1038 Zie bijv. de fiscale voordelen verbonden aan de in 1983 gecreëerde bevoorrechte aandelen: infra, nr._. 

1039 Vgl. nochtans het antwoord van de minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven op de interpellaties van 
25 maart 1992 (supra, voetnoot _) : "!'ensemble des activités - exclusion faite des plus-values sur 'sale and lease-back' 
d'actifs et d'autres opérations de nature financière- n'ajamais été positifpendant la période 1983-1990." 
1040 Zie beschikking 91/555/EEG van de Commissie van 24 juli 1991 (COMP DOC 268), onder "I". 

1041 Voorstanders van privatisering hadden het over "pseudo-filialisering" en "niet-reële privatisering van de filialen, 
die uiteindelijk op enkele na allemaal kleine 'pseudo-Sabenaatjes' zijn gebleven". Zie mondelinge vraag van de heer 
De Croo aan de Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen over "de 
ontbinding van de S.W.A. (Sabena World Airlines)", Hand., Kamer, 1990-1991, 10 januari 1991, [24], 1635. Vgl. de 
opvallend negatieve analyse van de minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven in antwoord op de 
interpellaties van 25 maart 1992 (supra, voetnoot_): "Cette tendance négative fut accélérée en 1989-1990 par une 
augmentation très sensible des coûts, suite notaroment à l'engagement d'environ 2.000 personnes supplémentaires en 
fonction de plans d'expansion visiblement trop ambitieux. La filialisation ... eut surtout des conséquences négatives". 

1042 De gesprekken met KLM- geprivatiseerd in 1998 - vonden bij sommige franstaligen blijkbaar geen steun. Zie de 
mondelinge vragen van de heren Vermeiren en Vervaet aan de Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en 
Institutionele Hervormingen over "Samenwerking Sabena-K.L.M.", Hand., Kamer, BZ 1988, 16 juni 1988, [17], 587. 
1043 Datum genoemd in het antwoord op de schriftelijke vraag van de heer Decléty van 8 juli 1991 aan de Vice-eerste 
minister en minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen over "Sabena - Afgesprongen 
onderhandelingen met British Airways en KLM", Vr. en Antw., Senaat, 1990-1991, 13 augustus 1991, [44], 1854 
(Vr. nr. 148). 
1044 Antwoord op schriftelijke vraag van de heer Ottenbourgh van 12 juni 1991 aan de Vice-eerste minister en 
minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen over "Samenwerking Sabena- Air France", Vr. en Antw., 
Senaat, 1990-1991, 9 juli 1991, [39], 1666 (Vr. nr. 132). 
1045 Daarnaast waren er de filialen Sabena Catering en Sabena Technics (onderhoud). Bedoeling was om de Sabena
holding die de verschillende filialen overkoepelde op termijn naar de beurs te brengen. 
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Voornoemd MOU gafBA en KLM tot eind 1990 het recht om het akkoord met Sabena op te zeggen en 
de reeds gestorte bedragen volledig te recupereren. De buitenlandse maatschappijen hebben van hun 
recht gebruik gemaakt. Op 31 december 1990 sloten BA, KLM en Sabena een "akkoord van 
beëindiging"I046, wat voor Sabena terug naar afbeduidde.1047 

De redenen voor het mislukken van het SWA-project blijven tot vandaag onduidelijk. In voormeld 
akkoord van beëindiging gaven de betrokken partijen diplomatisch "praktische moeilijkheden ... om hun 
oorspronkelijke doelstellingen te halen" op als reden.1048 Feit is dat SWA zijn eerste boekjaar afsloot met 
een verlies van 4,2 miljard frank, 1049 een verlies waarin BA en KLM weliswaar niet deelden maar dat hen 
allicht toch heeft afgeschrikt. Als andere verklarende factoren zijn ingeroepen : gebrek aan moderne en 
aangepaste luchthaveninfrastructuur,1050 incompatibiliteit op het vlak van bedrijfscultuur1051, 
francofoon verzet tegen de intrede van KLM1 052 en stringentie van de voorwaarden die de Europese 
Commissie aan de samenwerking zou stellen.l053 Midden 1990 was ook de overheidsmanager ziek 
geworden die het SWA-project mee had bezield; hij overleed enige maanden nadien. 

350. 1991. Vanaf 1 januari 1991 kwam een nieuwe "overheidsmanager"l054 aan de leiding van 
Sabena, aanvankelijk met de opdracht om binnen de maand een nieuw herstructureringsplan uit te 
werken.1055 Dat plan, met gepast gevoel voor drama "Feniks" gedoopt, nam in maart 1991 vaste vorm 
aan. Het behelsde enerzijds een ombuiging van opties uit het (al dan niet recente) verleden ... 

1 046 Zo genoemd in het antwoord op de schriftelijke vraag van de heer Decléty van 25 januari 1991 aan de Vice
eerste minister en minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen over "Sabena - Afgesprongen 
onderhandelingen met British Airways en KLM", Vr. en Antw., Senaat, 1990-1991, 2 april 1991, [25], 1086 
(Vr. nr. 69). 
1047 Hierover o.m. mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen 
en Institutionele Hervormingen over "de toekomst van Sabena", Hand., Kamer, 1990-1991, 22 november 1990, [15], 
667; mondelinge vraag van 10 januari 1991 (supra, voetnoot _) en schriftelijke vraag nr. 69 van 25 januari 1991 
(supra, voetnoot _). 

1048 Zie het antwoord op schriftelijke vraag nr. 69 van 2 april 1991 (supra, vo~tnoot _).Gevraagd naar de inhoud van 
deze notie, meldde de bevoegde minister, al even diplomatisch: "Het bleek immers dat de organisatie -zowel op 
structureel als operationeel en technisch vlak -, noodzakelijk voor de uitvoering van deze doelstellingen, niet aangepast 
was om tot een geschikte en integrale verwezenlijking ervan te leiden". Zie het antwoord op schriftelijke vraag nr. 148 
van 8 juli 1991 (supra, voetnoot_). 

1049 Omwille van de Golfcrisis was 1990 voor de meeste luchtvaartmaatschappijen buitengewoon moeilijk. Vgl. het 
antwoord op de interpellaties van 25 maart 1992 (supra, voetnoot _). 

1050 Daarover schriftelijke vraag nr. 132 van 12 juni 1991 (supra, voetnoot_). 

10.51 Aan Belgische zijde zou wrevel zijn gegroeid over de radicale managementstijl van BA. Bovendien werden de 
Britten ervan verdacht meer in Zaventem dan in Sabena geïnteresseerd te zijn, en Sabena te willen omvormen in een 
"low cost carrier" naar het model van TATin Frankrijk en Deutsche BA in Duitsland. 

1052 "De verwondering van al diegenen, die het dossier zeer goed kennen, was zeer groot, wanneer zij kennis namen 
van de stelling van een belangrijk partijvoorzitter, waarbij deze partijvoorzitter bovendien verklaarde dat hij zijn 
ministers opdracht zou geven om zich te verzetten tegen deze samenwerking" : mondelinge vraag van de heer 
Vermeiren van 16 juni 1988, supra, voetnoot_. Vgl. mondelinge vraag van de heer Vervaet van dezelfde datum 
(supra, voetnoot_), schriftelijke vraag nr. 132 van 12 juni 1991 (supra, voetnoot_), interpellatie nr. 2 van 25 maart 
1992 (supra, voetnoot_), interventie van de heer De Vlieghere n.a.v. die interpellatie, Hand., Kamer, BZ 1991-1992, 
25 maart 1992, [13], 381 ("Destijds werd van Franstalige zijde de constructie met KLM opgeblazen"). 

1053 Daarover de mondelinge vraag van 22 november 1990 (supra, voetnoot _), schriftelijke vraag nr. 69 van 
25 januari 1991 (supra, voetnoot_) en schriftelijke vraag nr. 132 van 12 juni 1991 (supra, voetnoot_). 

1054 Dhr. P. GODFROID, die net het bedrijf Campheli had geherstructureerd. 

1055 "Het mandaat bestaat erin : ten eerste, een herstructureringsplan voor Sabena op te maken en uit te voeren; ten 
tweede, en voorstel te doen voor nieuwe statuten om Sabena dichter te brengen bij een gewoon privé-bedrijf; ten 
derde, een herkapitaliseringsplan aan de Regering voor te leggen, waarin de Staat een minderheidsblokkeringspositie 
zou hebben en waar, zo mogelijk, een publieke meerderheid zou zijn, in ieder geval een Belgische meerderheid." 
Antwoord op de mondelinge vraag van 10 januari 1991 (supra, voetnoot_). Dat tegelijkertijd wordt verwezen naar 
een blokkeringsminderheid van de Staat en een publieke meerderheid wijst er m.i. op dat de Regering toen reeds dacht 
aan de intrede van overheidsvehikels zoals NIM en Belfin in het kapitaal van Sabena. 
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Dit geldt vooral voor de filialiseringsstrategie. Buitengewone algemene vergaderingen van 23 april 1991 
besloten tot de fusie met Sabena van SWA, Sabena Catering Services en Sabena Technics, gevolgd door 
de vervroegde ontbinding en vereffening van de nog geen decennium oude dochters.! 056 

Bij wet van 20 juli 1991 (COMP DOC 11; zie hieronder) werd voorts, met ingang van 1 april1991, de 
Staatswaarborg afgeschaft die sinds 1923 aan de leningen en fmancieringsverrichtingen van Sabena was 
gehecht (supra, nr. _).1057 

... en anderzijds nieuwe maatregelen die Sabena financiële en industriële slaglcracht moesten geven. 

De financiële herstructurering werd gespreid over twee fasen. Eerst zouden Sabena's balansen worden 

uitgezuiverd, waarna het kapitaal nog slechts 1,1 miljard frank zou bedragen. I 05 8 Deze ·uitzuivering 
alleen al zou 10 miljard frank vers overheidskapitaal vereisen, te onderschrijven door Belfin en NIM. 

In een tweede fase zou de luchtvaartmaatschappij opnieuw worden gekapitaliseerd, om ze commercieel 
weer levensvatbaar te maken. In deze fase zou de Belgische Staat nog eens 9 miljard frank kapitaal 
aanbrengen, maar enkel op voorwaarde dat ook nieuwe industriële partners en particuliere Belgische 
aandeelhouders zouden investeren. Van belang was vooral dat de tweede fase pas zou ingaan nadat voor 
Sabena een luchtvaartmaatschappij als strategische partner zou zijn gevonden. 

De verschillende elementen van het plan lcregen juridisch gestalte in Titel V van de wet van 20 juli 
1991 houdende begrotingsbepalingen.l 059 

351. Omdat de uitvoering van "Feniks" ettelijke miljarden staatssteun vereiste, meldde de Belgische 
regering het plan aan bij de Europese Commissie. 

In haar aanmelding schreef de regering dat ze "verwachtte" dat de nieuwe niet-publieke investeerders 
10 miljard frank zouden aanbrengen en dat het aandeelhouderschap na de tweede fase als volgt zou zijn 
verdeeld : Belgische Staat 26,7 % (blokkeringsminderheid), Belgische aandeelhouders 26,7 % (garantie 
op Belgische verankering), industriële partners 40 % en personeel 6 % (personeelsaandelen in ruil voor 
loonsvermindering).l 060 

Zoals verder moge blijken (infra, nr._) is van deze "verwachting" achteraf beschouwd maar weinig 
uitgekomen. De nieuwe industriële partners en particuliere Belgische aandeelhouders hebben geen tien, 
maar slechts zes miljard frank geïnvesteerd. In plaats van de voorspelde verdeling 26,7 - 26,7 - 40 - 6 
procent van het aandeelhouderschap kwam er een verdeling van 61 ,9 - 13 - 25 - 0 procent. I 061 

l056 Zie de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 mei 1991, akten nrs. N.910524-105 (Sabena World Airlines),-
107 (Sabena Technics), -109 (Sabena Catering Services) en -111 (Sabena). 

l057 Art. 5 K.B. nr. 177 van 30 december 1982 (COMP DOC 69), zoals vervangen door art. 27 wet 20 juli 1991 
(COMP DOC 11 ). 

1058 Drie kapitaalverhogingen (voor 16,2 miljard frank omzetting van schulden aan de Staat in kapitaal, voor 
8 miljard incorporatie van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen, voor 10 miljard vers kapitaal), gevolgd door 
een kapitaalvermindering met annulering van Staatsaandelen ten belope van 42,2 miljard frank. Zie statutenwijziging 
door buitengewone algemene vergadering van 30 juli 1991 (infra, _). Eigenaardig is dat Commissiebeschikking 
91/555/EEG van 24 juli 1991 (COMP DOC 268) slechts melding maakt van een kapitaalvermindering ten belope van 
30,2 miljard frank en niet spreekt over de incorporatie van reserves (zie de beschikking, sub I). Zie ook art. 1 van 
beschikking 91/555/EEG, waar de Commissie slechts een kapitaalvermindering ten belop van 30,2 miljard frank 
goedkeurt. 
1059 COMP DOC 11. Titel V omvat de artt. 20 tot 27. 

1060 Beschikking 91/555/EEG van de Commissie van 24 juli 1991 (COMP DOC 268), onder "I". 
1 061 Detail van de berekening : 
-Belgische Staat (rechtstreeks en via NIM) en publieke regionale investeringsmaatschappijen: 61,78% (723.000.000 
op 1.170.270.000) + 0,08% (900.000 bevoorrechte aandelen)= 61,86 %; 
-Belgische aandeelhouders: 12,44% via Finacta + 0,54% bevoorrechte aandelen+ 0,01% preferente aandelen = 
12,99 %; 
-industriële partner Air France (via Finacta) 25,06% (i.p.v. de voorspelde 40 %); 
-personeel 0 o/o (i.p.v. de voorspelde 6 %); 
-totaal: 99,91 %. 
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Bij beschikking 91/555/EEG van 24 juli 1991 verleende de Commissievoorwaardelijk toelating voor 
_de staatssteun verbonden aan het Feniks-plan (infra, _). Als één van de voorwaarden gold de 
afschaffing van de nog op Sabena toepasselijke wettelijke en verordeningsbepalingen die afweken van 
de dwingende bepalingen van de Vennootschapswet. Deze voorwaarde werd grotendeels 1062 

gerealiseerd door een, weliswaar ergerlijk vaag geformuleerde, 1063 wet van 30 maart 1992)064 

352. Terwijl de eerste fase werd uitgevoerd, ging de bedrijfsleiding nog maar eens op zoek naar 
kandidaat-industriële partners. Na verkennende gesprekken met SAS, Swissair, KLM, Air France en 
British Airwaysl065 werd besloten om enkel met de twee laatstgenoemde maatschappijen te 
onderhandelen. I 066 

1062 De voorwaarde werd niet volledig nageleefd. 
A. Zo ging de Koning niet in op de suggestie van de Raad van State om ook de wettelijke grondslag voor de 
rechtspersoonlijkheid van Sabena (art. 1 wet 26 april1923) op te heffen, opdat de rechtspersoonlijkheid voortaan niet 
langer uit de wet maar uit de publicatie van de statuten in het Staatsblad zou blijken. Lees in dat verband het advies bij 
de wet van 30 maart 1992: COMP DOC 12. 
B. Voorts bepaalde art. 1, § 2, wet 30 maart 1992 (COMP DOC 12) dat de opheffing van afwijkende bepalingen niet 
zou slaan op de bepalingen betreffende bevoorrechte en de preferente aandelen uitgegeven door Sabena "noch [op] de 
machtigingen en afwijkingen verleend door de wet van 20 juli 1991 houdende begrotingsbepalingen". De regering 
ging niet in op de suggestie van de Raad van State om de inhoud van § 2 te preciseren "gelet op het feit dat de Staat, 
overeenkomstig artikel 29 van de statuten, op de algemene vergadering stemrecht kan toekennen aan de preferente en 
bevoorrechte aandelen, zulks in afwijking van de artikelen 75 en 76 van de gecoördineerde wetten op de 
handelsvennootschappen". 
C. De regering beloofde dat de gehandhaafde afwijkingen slechts tijdelijk van aard zouden zijn (zie Memorie van 
toelichting bij wet 30 maart 1992, COMP DOC 12). Met de uitdoving van het dividendrecht verbonden aan de 
bevoorrechte aandelen (infra, nr._) kwam inderdaad een einde aan de afwijking van het gemeen vennootschapsrecht 
die erin bestond dat het bevoorrecht dividend ten laste kwam van de financiële resultatenrekening. Wat de preferente 
aandelen betreft, verwees de regering impliciet naar de voorgenomen omvorming daarvan - wederom een voorwaarde 
van de Europese Commissie : infra, nr. _ - in gewone aandelen. 

1063 Zonder de afte schaffen afwijkende bepalingen nominatim op te sommen, volstond art. 1, § 1, van de wet met de 
opheffing van "de bijzondere wettelijke en verordeningsbepalingen van toepassing op [Sabena] die afwijken van de 
dwingende bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, met inbegrip van de bepalingen 
betreffende de wijziging van de statuten". De Memorie van toelichting (COMP DOC 12) geeft als af te schaffen 
afwijkingen van het vennootschapsrecht op: 
(i) de bepaling dat Sabena niet zonder machtiging bij koninklijk besluit kan deelnemen aan de oprichting, het kapitaal 

en het beheer van andere ondernemingen, verenigingen of maatschappijen (art. 3 toenmalige statuten); 
(ii) de benoeming van de beheerders op voordracht van verschillende ministers (art 11 toenmalige statuten); 
(iii) de benoeming van de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de raad van bestuur door de Koning op gezamenlijke 

voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de luchtvaart behoort en van de minister van Financiën (art. 16 
toenmalige statuten); 

(iv) de mogelijkheid voor de Koning om, in uitzonderlijke omstandigheden, bij in Ministerraad overlegd besluit 
beslissingen te nemen in plaats van de raad van bestuur (art. 13bis toenmalige statuten); 

(v) de aanstelling, bij ministerieel besluit van 15 oktober 1975 van een opdrachtgelastigde van de Regering bij Sabena 
met bevoegdheden van onderzoek, toezicht en tussenkomst; 

(vi) het vereiste van machtiging of goedkeuring bij wet, resp. goedkeuring bij koninklijk besluit van 
statutenwijzigingen die wel, resp. niet "van financiële of wettelijke aard" zijn (art. 31 toenmalige statuten). 

Supra, in voetnoot _, heb ik nog meer bepalingen uit de statuten opgesomd die m.i. afweken van het gemeen 
vennootschapsrecht. Zie ook infra, voetnoot_, voor afwijkingen die de wet van 30 maart 1992 niet afschafte. 

l064 Wet betreffende het statuut van de Belgische Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van het Luchtverkeer 
(SABENA) (COMP DOC 12). 

1065 Antwoord op schriftelijke vraag nr. 132 van 12 juni 1991 (supra, voetnoot_). 

1°66 "Momenteel wordt over een mogelijk samenwerkingsakkoord onderhandeld met hetzij met British Airways hetzij 
met Air France, niet met beiden.// De inhoud van de samenwerking is strategisch verschillend, al naargelang de 
kandidaat, maar tamelijk evenwaardig. //Sabena wil tijdens de onderhandelingen zoveel mogelijk kansen van 
samenwerking behouden." Antwoord op schriftelijke vraag nr. 132 van 12 juni 1991 (supra, voetnoot_). 
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353. 1992-1995. In maart 1992, net na verkiezingen, vernam het Belgische Parlement via de Franse 

pers1067 dat een akkoord tussen Sabena en Air France rond was. 

De samenwerking met Air France werd door velen geïnterpreteerd als politiek, zelfs communautair 

geïnspireerd.! 068 Ofschoon niet valt uit te sluiten dat andere dan economische motieven gespeeld 

hebben,1069 dient men zich toch ook af te vragen of er, vooral na de mislukking van het SWA-project, 

nog wel alternatieven waren.1070 Bovendien moest alles snel gaan. Om een betalingscrisis te vermijden, 
had Sabena absoluut nood aan vers kapitaal. Maar van de Europese Commissie mocht België de tweede 
tranche van haar kapitaalinjectie slechts uitbetalen nadat voor Sabena een industriële partner zou zijn 
aangetrokken (supra, nr._). In december 1991 en op 16 maart 1992 had de Ministerraad, bij wijze van 
"voorschot" op de tweede tranche, al moeten beslissen tot de toekenning, via Belfin, van 

overbruggingskredieten ten belope van 4,5 miljard frank,1071 Nog langer wachten met het sluiten van een 
samenwerkingsakkoord had in deze omstandigheden kunnen leiden tot spanningen met de Europese 
Commissie. 

Op 10 april 1992 ondertekenden de Belgische Staat, Sabena en Air France inderdaad een "protocole 

d'accord" waardoor Air France de industriële partner werd van Sabena en zich engageerde tot de 

inbreng van 6 miljard frank vers kapitaal. 

354. Ofschoon die inbreng Air France - of beter, de door Air France gecontroleerde holding Finacta 
(infra, nr. _) - slechts een minderheidsparticipatie in Sabena opleverde, werd de Franse 

luchtvaartmaatschappij niettemin volstrekt "incontoumable" .1 072 Met 3 7,5 8 % van het kapitaal kon ze 

statutenwijzigingen, inclusief kapitaalverhogingen, blokkeren.1073 Bovendien vereisten de statuten 

een driekwart meerderheid voor elke beslissing van de raad van bestuur die de korte- en lange

termijnopties uit het "business plan" zou wijzigen. Ook in het bestuur was Air France relatief 

oververtegenwoordigd. 

De raad telde 14 leden, waarvan zeven voorgedragen door de Belgische Staat, vijf door AirFranceen 
twee - de voorzitter en de ondervoorzitter - door de Staat en Air France gezamenlijk. Maar belangrijke 

1067 Interpellatie nr. 3 van 25 maart 1992 (supra, voetnoot _): "eens te meer worden wij geconfronteerd met de 
politiek van de voldongen feiten", "[t]ot nu toe hebben wij al onze informatie moeten halen uit de Franse televisie en 
de Franse media". VgL interpellatie nr. 2 van dezelfde datum (supra, voetnoot_): "Iedereen spreekt over het akkoord 
met Air France maar waar is dat akkoord ? Wat houdt dat akkoord in ?". Zie tenslotte de mondelinge vraag van de heer 
De Croo aan de Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven over "het 
samenwerkingsakkoord tussen Sabena en Air France", Hand., Senaat, BZ 1991-1992,7 mei 1992, [18], 465. 

1068 In deze zin interpellaties nr. 2, 3 en 10 van 25 maart 1992 (supra, voetnoot_). Het is inderdaad opvallend dat bij 
het debat over het akkoord in de Kamer de traditionele breuklijn meerderheid-oppositie soms moest wijken voor een 
communautaire breuklijn. 

1069 Vg1. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 24 maart 1992 aan de Eerste minister over "SABENA -
Mogelijke samenwerking met Air France", Vr. en Antw., Senaat, BZ 1991-1992, 28 april 1992, [3], 115 (Vr. nr. 1) . 

. 1070 In zijn antwoord op de hierboven in voetnoot_ geciteerde interpellaties meldde de bevoegde minister "qu'il n'y a 
pas d'autre candidat". 
1071 Sommigen zagen ook hier communautaire spoken. Ze interpreteerden de toekenning van krediet i.p.v. kapitaal als 
een maneuver tegen Sabena en tegen AirFrance. Zie interpellatie nr. 7 van 25 maart 1992 (supra~ voetnoot_): "Je me 
pose sérieusement la question de savoir si c'est ... le souci de se conformer aux conditions mises par la Commission 
européenne à l'acceptation du plan de restructuration de la Sabena, ou d'autres motifs moins 'nobles' comhle la pression 
de plus en plus vive de certains courants flamands, qui sont à l'origine .... Je peneherais plutot pour la deuxième 
solution." De interpellant had het verkeerd voor. Commissiebeschikking 91/555/EEG (COMP DOC 268, zie art. 1) is 
formeel op dit punt : "De staatssteunmaatregelen ... zijn verenigbaar met de gemeenschappelijke markt ... mits België 
... zich houdt aan zijn verbintenis ... om slechts tot de voor de tweede fase van het herstructureringsplan bepaalde 
kapitaalsverhoging over te gaan indien door een industriële partner in belangrijke mate aan deze verhoging wordt 
deelgenomen" (nadruk toegevoegd). 
1072 De gegevens uit deze paragraaf komen uit de publieke versie van de verklaring van de Commissie van 5 oktober 
1992 van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. IV/M.157 - Air France/Sabena) (niet 
gepubliceerd in het Publicatieblad maar zie COMP DOC 270). 

1073 Zie art. 70 Venn.W. 
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bevoegdheden inzake strategische planning, investering en uitvoering van het "business plan" werden 
gedelegeerd aan een uitvoerend comité ("executive committee") bestaande uit de voorzitter van de raad 
van bestuur, de ondervoorzitter en evenveel door de Staat als door Finacta voorgedragen leden. Binnen 
dit uitvoerend comité waren de Belgische Staat en Air France dus precies even sterk. Bij een staking van 
stemmen of een blokkering van belangrijke beslissingen door Air France, kon de Belgische Staat zijn 
meerderheidsparticipatie in het kapitaal niet vertalen in een beslissende beleidsinvloed. 

Het dagelijks bestuur werd toevertrouwd aan de "overheidsmanager", voorzitter van de raad van bestuur. 

Aldus wist Air France zich met een relatief beperkte financiële inspanning van vier miljard frank 
(inbreng in Finacta: infra, nr._) op te werpen als' de minstens evenwaardige partner van de Belgische 
Staat bij het beheer van de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij. 

Ook de Europese Commissie kwam tot dat besluit. Ze oordeelde immers dat de samenwerking tussen 
AirFranceen Sabena niet aan (het toenmalige) art. 85 (nu art. 81) van het EG-Verdrag moest worden 
getoetst maar aan Concentratieverordening 4064/89 1073bis, hetgeen een kwalificatie als 
gemeenschappelijke onderneming (joint venture) impliceerde. Nochtans was de operatie bij de 
Commissie aangemeld op grond van art. 85 (nu art. 81 ), en niet op grond van de 
Concentratieverordening. Meer zelfs, in de "verklaring van geen bezwaar" tegen de concentratie die de 
Commissie op 5 oktober 1992 afleverde, staat letterlijk te lezen dat "[i]l résulte des points ... ci-dessus 
qu'AIR FRANCE disposera des moyens lui permettant de maîtriser Ie camportement de rentreprise 
commune sur Ie marché")074 We komen hierop terug (infra, nr._). 

355. De intrede van Air France in het kapitaal van Sabena ging gepaard met een ingrijpende 
herstructurering. Ofschoon een lichte productiviteitsverbetering merkbaar was, bleek de 
samenwerking tussen Sabena en Air France niettemin weinig succesrijk Sabena bleef de verliezen 
opstapelen. 

In 1993 alleen al werd 4,58 ~ljard verloren, meer dan de inbreng van Air France. In dat licht bleek de 
voorspelling, gemaakt in maart 1992, dat al vanaf 1992 winst zou worden gemaakt en dat die winst "in de 
komende jaren ... nog aanzienlijk [zou] moeten kunnen toenemen"1075 wel zeer optimistisch. Het netto
vermogen zakte zienderogen, tot gevaarlijk dicht bij de helft van het maatschappelijk kapitaal (grens voor 
toepasselijkheid van art. 103 Venn. W). Wat aanvankelijk voorgesteld was als "une chance unique et 
historique"1076 kreeg inderdaad steeds meer van "de onderlinge steun en samenwerking van een blinde 
en een kreupele" 1 077 

Dit was ook de tijd van de absolute intransparantie naar het Parlement toe. Schriftelijke parlementaire 
vragen werden steevast afgedaan met een verwijzing naar het privaatrechtelijke karakter van Sabena 
(infra, nr. _). 

Industriële partner Air France raakte zelf in immer slechtere papieren en moest de Franse 
(en Europese) overheid in 1994 om een financiële injectie van 20 miljard Franse frank vragen, zodat 
vanuit die hoek geen verdere steun moest worden verwacht1078.1079 Ook de Belgische Staat voelde er 

1 073bis Geciteerd supra, in voetnoot 841. 

1074 Publieke versie van de beschikking (COMP DOC 270), sub "IV". 
1075 Antwoord van de minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven op de interpellaties van 25 maart 1992 
(supra, voetnoot_). · 
1076 Ibid. 
1077 Interpellatie van de heer Van Eetvelt tot de Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en 
Overheidsbedrijven over "de nieuwe investeerders bij Sabena", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 
1993-1994, 22 juni 1994, [C 108], 45 (Int. nr. 1026). 
1078 De wijze waarop de Belgische regering de problemen bij Air France percipieerde, is merkbaar geëvolueerd: 
A. In oktober 1992 heette het dat "à notre avis, cette restructuration d'Air France sera de nature non pas à affaiblir, 
mais bi en à renforcer, par obligation, les synergies entre les deux compagnies". Antwoord op mondelinge vraag van de 
heer de Donnéa aan de Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven over "de gevolgen 
voor Sabena van de recente besparingsmaatregelen voorgesteld door de voorzitter van Air France", Hand., Senaat, 
1992-1993, 15 oktober 1992, [3], 60. 
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weinig voor om nog maar eens geld in de nationale luchtvaartmaatschappij te pompen : de Maastricht
begrotingsnormen lieten daarvoor geen ruimte. Bovendien had de Europese Commissie de staatssteun 
van 1991 maar goedgekeurd op een "one time, last time"-basis, op voorwaarde dus dat België geen 

verdere steun zou verlenen (infra, _). Gevolg voor Sabena: herstructurering na herstructurering,1080 

met een snel verslechterend sociaal klimaat en stakingen tot gevolg.1 081 

4. Sinds 1994 : het uitvlaggingsdossier 

356. Vanaf de tweede helft van 1993 en gedurende 1994 berichtte de pers regelmatig over 
constructies die de bedrijfsleiding van Sabena zou hebben uitgewerkt om de Sabena-piloten vanuit het 

buitenland te laten betalen, hetgeen belastingen en sociale-zekerheidsbijdragen zou besparen.I082 
Concrete gegevens ontbraken. 

B. In juni 1994 was de toon al anders: "Nous sommes préoccupés par Ie fait que Ie partenairede la Sabena, à savoir 
Air France, connaît des difficultés considérables." Antwoord op mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Vice
eerste minister en minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen over "de toekomst van Sabena", Hand., 
Senaat, 1994-1995, 16 juni 1994, [80], 2456. De gesprekken met Swissair waren toen al volop bezig. Zie ook 
mondelinge vraag van de heer Candries 'aan de Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en 
Overheidsbedrijven over "de financiële situatie van de NV Sabena", Hand., Kamer, 1993-1994, 3 februari 1994, [24], 
859. 
C. En eind juni 1996 heette het dat "[d]e problemen van Air France verschillende moeilijkheden [lijken] te hebben 
veroorzaakt bij de realisatie van de synergie Air France I Sabena". Antwoord op interpellatie nr. 1026 van 22 juni 1994 
(supra, voetnoot _). 

1079 Juridisch was er de overweging dat de Europese Commissie Air France niet zou toestaan om de aangevraagde 
staatssteun aan te wenden voor participaties in buitenlandse maatschappijen. In die zin het antwoord op interpellatie 
nr. 1026 van 22 juni 1994 (supra, voetnoot_), evenals de interpellatie van de heer Ramoudt tot de Vice-eerste minister 
en minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven over "de interesse van SWISSAIR voor Sabena", Hand., 
Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 11 januari 1995, [C 40], 19 (Int. nr. 1185), en het antwoord 
daarop. 

1080 A. Eind 1992luidde het: "De inkrimping van de tewerkstelling in 1993 wordt door de directie als volgt gepland: 
294 personen komen in aanmerking voor brugpensioen vanaf 50 jaar. 179 personen zullen worden overgeplaatst in het 
kader van onderaanneming en 152 personen zullen worden afgedankt met sociale begeleiding." Antwoord van de 
Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven op de mondelinge vraag van de heer 
Vermeiren over "de toestand bij Sabena", Hand., Senaat, 1992-1993, 29 oktober 1992, [5], 110. 

B. In juni 1993 bleek dat al niet meer te volstaan: "[L]e déficit sera malheureusement plus important; ... Le conseil 
d'administration ... a mandaté son président et son vice-président pour discuter ... avec les organisations représentatives 
du personnet afin d'analyser la situation, de négocier et de prendre toutes les mesures qui s'imposent." Antwoord van 
dezelfde minister op de mondelinge vraag van de heer Van Rompuy over "de financiële toestand van SABENA", 
Hand., Kamer, 1992-1993, 30 juni 1993, [67], 3061. 
C. Eén maand later : "La masse salariale devra subir une contraction selon des modalités à convenir avec des 
représentants du personnet ... Vous m'avez ensuite parlé abond".mment du dernier plan de restructuration .. Je dirais 
même, l'avant-dernier, parce que celui que nous examinons pour l'heure est trop important pour que je puisse 
m'attacher à ce qui s'est passé il y a quelques mois." Antwoord van dezelfde minister op de interpellatie van de heer 
Liesenborghs over "de problemen inzake financieel beleid en personeelsbeleid bij Sabena", Hand., Senaat, 1992-1993, 
12 juli 1993, [114], 3476. 

1081 Zie hierover, behalve de in de vorige voetnoot geciteerde interventies o.m. ook de mondelinge vraag van 
15 oktober 1992, supra, voetnoot_. 

1082 Zie de mondelinge vragen van de heren de Donnéa en Didden aan de Vice-eerste minister en minister van 
Verkeerswezen en Overheidsbedrijven over "de bezuinigingsmaatregelen bij Sabena, vooral met betrekking tot het 
salaris van de piloten", Hand., Senaat, 1993-1994, 14 oktober 1993, [3], 26; mondelinge vraag van de heer de Donnéa 
aan dezelfde minister over "de privatisering van Sabena", Hand., Senaat, 1993-1994, 10 februari 1994, [40], 1179. Zie 
voorts het antwoord van dezelfde minister op de schriftelijke vraag van de heer Decléty van 25 februari 1994 over 
"Sabena- Concurrentiepositie en Europese actie", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 22 november 1994, [134], 7041 
(Vr. nr. 721): "De [Europese] Raad heeft de Commissie eveneens opgedragen een studie uit te werken betreffende de 
ontwikkelingen met betrekking tot de zogenaamde 'goedkope vlaggen', en andere praktijken dewelke zich ... vertalen 
in een beroep op extracommunautaire middelen." 
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357. Plan tot uitvlagging via Luxair. Dat veranderde in januari 1995. Toen lekte een voorstel.uit 

waarbij Sabena en Luxair hun vliegtuigen en piloten zouden onderbrengen in een gemeenschappelijke 

pool. 

Het voorstel, op 16 januari besproken op de raad van bestuur van Luxair, beoogde vooral een 
delokalisatie van de piloten (minderontvangst voor de Belgische Schatkist van 1,5 miljard frank per 
jaar?) maar vertoonde toch ook een zekere economische logica. Terwijl Sabena immers vooral tijdens de 
week nood aan vliegtuigen had, beoogde Luxair voor zijn charteractiviteiten een uitbreiding van de 

capaciteit in het weekeinde.! 083 

Het Sabena-Luxair voorstel genoot de steun, niet alleen van de raad van bestuur van Sabena, maar 

ook van de Belgische minister bevoegd voor overheidsbedrijven. Zodra het voorstel uitlekte, stak 

echter een storm van protest op,l084 Een overheid die (als aandeelhouder) zou instemmen met de 

selectieve omzeiling van sociale zekerheidsbijdragen die ze zelf (als regelgever) heeft ingesteld, geen 

politicus durfde het nog verdedigen. 

De Luxemburgse eerste minister, de Belgische ministers van Financiën en Sociale Zaken en de Franse 
minister van Transport (Frankrijk was toen voorzitter van de Gemeenschap) lieten hun afwijzing en/ of 
verontwaardiging blijken. Toen ook de raad van bestuur van Luxair het project verwierp, haastte ook de 
voor Sabena bevoegde minister, zich om te verduidelijken dat hij elke delokalisatie en elke medewerking 
aan delokalisatie "onaanvaardbaar" acht "vanuit moreel, principieel en ethisch oogpunt", althans 
voorzover die delokalisatie niet gebaseerd zou zijn op "economische realiteiten en een wettelijk 

kader" .1 085 

358. Alternatief plan tot vrijstelling loonmatigingsbijdrage. De verwerping van uitvlagging leidde 

ertoe dat Swissair, dat ondertussen onderhandelde over een intrede bij Sabena, haar bod naar beneden 

toe herzag.l 086 Bovendien stemde de Belgische regering begin maart 1995 in met een alternatief 

voorstel voor sociale lastenverlichting, dat Sabena jaarlijks 650 miljoen frank1087 aan besparingen 

moest opleveren. "U moet deze maatregel ... beschouwen als een soort Maribel-operatie, speciaal voor 

1083 "TI y a quinze jours, nous étions pourtant à quelques encablures d'un accord global grace aux. bonnes relations 
avec Air France ... grace à une proposition constructive de Swissair et à la position des organes de gestion de la Sabena 
qui prétendaient avoir bouclé un projet de collaboration ayant une réalité économique et opérationnelle avec Luxair. 
Cette collaboration visait notaroment à accroître le volume de transport européen de Sabena durant la semaine en 
disposant d'appareils de Luxair, tandis que Luxair aurait pu disposer d'avions Sabenaleweek-end pour développer son 
tratic 'charter'. Cette collaboration impliquait un renforcement de la mise en commun de moyens bumains et 
techniques .... Aujourd'hui, nous sommes loin de cette salution et, conmie dans un jeu de dominos, tous les éléments 
sont à repositionner. Telle mythe de Sisyphe, tout est taujours à refaire." Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan 
de Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven over "de bescherming van het openbaar 
belang bij Sabena", Hand., Senaat, 1994-1995, 1 februari 1995, [36], 1105. 

1084 Zie behalve de in de vorige voetnoot geciteerde vraag, o.m. ook de mondelinge vraag van de heer Peeters aan de 
minister van Financiën over "de 'uitvlagging' van 4 000 kaderleden uit de Belgische banksector naar het 'sociale' en 
fiscale 'paradijs Luxemburg"', Hand., Kamer, 1994-1995, 2 februari 1995, [24], 754. 

1085 Zie het antwoord op de mondelinge vraag van 1 februari 1995 (supra, voetnoot_): "J'[estime] inacceptable, tant 
sur le plan moral que sur le plan des principes et de l'éthique, toute délocalisation ainsi que toute collaboration non 
basées sur des réalités économiques et un cadre légal" (nadruk toegevoegd). In dezelfde zin het antwoord op de 
mondelinge vraag van de heer Van den Eynde aan de Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en 
Overheidsbedrijven over "de verhouding tussen Sabena en Swissair", Hand., Kamer, 1994-1995, 2 februari 1995, [24], 
754. 

1086 "C'est ainsi que Swissair m'a fait savoir il y a quelques heures qu'elle reconsidérait son offre et qu'elle 
formulerait, après un réexamen de la situation globale, une nouvelle proposition qui pourrait impliquer une demande 
d'intervention substantielle du Gouvernement belge." Ibid. Vgl. SAMSON, C. en SERAFINI, L., o.c., 115: "Les Suisses 
revoient la valorisation de la Sabena à la baisse de 6 milliards de francs". 
1087 Dit bedrag werd door de minister van Sociale Zaken genoemd ("la restitution intégrale des 650 millions résultant 
de l'opération de 7,62 %".Antwoord op de interpellatie van de heer Annemans tot de Eerste minister over "de verdere 
subsidiëring van Sabena", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 3 april 1995, [C 84], 1 (Int. 
nr. 1335). 
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de luchtvaartmaatschappijen", aldus de bevoegde minister,1088 die toen nog niet bevroedde dat de 

Commissie sectoriële Maribel-steun als met het Verdrag onverenigbare staatssteun zou 

bestempelen 1089 en terugvordering zou eisen 1090. 

Het valt niet zo makkelijk te achterhalen welke maatregel de regering precies voor ogen stond. Er werd 
enkel gesproken over "vrijstelling van de 7,62% pct. sociale lasten, die indertijd werd ingevoerd ter 

consolidatie van drie indexsprongen")091 Bij nader toezien gaat het om vrijstelling van de zgn. 

"loonmatigingsbijdrage", ingesteld bij K.B. nr. 401 van 18 april1986.1092 De regering beklemtoonde dat 
ook andere categorieën van werknemers, al dan niet in welomschreven sectoren, al waren vrijgesteld van 
deze "loonmatigingsbijdrage". Daarmee verwees ze m.i. naar het koninklijk besluit van 8 april 1989 "tot 
uitvoering van artikel38, § 3bis, derde lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen 

van de sociale zekerheid voor werknemers" .1 093 

De regering verklaarde voorts dat de vrijstelling "geen rechtstreekse hulp aan de onderneming, maar wel 
een rechtstreekse hulp ten voordele van het personeel in het kader van een herstructureringsplan van de 

onderneming" zou uitmaken. I 094 Een subtiel onderscheid. 

Formeel zou de voorgestelde maatregel voor de hele luchtvaartsector gelden, voor Sabena en 24 andere 
· ondernemingen. In de praktijk zou Sabena met het leeuwendeel van de lastenverlaging gaan lopen, niet 

alleen omdat het bedrijf veruit de belangrijkste werkgever is in de luchtvaartsector maar ook omdat de 
toekenning van de lastenverlaging aan voorwaarden zou worden onderworpen die Sabena op het lijf 
geschreven leken. Om voor de lastenverlaging in aanmerking te komen zouden luchtvaartondernemingen 
minstens 100 werknemers moeten hebben, een herstructureringsplan moeten voorleggen (in uitvoering. 
hebben?) dat productiviteitsstijging en loonhlatiging beoogde, en het bewijs moeten leveren dat de uit de 
lastenverlaging voortvloeiende besparing rechtstreeks en integraal ten goede zou komen aan het 

personeel, in het kader van een herstructurering van de onderneming.! 095 Voornoemd 

1088 "Toen ik in de Kamer werd ondervraagd over de uitvlagging dacht ik reeds aan maatregelen in de aard van de 
Manbel-operatie die een wettelijk kader had en geen ontregeling van de sector inhield." Antwoord op de mondelinge 
vraag van de heer Ramoudtaan de minister van Tewerkstelling en Arbeid over "de selectieve vermindering van de 
patronale bijdragen bij Sabena", Hand., Kamer, 1994-1995, 8 maart 1995, [33], 996. 

1089 Integendeel, ze verklaarde aan het Parlement dat "[ d]e Europese Commissie dergelijke 'sociale hulp' positief 
[evalueert]" en "[verwees] in dit verband naar de guidelines van de Europese Commissie betreffende de toepassing van 
de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag inzake luchttransport". Ibid. In dezelfde zin haar antwoord op de in de 
volgende voetnoot geciteerde mondelinge vraag. 

1090 In juli 1998 stapte de Commissie zelfs naar het Hof van Justitie om deze terugvordering te bekomen. Details over 
de eerste, tweede en derde Manbel-regeling (en over het verzet van de Commissie tegen "Maribel-bis") vindt men o.m. 
bij VAN LANGENDONCK, J., Handboek sociale zekerheid. Vierde editie, CED Samson, 1997, 207-211. 

1091 Zie het antwoord op de mondelinge vraag van de heer De Croo aan de minister van Sociale Zaken over "de 
vermindering van de loonkosten van Sabena", Hand., Senaat, 1994-1995, 8 maart 1995, [48], 1521. 

1092 K.B. tot instelling van een sociale zekerheidsbijdrage, loonmatigingsbijdrage genaamd, en tot wijziging van het 
koninklijk besluit nr. 278 van 30 maart 1984 houdende bepaalde maatregelen inzake loonmatiging met het oog op de 
bevordering van de tewerkstelling, de vermindering van de openbare lasten en het financieel evenwicht van de stelsels 
van de sociale zekerheid (B.S., 6 mei 1986). Zie met name art. 1 van dit K.B., dat een § 3bis invoegde in art. 38 van 
de, ook toen reeds herhaaldelijk gewijzigde, wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale 
zekerheid voor werknemers (B.S., 2 juli 1981 ). Bedoelde § 3bis is ondertussen zelf reeds ettelijke keren gewijzigd. Zie 
voor een gecoördineerde versie bijv. Story-wetboeken, deel SZ, onder M.Z. I/21 ("W. 29 juni 1981 "). 

1093 B.S., 26 april 1989. Zijn krachtens art. 1 van dat -veelvuldig gewijzigde: zie Story-wetboeken, deel SZ, onder 
M.Z. II/1, "K.B. 8 april 1989"- besluit o.m. van de loonmatigingsbijdrage vrijgesteld: dienstboden, deeltijds 
leerplichtige werknemers, betaalde sportbeoefenaars, gelegenheidsarbeiders in de tuinbouwsector, handarbeiders wier 
loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, werknemers in de sector zeevisserij, taxichauffeurs, 
mindervaliden in beschermde werkplaatsen en personeelsleden van onderwijsinstellingen die rechtstreeks ten laste van 
de Gemeenschap worden bezoldigd. 

1094 Supra, voetnoot_. 

1095 "A eet égard, je voudrais rappeler à l'honorable assemblée que la mesure serapporte à une triple exigence: une 
augmentation de la productivité de l'ordre de 25 %, la réduction salariale déjà opérée allant jusqu'à 17 %, et 
l'affectation directe et intégrale des montants récupérés par la compagnie au personnet concemé .... [Cette mesure] 
pourrait dès lors s'appliquer à d'autres entreprises que la SABENA, pour autant qu'elle s'inscrive dans Ie cadre d'un 
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herstructureringsplan zou bovendien moeten worden goedgekeurd door de minister van verkeerswezen, 
op dat ogenblik tevens minister van overheidsbedrijven. 

359. Het plan tot vrijstelling van de loonmatigingsbijdrage liet veel juridische vragen onbeantwoord, 
vooral omtrent het toepassingsgebied van de lastenverlaging. 

Zouden ook buitenlandse luchtvaartmaatschappijen (paritair subcomité 512.02) ervan kunnen genieten? 
Zouden enkel vliegmaatschappijen kunnen genieten of ook aanverwante bedrijven (samen in paritair 
subcomité 315.02; Sabena= subcomité 315.01). Wat in de eerste hypothese met Sabena's divisies- geen 
afgescheiden rechtspersonen- "catering", afhandeling en onderhoud? In de mate dat die zouden 
meegenieten van de steun, kondigde Belgavia, enig concurrent inzake "catering" en afhandeling, een 
klacht bij de Commissie aan. Wat trouwens met Sabena-dochters Sabelair en DAT: voldeden ook zij aan 
de voorwaarden voor steun ? En kwam de federale bevoegdheid voor sociale zekerheid hier niet in 
aanvaring met de gewestbevoegdheid voor economische steun aan bedrijven ? 

Het selectief karakter van de lastenverlaging leidde bovendien tot hevig protest van andere sectoren, 
die evenzeer leden onder hoge personeelskosten en een slechte conjunctuur, en niet begrepen waarom 
zij geen aanspraak op lastenverlaging zouden kunnen maken.1 096 Europees commissaris Van Miert, 
bevoegd voor concurrentie, gaf openlijk uiting aan zijn scepsis omtrent de verenigbaarheid van de 
voorgenomen steunmaatregel met de gemeenschappelijke markt. Het sectorieet karakter van de 
maatregel zat de commissaris dwars.1 097 

360. Tweede alternatief: afschaffing van extra pensioenbijdragen. Tegen zoveel' twijfels en negatieve 
reacties bleken de regeringsprojecten niet bestand. Voor de tweede keer moest de regering op zoek 
naar een alternatieve lastenverlaging voor Sabena. Half april 1995 kwam het nieuws dat het plan tot 
vrijstelling van de loonmatigingsbijdrage was opgeborgen, en vervangen door -nogmaals- een 
alternatieve lastenverlichting. Die nieuwe constructie kon wel de goedkeuring van de Commissie 
wegdragen. Ditmaal zou het immers niet om een lastenverlichting gaan maar om de afschaffing van 
een lastenverzwaring - wederom een fijne nuance - die specifiek voor de luchtvaartsector was 
ingesteld in 1969.1098 Door de toen opgelegde last af te schaffen zou België enkel een "historische 
fout" "rechtzetten", hetgeen de Commissie enkel kon toejuichen. 

Derde keer, goede keer dus. Opvallend is wel dat deze derde constructie tot lastenverlaging, nochtans 
de enige die daadwerkelijk is gerealiseerd, in pers en Parlement veel minder publiciteit heeft gekregen 
dan de twee constructies die voordien opgang maakten (uitvlagging via Luxair en vrijstelling 
loonmatigingsbijdrage). Verder in deze thesis zal er uitgebreid aandacht aan worden besteed, met 

plan de restructuration, que Ie produit de l'exonération soit affecté intégralement au personnel et que la productivité ait 
été accrue comme précité." Antwoord op interpellatie nr. 1335 van 3 april 1995 (supra, voetnoot_). Vgl. het antwoord 
op de mondelinge vraag van de heer De Croo van 8 maart 1995 (supra, voetnoot _): "Het betreft hier geen 
rechtstreekse hulp aan de onderneming, maar wel een rechtstreekse hulp ten voordele van het personeel in het kader 
van een herstructureringsplan van de onderneming. Deze hulp dient te worden gezien in het licht van de belangrijke 
inspanningen inzake produktiviteit en de loonmatiging die recent werd opgelegd aan de werknemers van bepaalde 
ondernemingen in de luchtvaartsector. ... Evenmin wordt het gelijkheidsbeginsel geschonden aangezien alle 
ondernemingen uit de luchtvaartsector, voor zover ze een plan tot herstructurering voorleggen, deze vrijstelling kunnen 
krijgen voor hun werknemers." (nadruk toegevoegd). 

1096 Zie, met een beroep op het gelijkheidsbeginsel, interpellatie nr. 1335 van 3 april 1995 (supra, voetnoot_). 

1097 Reactie van de Eerste minister : "Ik luister alleen naar verklaringen van degenen die bevoegd zijn voor het 
dossier". Ook de minister bevoegd voor overheidsbedrijven wees erop dat het steunaspect van het dossier niet zou 
worden behandeld door commissaris VAN MIERT maar door diens collega KINNOCK, met wie hij "interessante" 
contacten had. 

1098 In persmededeling IP/95/805 van 19 juli 1995 (COMP DOC 275) heeft de Commissie het over een Belgisch 
"voornemen om bepaalde extra pensioenbijdragen voor de hele sector luchtvervoer af te schaffen, waarmee een 
situatie wordt rechtgezet die dateert van 1969 toen in deze sector extra pensioenbijdragen werden ingevoerd om met 
dit extra geld de kosten te kunnen betalen van de vervroegde pensioenleeftijd van piloten en cabinepersoneel". Zie 
voor meer details infra, _. 
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name om te bepalen of ze werkelijk verenigbaar is met het communautair staatssteunrecht Zie infra, 
nrs. - . 

3 61. Nieuwe plannen voor uitvlagging, ditmaal via Swissair. Ook nadien dook het 
uitvlaggingsscenario voor Sabena-piloten nog zeer regelmatig op in de pers en in het Parlement.1099 
De bedrijfsleiding van Sabena maakte er trouwens geen geheim van dat de uitvlagging, nu 
"uitwijking" of "common crew management" genoemd, onverminderd hoog op de prioriteitenlijst 
stond. Gedacht werd aan een Zwitserse constructie.11 oo "De gesprekken met de Zwitserse regering 
daarover zouden bijna rond zijn, die met de Belgische moeten nog volop starten", heette het in 
1998)101 De Belgische minister van Financiën heeft indertijd toegegeven dat Sabena zich, indien het 
kon aantonen dat de "werkelijke leiding" vanuit Zwitserland wordt gevoerd, kon beroepen op het 
Belgisch-Zwitserse· dubbelbelastingverdrag om voortaan in Zwitserland belasting te betalen. Dit zou 
echter op zichzelf niets veranderen aan het sociaal-zekerheidsstatuut van de werknemers : de sociale 
zekerheidsbijdragen zouden in beginsel nog steeds in België verschuldigd blijven. Bovendien heeft de 
minister er terecht op gewezen dat een Sabena met "werkelijke leiding" vanuit Zwitserland~ wel eens 
zijn status als "Community carrier" zou kunnen verliezen (infra, nr. _)1102 -terwijl het juist die status 
was die de Zwitsers tot een participatie in Sabena deed besluiten (supra, nr. _).1103 

362. Besluit. Appreciatie. Vraag blijft -geen juridische, wel een prangende vraag- of de overheid als 
aandeelhouder kan meewerken aan de ontwijking van normen die ze als regelgever stelt. In principe 
niet, zo lijkt me. 

De houding die de overheid in het Sabena-dossier heeft aangenomen, roept ook volgende bedenkingen 
op: 

1) Terwijl onze beleidsverantwoordelijken publiekelijk hun verontwaardiging uitten tegen uitvlagging 
van Sabena-personeel, hebben ze in 1988 wettelijk de uitvlagging van de volledige Belgische 
koopvaardijsector naar Luxemburg georganiseerd.11 04 

1099 Zie bijv. interpellaties nr. 1203, 1218 en 1220 van 19 maart 1997 (infra, voetnoot_), en het antwoord van de 
bevoegde minister daarop; of schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 11 juli 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van Financiën en Buitenlandse Handel over "Sabena - Uitvlaggingsscenario's", Vr. en Antw., Kamer, 1996-
1997, 6 oktober 1997, [99], 13345 (Vr. nr. 980). 
1100 Swissair zelfheeft een ruime ervaring met uitvlagging naar lage-loonlanden (vb. van de boekhouding naar India). 
Zie schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 1 september 1995 aan de minister van Vervoer over 
"Samenwerkingsakkoord tussen Sabena en Swissair", Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 17 oktober 1995, [1-3], 98 
(Vr. nr. 4). 

1101 "Sabena staat nog voor belangrijke uitdagingen", F.E.T., 7 juli 1998, 7. 
11 02 Antwoord op mondelinge vraag van de heer Daems aan de Vice-eerste minister en minister van Financiën en 
Buitenlandse Handel over "de uitvlagging van het Sabenapersoneel", Hand., Kamer, 1996-1997, 9 januari 1997, [129], 
4620. Vgl. de samengevoegde interpellaties nrs. 1077 tot 1079 van 19 februari 1997 (infra, voetnoot _), waar de 
minister van Vervoer weigerde te antwoorden op- talrijke- vragen over de uitvlagging. 

1103 Bovendien heeft Sabena in België zoveel fiscale verliezen opgestapeld - 35 miljard frank is het bedrag dat 
interpellatie nr. 872 van 17 december 1996 (supra, voetnoot_) noemt- dat het bedrijf zelfs bij winst gedurende lange 
tijd geen belasting zal moeten betalen. Of de vroegere fiscale verliezen ook in Zwitserland in rekening gebracht 
kunnen worden, staat nog te bezien. 

1104 Zie daarover 151 e Boek van opmerkingen van het Rekenhof (COMP DOC 230), 185-207 ("De uitvlagging van 
de Belgische koopvaardijvloot naar Luxemburg") en LANGE, H., "Een Belgische vloot: leven na de dood?", in Liber 
Amicorum Jozef van den Heuvel, Deurne, Kluwer, 1999, 305-314. In het Parlement werd gewezen op het weinig 
consequente beleid. Zie bijv.de-onbeantwoord gebleven- schriftelijke vragen van de heer Valkeniers van 8 februari 
1995 aan de minister van Sociale Zaken, de minister van Financiën resp. de Vice-eerste minister en minister van 
Verkeerswezen en Overheidsbedrijven over "Sabena- Delokalisatie van personeel", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 
14 maart 1995, [150], 7919 (Vr. nr. 426), 7918 (Vr. nr. 971), resp. 7911 (Vr. nr. 1037) en de mondelinge vraag van de 
heer De Croo van 8 maart 1995 (supra, voetnoot_). Vgl. de commentaar in SAMSON, C. en SERAFINI, L., o.c., 114: 
"La morale est fonction du temps." Vgl. ook het antwoord op de mondelinge vraag van 1 februari 1995 (supra, 
voetnoot_) : "Et même si en 1988, Ie 'dépavillonnement' - c'est-à-dire la délocalisation de la marine marchande beige -
s'est opéré dans un cadre légal, i1 ne constitue pas nécessairement une référence." 
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2) Terwijl onze beleidsverantwoordelijken publiekelijk hun verontwaardiging uitten tegen uitvlagging 
van Sabena-personeel, hebben ze een selectieve. en sociale lastenverlaging doorgevoerd met een 
gelijkaardig effect : sommige werknemers en werkgevers betalen nu minder sz-bijdragen, zodat alle 
anderen meer moeten betalen. 

3) Actie tegen uitvlagging gaat best gepaard met enige reflectie over de oorzaken van uitvlagging. 

5. Sinds 1995 : privatisering en marktdiscipline onder Swissair 

363. De eerste discrete contacten met tussen Swissair en Sabena zouden tijdens de eerste helft van 
1994 hebben plaatsgehad. Vanaf juni 1994 gaven leden van de Sabena-directie en van de regering 

openlijk toe dat met "andere luchtvaartmaatschappijen" wordt gepraat; 1105 in ruime kring werd 
Swissair toen al als dé kandidaat naar voren gebracht. Op 27 oktober 1994, op 24 november 1994 en 
tijdens de eerste helft van februari 1995 lanceerde Swissair concrete biedingen op Sabena, waarbij elk 

nieuw bod wat minder gunstig uitviel voor de Belgische Staat.11 06 De herziening in februari 1995 
vloeide rechtstreeks voort uit de perikelen rond het "uitvlaggingsdossier" (supra, nr._). 

364. Nadat de Europese Commissie op 19 juli 1995 haar goedkeuring had gehecht aan alle aspecten 
van de transactie (daarover infra, _)en op 20 juli 1995 de naamloze vennootschap Zephyr-Fin was 
opgericht (infra, _), kon een buitengewone algemene vergadering van Sabena op 25 juli 1995 het 
samenwerkingsakkoord met Swissair bekrachtigen dat hieronder (infra, _) wordt toegelicht.. De naar 

verluidtl107 vierde grootste luchtvaartgroep in Europa was geboren. 

365. De intrede van Swissair betekende niet het einde van de problemen voor Sabena. Integendeel, op 
sommige momenten leek het overleven van de luchtvaartmaatschappij aan een zij den draadje te 
hangen. 

Dit was vooral zo toen Sabena in 1995 een diepgaande, sociale, crisis doormaakte. 

Een op 20 augustus 1993 gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, waarin de Sabena-werknemers zich 
tot looninlevering hadden verbonden, zou in de zomer van 1995 aflopen. De directie wenste een 
voortzetting, de vakbonden weigerden. 

Een tweede betwiste CAO dateerde van 23 december 1976 en g'arandeerde arbeiders bij Sabena na vijf 
jaar anciënniteit een bediendenstatuut.1108 Deze overeenkomst wenste de directie niet (langer) toe te 
passen, tot ongenoegen van de vakbonden. 

Daarnaast wenste de directie onderhandelingen over arbeidsduurv~rlening, meer flexibiliteit, 
indexaanpassingen en baremaverhogingen. De vakbonden waren weinig geneigd hierop in te gaan. 

1105 Zie bijv. het antwoord op interpellatie nr. 1026 van 22 juni 1994 (supra, voetnoot_); mondelinge vraag van de 
heer Geens aan de Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven over "het mogelijke 
samengaan van Sabena en Swissair", Hand., Senaat, 1993-1994, 23 juni 1994, [87], 2691; schriftelijke vraag van de 
heer Vermeiren van 29 juli 1994 aan de Vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven 
over "Sabena- Air France- Samenwerkingsakkoord", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 6 september 1994, [123], 6497 
(Vr. nr. 872). 
1106 Details over de inhoud van en de verschillen tussen de biedingen hebben hun weg gevonden naar pers en 
Parlement. Zie bijv. SAMSON, C. en SERAFINI, L., o.c., 108. Aangezien ik er geen officiële bevestiging van vind, laat ik 
ze verder buiten beschouwing. 
1107 SAMSON, C. en SERAFINI, L., o.c., 107. 
1108 De CAO werd bekrachtigd bij K.B. 17 februari 1977 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1976, gesloten in het Paritair Comite voor de handelsluchtvaart, 
betreffende het statuut van de werknemers, tewerkgesteld bij de N.V. Sabena (B.S., 30 apri11977). Zie over deze CAO 
de schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 20 oktober 1995 aan de minister van Vervoer over "Sabena- CAO", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 26 mei 1997, [83], 11391 (Vr. nr. 98). In het antwoord bevestigt de minister dat 
zowel de CAO als het bekrachtigend koninklijk besluit nog steeds gelden. Op de vraag of de CAO ook "[wordt] 
toegepast", antwoordt hij diplomatisch dat de CAO "van toepassing [is]". 
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Nadat 25 onderhandelingsrondes met het personeel over besparingen zonder resultaat bleven, zegde 
de Sabena-directie alle geldende collectieve arbeidsovereenkomsten op (26 CAO's op 26 september 
1995, alle andere op 27 november 1995). De inspiratie voor dit "unicum in de geschiedenis van het 
Belgische sociale overleg" 1109 haalde de directie wellicht bij Swissair, waar de directie in maart 1995 
een gelijkaardige stunt had uitgevoerd. Anders echter dan bij Swissair, leidde de opzegging niet tot 
een doorbraak maar tot een ware sociale uitputtingsslag, met meerdere onaangekondigde 
24-uursstakingen. De overheid stelde zich officieel op het standpunt dat Sabena als privé
vennootschap zelf orde op zaken moest stellen.111 0 Dat gebeurde pas in februari 1996, met het ontslag 
van de Belgische voorzitter van de raad van bestuur en het directiecomité, en van enkele andere 
directieleden.1111 Nadien kwam een Zwitser aan het hoofd van het directiecomité terwijl ook het 
financieel management in Zwitserse handen overging, hetgeen algemeen werd gezien als een 
gevoelige uitbreiding van Swissair's invloed. Pas op 30 oktober 1996 bereikten de nieuwe directie en 
de vakbonden een sociaal akkoord. 

Als een volgend negatief signaal interpreteerden sommigen de. toestemming die Swissair's raad van 
bestuur eind oktober 1996 aan zijn directie-generaal gaf, om desgewenst over te gaan tot de volledige 
afschrijving van de participatie in Sabena .I 112 In het Parlement werd het spookbeeld van een 
"sterfhuisconstructie" of "nieuw RMT-scenario" opgeroepen,1113 wáarbij Swissair de winstgevende 
onderdelen van Sabena zou overnemen om het Belgische bedrijf vervolgens te laten vallen. 
De regering ontkende echter met klem het bestaan van een "put"-optie die Swissair zou toelaten om de 
gekochte aandelen terug te schuiven naar de Belgische Staat.1114 

366. Sabena's resultaten in 1995 (1,7 miljard frank verlies) en vooral 1996 (8,3 miljard frank verlies, 
waarvan 4,1 exceptioneel) waren negatief) 115 Het eigen vermogen daalde van 15,8 naar 8,6 miljard 

1109 Aldus de mondelinge vraag van de heer Vanoost ·aan de minister van Vervoer over "het initiatief van de Sabena
directie", Hand., Kamer, 1995-1996, 30 december 1995, [26], 790. 
1110 Zo blijkt uit volgende mondelinge vragen aan de minister van Vervoer : van de heer Loones over "de autonome 
overheidsbedrijven en de Regering", Hand., Senaat, 1995-1996, 21 december 1995, [1-19], 426; van de heer Reynders 
over "zijn re1;1cties in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Sabena-aandeelhouder betreffende de beslissing 
van het 'management' om de CAO's op te zeggen", Hand., Kamer, 1995-1996, 30 december 1995, [26], 790; van de 
heer Vanoost van 30 december 1995, supra, voetnoot_; van de heer Reynders over "de situatie op sociaal vlak bij 
Sabena", Hand., Kamer, 1995-1996, 25 januari 1996, [33], 1061; en van de heer Verreycken over "de chaos bij 
Sabena en NMBS", Hand., Senaat, 1995-1996,29 februari 1996, [1-27], 606. 
1111 Over de ontslagvoorwaarden : schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 9 april 1996 aan de minister van 
Vervoer over "Sabena - Sociaal conflict - Ontslagvoorwaarden voor het leidend personeel", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, 30 juni 1997, [88], 12117 (Vr. nr. 240). 
1112 Reactie van de minister van Vervoer: "[J]e ne vous cacherai pas que eet élément m'a énormément perturbé": 
antwoord op samengevoegde interpellaties nrs. 1077 tot 1079 van 19 februari 1997 (infra, voetnoot _). De minister 
beklemtoonde echter dat de beslissing tot afschrijving louter door boekhoudkundige motieven (consolidatie) was 
ingegeven; zo ook in zijn antwoord op samengevoegde interpellaties nrs. 1203, 1213, 1218, 1220 en 1225 van 
19 maart 1997 (infra, voetnoot _). Zie ook schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 6 december 1996 aan de 
minister van Vervoer over "Sabena- Beslissing van de raad van bestuur van Swissair Ltd.", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, 3 maart 1997, [72], 9715 (Vr. nr. 385). 
1113 "Het is volgens mij niet ondenkbaar dat Swissair vroeg of laat Sabena als een leeg skelet van de hand doet na 
eerst alle winstgevende activiteiten te hebben geïncorporeerd." Zie, met argumenten, de interpellatie van de heer 
Vanoost tot de minister van Vervoer over "de samenwerking van Swissair met Sabena, de financiële voorwaarden 
waaronder dit gebeurt en de rol van de overheid bij een eventuele terugtrekking van Swissair", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 17 december 1996, [C 235], 8 
(Int. nr. 872). 
1114 Antwoord op de in vorige voetnoot geciteerde interpellatie. 

1115 Zie mondelinge vraag van de heer Reynders aan de minister van Vervoer over "de resultaten 1996 van Sabena en 
het stopzetten van de activiteiten te Deurne", Hand., Kamer, 1996-1997, 23 januari 1997, [132], 4729; mondelinge 
vraag van de heer Reynders aan de minister van Vervoer over "de resultaten van Sabena", Hand., Kamer, 1996-1997, 
13 maart 1997, [142], 5135. 
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frank, en berichten over een nakende vereffening waren begin 1997 niet uit de lucht.1116 Niettemin 
besloot de buitengewone algemene vergadering van 24 april 1997, bij eengeroepen toen het eigen 
vermogen tot minder dan een derde van het kapitaal was gedaald (art. 103 Venn.W.), om de 
activiteiten voort te zetten op basis van het in juni 1996 uitgewerkte herstructureringsplan "Horizon 
98". Sindsdien gaat het, mede dankzij een betere conjunctuur, opnieuw vooruit met Sabena. Het 
verlies in 1997 bleefbeperkt (1,9 miljard frank), terwijl voor 1998 zelfs winst werd gemaakt (in 1999 
opnieuw een beperkt verlies). De ambitieuze doelstellingen van het "Horizon 98"-plan inzake 
winstgevendheid en kostendaling zijn slechts zeer gedeeltelijk gehaald, maar een nieuw programma 
("FIT", voorgesteld in juli 19981117) zou hieraan moeten verhelpen. Ofschoon de vrees voor een 
nieuw "Renault-scenario" 1118 nog niet geheel is geweken, overheerst momenteel toch het optimisme. 
Sabena vervoert opvallend meer passagiers, 1119 terwijl de tewerkstelling sinds enige jaren zelfs licht 
is toegenomen.1120 

C. Analyse van de transactie 

1. Inleiding 

1.1 Intransparantie, geheimhouding, desinformatie 

367. Bij mijn weten bestaat er geen enkel publiek toegankelijk document waarin de Belgische 
overheid de Sabena-Swissair transactie beschrijft. De transactie kreeg vorm via een kluwen van 
overeenkomsten en enkele koninklijk besluiten, niet via een wet. De genoemde overeenkomsten 
bevatten zonder uitzondering stringente geheimhoudingsclausules. Bij de relevante koninklijke 
besluiten is er minstens één dat niet in het Staatsblad werd gepubliceerd, zelfs niet bij uittreksel.. 
Bij de wel gepubliceerde exemplaren staan geen Verslagen aan de Koning afgedrukt, noch adviezen 
van de afdeling wetgeving van de Raad van State.1121 

1116 Zie volgende interpellaties tot de minister van Vervoer: 
-in Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 19 februari 

1997, [C 276], 8: van de heer Van Hoorebeke over "de toestand van Sabena" (Int. nr. 1077); van de heer Vanoost 
over "het vereffeningsscenario dat door de Raad van Bestuur van Sabena werd vastgelegd", int. nr. 1078; en van de 
heer De Croo over "de toekomst van Sabena" (Int. nr. 1079). 

-in Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 19 maart 
1997, [C 305], 2: van de heer Vanoost over "de arcbi-slechte cijfers van Sabena voor 1996 en de te hoge 
waardering van de vloot ten bedrage van anderhalfmiljard frank in de periode dat Sabena nog een overheidsbedrijf 
was" (Int. nr. 1203); van de heer Van Eetvelt over "de toekomst van Sabena" (Int. nr. 1213); van de heer 
Van Hoorebeke over "de toestand bij Sabena" (Int. nr. 1218); van de heer Van Aperen over "het voortbestaan van 
Sabena" (Int. nr. 1220); en van de heer Huysentruyt over "de rampzalige toestand van Sabena" (Int. nr. 1225). 

1117 "Sabena staat nog voor belangrijke uitdagingen", l.c., 7. 
1118 Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de minister van Vervoer over "het dreigende Renault-scenario voor 
Sabena", Hand., Senaat, 1996-1997, 3 juli 1997, [1-124], 3293. Vgl. schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 
25 juli 1997 aan de minister van Vervoer over "Toekomst van Sabena - Invloed van de volledige liberalisering van het 
Europees luchtruim", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997,26 augustus 1997, [1-52], 2631 (Vr. nr. 122). 
1119 "Sabena groeit met 32 procent over eerste halfjaar van 1998", F.E.T., 7 juli 1998, 1. 
1120 Cijfers over de periode 1987-1996 zijn te vinden in het antwoord op schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 
28 maart 1997 aan de minister van Vervoer over "Sabena- Balans- Overwaardering van vliegtuigen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 30 juni 1997, [88], 12125 (Vr. nr. 500). Zie voorts "Swissair en Sabena werven aan", F.E.T., 
24 juli 1998, 24. 
1121 De regering achtte het niet nodig de besluiten aan de Raad van State voor te leggen, onder verwijzing naar de 
hoogdringendheid. 
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368. Het Parlement is op geen enkele wijze betrokken bij de toenadering tussen Sabena en Swissair. 
Wetgevend optreden bleek niet noodzakelijk. De Sabena-Swissair transactie is grotendeels door een 
ontslagnemende regering afgehandeld, als "lopende zaak". 

Informatie over de met Swissair gesloten overeenkomsten konden de parlementsleden telkens 

opnieuw enkel in de pers vinden.1122 Geen enkele mogelijkheid tot inzage in de overeenkomsten is 
aan de volksvertegenwoordiging toegekend, ook niet aan een geselecteerde groep parlementsleden, 
ook niet achteraf en ook niet na weglating van mogelijke zakengeheimen. Zelfs een beroep op de 

wetgeving over openbaarheid van bestuur kon hieraan niets veranderen.1123 

Aan het Parlement is bij minstens één gelegenheid onjuiste informatie verstrekt. 

Op 6 december 1996 kreeg de minister van V ervoer schriftelijk de volgende vraag voorgelegd : "Heeft de 
Belgische Staat momenteel een aankoopoptie op de aandelen van de categorie B behorende tot de 
Swissair Ltd. (cf. artikel34 'Aankoopoptie van de Belgische Staat' van de statuten)?" 

Het ministerieel antwoord liet aan duidelijkheid niets te wensen over : "De Belgische Staat heeft geen 
koopoptie op de aandelen van categorie B die eigendom zijn van Swissair." 

Maar uit beschikking 95/404/EG van de Europese Commissie van 19 juli 1995 (COMP DOC 276) valt 
op te maken dat de Belgische Staat wel degelijk over een koopoptie beschikt. In de beschikking staat 
zwart op wit : 

"In de eerste plaats heeft de Belgische Staat de optie om alle aandelen te verwerven die in handen zijn 
van Swissair [dit zijn "de aandelen van categorie B", nb] ingeval zijn algemene belangen aanzienlijk 
dreigen te worden geschaad en daarvoor binnen een periode van zes maanden geen oplossing kan worden 
gevonden." 1124 

Even verder in dezelfde beschikking luidt het : 

"In de eerste plaats heeft de Belgische Staat de mogelijkheid om de hele transactie terug te draaien door 
uitoefening van zijn call-optie om alle, zich in handen van Swissair bevindende aandelen te verwerven." 

Ook de nu geldende statuten van Sabena maken gewag van de koopoptie (art. 34). 

369. Tenslotte valt het op dat de nieuwe statuten van Sabena niet in de bijlagen bij het Staatsblad zijn 

verschenen. Daar is enkel "een uittreksel" uit de nieuwe statuten te vinden, 1125 waarin essentiële maar 
"gevoelige" clausules- zoals de clausule die aan de Belgische Staat de optie verleent om de verkoop 
aan Swissair terug te draaien : infra, _ - niet voorkomen. 

370. Als een verrassing komt dit amalgaam van geheimhouding en halve waarheden niet: ook vóór 
1995 stond Sabena bekend om zijn politiek van "splendid isolation". Ofschoon de onderneming zéér 

1122"Na twee jaar in het Parlement blijf ik mij verbazen over het gebrek aan middelen die een parlementslid ... ter 
beschikking staan om zijn werk te doen .... [I]k kan mij alleen op 5 kranteknipsels baseren." Interpellatie nr. 1203 van 
19 maart 1997 (supra, voetnoot _). Antwoord vari de minister van Vervoer : "Le cabinet ministériel, lui aussi, éprouve 
des difficultés à obtenir des informations". 
1123 "Zoals u ongetwijfeld wel weet, heb ik tevergeefs geprobeerd door de toepassing van de wet op de openbaarheid 
van bestuur een exemplaar vast te krijgen van het Master Shareholders Agreement. Dit document is blijkbaar nog 
geheimer dan documenten van defensie of NAVO-documenten. In dit document wordt ongetwijfeld de procedure van 
overdracht van aandelen in detail beschreven. Het feit dat dit document geheim is, laat mij het ergste vermoeden." 
Interpellatie nr. 872 van 17 december 1996 (supra, voetnoot _). Vgl. interpellatie nr. 1077 van 19 februari 1997 
(supra, voetnoot_): "Dit akkoord ligt ook vast in het master shareholders' agreement. Dit is een gèheim document. 
Als parlementslid heb ik geen inzagerecht. Ik kan dus nîet controleren hoe de regering met belastinggelden omspringt. 
Ik weet evenmin wat in het agreement staat en wat de overeenkomst is wanneer de overeenkomst met Swissair 
faliekant zou aflopen." 

1124 "Vóór eind 1998 zal de voor de aandelen te betalen prijs gelijk zijn aan die welke door Swissair aanvankelijk was 
betaald, vermeerderd met rente tegen een bepaald percentage. Na die datum zal de prijs worden vastgesteld door een in 
onderlinge overeenstemming door partijen aangewezen internationale zakenbank." Beschikking 95/404/EG (CÇ>MP 
DOC 276), "De feiten", sub V. 
1125 Zie punt 6 van de akte van 25 juli 1995 met statutenwijzigingen (bijlagen B.S., 22 augustus 1995; N.950822-
274) : "Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, waarvan een uittreksel volgt". 
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regelmatig bij de overheid aanklopte voor verse miljarden, beperkte de communicatie tussen 
bedrijfsleiding en overheid, en tussen regering en·Parlement, zich tot een absoluut minimum (zie ook 
infra, nr. _). 

371. Intransparantie zie ik niet als een kwaal waarbij men zich moet neerleggen, maar als een kwaad 
dat moet worden bestreden. Ook nu komt het er derhalve op aan om zoveel mogelijk objectieve, liefst 
door officiële documenten bevestigde, gegevens te achterhalen over de wijze waarop juridisch vorm is 
gegeven aan de privatisering van, in casu, Sabena. 

In dit concrete geval vindt de onderzoeker daarbij een onverwachte bondgenoot in de communautaire 
instanties. Zoals gezegd, heeft de Europese Commissie de Sabena-Swissair op drievoudige wijze aan 
het EG-Verdrag moeten toetsen, en in twee gevallen heeft dit geleid tot een omstandig gemotiveerde 
én gepubliceerde beschikking. In die Europese beschikkingen vindt men veel van de gegevens terug 

. die de Belgische overheid steeds voor zich heeft willen houden. Zo kan men zich alsnog een relatief 
getrouw totaalbeeld vormen van de Sabena-Swisair transactie. Gelukkig, want zonder een dergelijk 
beeld zijn meer dan oppervlakkige analyses of appreciaties niet denkbaar. 

1.2 Verdere indeling, hoofdpunten van de transactie 

372. De besproken transactie valt uiteen in twee min of meer gelijke en elkaar chronologisch 
opvolgende delen : 

(i) de ontbinding van de banden uit het verleden, 1126 met name van de samenwerking tussen Sabena 
en Air France; onder deze hoofding vallen : 

- de opzegging van het samenwerkingsakkoord Sabena -Air France en 

- de terugkoop van de Sabena-aandelen in handen van Finacta, de door Air France gecontroleerde 
holding waarin ook Belgische institutionelen deelnamen; 

(ii) het opzetten van een samenwerkingsverband met Swissair; relevant zijn hier : 

- de kapitaalverhoging onderschreven door FIM in naam en voor rekening van de Belgische Staat, 
en bekostigd met geld dat grotendeels van Swissair werd geleend; 

-de kapitaalverhoging onderschreven door Zephyr-Fin, een investeringsvehikel waarin voorlopig 
enkel overheidsbedrijven participeren, maar waarin in de toekomst wellicht ook private 
institutionele investeerders zullen deelnemen; 

- de kapitaalverhoging onderschreven door Swissair; 

- de onderschrijving door Swissair van participatiecertificaten met gegarandeerd rendement; 

- de toekenning aan Swissair van warrants die recht geven op een toekomstige 
meerderheidsparticipatie in Sabena; 

-het "mini"-openbaar bod dat Swissair uitbracht op de enkele in het publiek verspreide aandelen 
van Sabena; 

- de toekenning door de Belgische Staat van een sociale lastenverlaging aan Sabena, ten belope 
van meerdere honderden miljoenen frank per jaar; 

- de reorganisatie van het bestuur van Sabena; en 

1126 Als een andere vorm van ontbinding van verbanden uit het verleden zou men de terugkoop door FIM kunnen 
kwalificeren van de bevoorrechte aandelen die Sabena in 1982 had uitgegeven. Nochtans vond deze terugkoop pas 
begin 1996 plaats, na de intrede van Swissair dus, en vormde ze ook geen rechtstreeks gevolg van die intrede; de basis 
ervoor werd reeds in 1991 gelegd. We zullen het statuut van de bevoorrechte aandelen en de modaliteiten van 
terugkoop ervan daarom elders behandelen, nl. onder de hoofding "Aantal en typologie van de effecten" (infra, _). 
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- de ondertekening van allerlei aandeelhoudersovereenkomsten. 

2. Uittrede vanAir France 

3 73. Dat een intrede van Swissair in het kapitaal van Sabena gepaard moest gaan met een uittrede van 
Air France was van in het begin duidelijk. AirFranceen Swissair, concurrenten van elkaar, hadden 
elk eigen plannen met Sabena en wilden beide zoveel mogelijk beleidscontrole over de Belgische 
maatschappij. De aanwezigheid van Air France sloot die van Swissair uit, en vice versa. 

Eenmaal de keuze voor Swissair gemaakt, diende de uittrede van Air France juridisch georganiseerd. 
In theorie lijkt dergelijke organisatie eenvoudig. Het zou moeten volstaan om (i) de Sabena-aandelen 
van Air France terug te kopen en (ii) het samenwerkingsakkoord tussen Air France en Sabena op te 
zeggen. In de praktijk echter heeft de uittrede van Air France aanleiding gegeven tot een ingewikkeld 
kluwen van overeenkomsten. Dat heeft alles te maken met het feit dat Air France niet rechtstreeks 
aandeelhouder was van Sabena, maar wel via de holding Finacta waarin ook vier Belgische 
institutionele investeerders participeerden. Deze holdingsstructuur behoeft nadere toelichting. 

2.1 Finacta-structuur 

374. Hoger gaven we aan dat AirFranceer zich op 1.0 april 1992 toe verbond om Sabena 6 miljard 
frank vers kapitaal te bezorgen (supra, nr._). Het toen gesloten "protocole d'accord" vereiste echter 
niet dat Air France dat bedrag zelfzou investeren, en dat is ook niet gebeurd. De 6 miljard werden in 
Sabena ingebracht door de holding Finactd~ waarin Air France voor 4 miljard, en publieke en private 
Belgische institutionele investeerders voor 2 miljard participeerden)l27 Een eveneens op 10 april 
1992 ondertekende aandeelhoudersovereenkomst regelde de verhoudingen tussen Air France en de 
Belgische institutionelen binnen Finacta. 

Naar verluidt kende deze overeenkomst de minderheidsaandeelhouders, vertegenwoordigd door financier 
A. Frère van GBL, onder meer het recht toe om elke overdracht door Finacta van Sabena-aandelen voor 
meer dan 500 miljoen frank, te blokkeren. Bovendien zouden de minderheidsaandeelhouders hebben 
kunnen genieten van een "privilège de liquidation": bij liquidatie van Finacta zouden ze ten belope van 
het door hen onderschreven kapitaal aanspraak hebben kunnen maken op een "distribution prioritaire" 
van het liquidatiesaldo. Ten derde, en vooral, zou de overeenkomst de minderheidsaandeelhouders ter 
vrijwaring van hun rechten een put optie hebben toegekend op Air France : "Ils ont donc Ie droit de 
vendre leurs titres, entre janvier 1995 et décembre 2001, avec une obligation d'achat dans Ie chef de la 
compagnie française" .1128 

375. Op 13 april 1992 vond een buitengewone algemene vergadering van Sabena plaats waarop 
Finacta voor 6 miljard frank 439.920.000 Sabena-aandelen onderschreef1129 (37,49% van het 
kapitaal, zoals aangegeven). Ter financiering van deze transactie deed Finacta twee dingen: het trok 
zijn kapitaal op tot 4,5 miljard frank en het schreef dertig obligaties uit voor een totaalbedrag van 
1,5 miljard frank. De obligaties werden allemaal onderschreven door de Belgische institutionele 

1127 De meningen over deze constructie waren verdeeld. Negatief de interpellatie nr. 3 van 25 maart 1992 (supra, 
voetnoot_): "Daarbij komt nog dat Air France maar 4 miljard frank wil inbrengen in Sabena, terwijl de regering het 
minimum van 6 miljard Belgische frank als voorwaarde tot participatie had vooropgesteld. Vanuit verzuilde 
socialistische overheidsinstellingen is dan voor de overige 2 miljard frank gemeenschapsgeld gezorgd". Zoals gezegd, 
waren niet alle institutionelen binnen Finacta overheidsinstellingen. 

11 28 SAMSON, C. en SERAFINI, L., o.c., 111. Zie ook idem, 118, voetnoot 1 : "Le pacte Finacta est bétonné par les 
actionnaires minoritaires, qui ont la possibilité de bloquer toute cession de titres Sabena supérieure à 500 millions de 
francs et jouissent d'une distribution prioritaire, en cas de liquidation, à concurrence du capital initial injecté dans 
Finacta. Le plus bel exemple de capital à risque ... sans risque." 

1129 Te volstorten in vier schijven volgens een kalender vastgelegd in het "protocole d'accord" en in art. 5 van de 
Sabena-statuten. 
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aandeelhouders. Aan de obligaties zaten inschrijvingsrechten ("warrants") vast die recht gaven op de 
onderschrijving van Sabena-aandelen.1130 

De precieze verdeling van Finacta's eigen vermogen {4,5 miljard frank) en vreemd vermogen {1,5 miljard 
frank) zag er als volgt uit: 

Het kapitaal was voor 88,89 % in handen van Air France (1 00.000 A-aandelen voor in totaal 4 miljard 
frank) en voor 11,11 % in handen van de Belgische institutionelen (50.000 B-aandelen voor in totaal 
0,5 miljard frank). De institutionelen waren : 

(i) OMOB, dat voor 350 miljoen frank 35.000 B-aandelen onderschreef- en nadien doorverkocht aan de 
Luxemburgse dochtervennootschap Belfinance; 

(ii) het Gemeentekrediet van België (50 miljoen frank, 5.000 B-aandelen); 

(iii) Groep Brussel Lambert (Brussels Securities) (50 miljoen frank, 5.000 B-aandelen), en 

(iv) NIM (50 miljoen frank, 5.000 B-aandelen), toen nog niet geprivatiseerd. 

Van de obligaties werden er op 10 april 1992 dertig uitgegeven voor 50 miljoen frank elk. Ze zouden 
10% jaarlijks opbrengen tot 31 december 1997, gegarandeerd door AirFranceen zonder mogelijkheid 
tot vervroegde terugbetaling. OMOB onderschreef drie obligaties, BBL, GKB en NIM elk negen. 

Ofschoon de vier Belgische institutionelen dus elk voer eenzelfde bedrag - 500 miljoen- in Finacta 
investeerden, was er qua verhouding risicokapitaal-obligaties een merkelijk verschil tussen OMOB (meer 
aandelen) en de drie anderen (meer obligaties). 

376. DatAir France niet rechtstreeks aandeelhouder was, maar wel via een holding en samen met vier 
institutionele investeerders én obligatiehouders, heeft de uittrede van Air France uit Sabena véél 
complexer gemaakt. Volgende praktische problemen en kwesties rezen : 

(i) Bij de privatisering van NIM werden bepaalde "strategische" activa door NIM ingebracht in FIM 
(supra, nr._). De 5.000 Finacta-aandelen en 9 Finacta-obligaties van NIM werden echter niet als 
dusdanig ingebracht in FIM maar wel in de vorm van eaU-opties van FIM op NIM. Bevonden zich 
aldus in het FIM-patrimonium : 

"een aankoopoptie voor drie jaar, met uitoefenprijs gelijk aan 1 frank, op 5.000 aandelen van de 
naamloze vennootschap Finacta, tezamen met een aankoopoptie voor dezelfde duur, met uitoefenprijs 
gelijk aan de marktwaarde, op negen obligaties 1992-1997 met 45.000 inschrijvingsrechten uitgegeven 
door dezelfde vennootschap, alsmede een afzonderlijke aankoopoptie voor dezelfde duur, met 
uitoefenprijs gelijk aan 1 frank, op voornoemde inschrijvingsrechten alleen".1131 

(ii) De door Finacta uitgegeven obligaties voorzagen niet in een mogelijkheid tot vervroegde 
terugbetaling; de obligatiehouders waren er allicht ook niet op gebrand om een gegarandeerd 
rendement van 10% per jaar vervroegd op te geven; 

(iii) Finacta had haar participatie in Sabena nog steeds geboekt tegen aankoopwaarde, en dit ondanks 
de spectaculaire waardevermindering van die participatie.· Het animo bij de Finacta-aandeelhouders 
om een waardevermindering te boeken zal allicht niet groot zijn geweest; anderzijds konden ze van 
Sabena of de Belgische Staat toch moeilijk de volledige terugbetaling van hun inleg verwachten ... 

(iv) Terwijl de statuten van Finacta bepaalden dat de B-aandeelhouders voorrang kregen bij de 
verdeling van eventuele liquidatiesaldi ("privilège de liquidation" : supra, nr. __), viel te verwachten 
dat juist A-aandeelhouder Air France zich bij de onderhandelingen over een uitkoop het hardst zou 
opstellen ... 

(v) De belangen van de onderscheiden Finacta-aandeelhouders waren niet noodzakelijk gelijklopend. 
Wie veel risicokapitaal had onderschreven en weinig obligaties (Air France, OMOB) zal niet 
ongevoelig zijn geweest voor het - reële - risico van een faillissement van Sabena, in welk geval ze 

1130 Dat blijkt uit infra, voetnoot_. 

1131 Zie art. 2 K.B. 10 juni 1994c (COMP DOC 86)juncto de bijlage, sub 2°, bij dat zelfde besluit. 
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weinig zouden recupereren. Voor aandeelhouders met minder kapitaal en meer obligaties ( GBL, 
GKB, NIM) woog dat risico allicht niet in dezelfde mate op tegen de aantrekkelijke 10 % rente op 
hun obligaties. 

Omgekeerd was er ook één "geluk" : Sabena was steeds het enige actief van Finacta gebleven, 
hetgeen een snellere en meer transparante afhandeling van het dossier via de ontbinding van Finacta 
mogelijk maakte. 

2. 2 Organisatie van uittrede Air France I Finacta 

377. Vier overeenkomsten, één koninklijk besluit. Krachtens de overeenkomst die hij met Swissair 
sloot (waarover meer infra, _) moest de Belgische Staat alleen instaan voor de uitkoop van de Sabena
aandelen in het bezit van Finacta.1132 De Staat besloot niet rechtstreeks op te treden, maar wel via de 
Federale Investeringsmaatschappij (FIM). Die kreeg in een niet gepubliceerd(!) koninklijk besluit van 
10 april 1995,1133 verder uitgewerkt in een "convention de délégation de mission" van 30 mei 
1995,1134 de opdracht om Finacta's Sabena-aandelen te verwerven in naam en voor rekening van de 
Staat (zgn. "derde opdracht", supra, nrs. _-_).1135 Om de veiwerving te financieren, mocht FIMvier 
miljard frank ontlenen "bij de nieuwe industriële ondernemer die bij het kapitaal van SABENA zou 
betrokken worden" (zie ook infra, nr. _) en aanvullend tot 2,1 miljard frank op de kapitaalmarkt, met 
Staatswaarborg.1136 

Aldus gemandateerd, is FIM opgetreden als partij bij drie van de vier- vijf indien men voornoemde 
"convention de délégation de mission" meetelt - overeenkomsten die juridisch vorm hebben gegeven 
aan het vertrek vanAir France bij Sabena. Deze overeenkomsten, met telkens andere partijen, zijn: 

(i) "Convention de résiliation", gesloten tussen Sabena, Air France en de Belgische Staat : opzegging 
van de samenwerking tussen Air France en Sabena; 

(ii) "Convention de vente d'actions", gesloten tussen FIM en Finacta: aankoop door FIM van de 
Sabena-aandelen in het bezit van Finacta; 

(iii) "Convention entre les actionnaires et les obligataires de Finacta", gesloten tussen Air France, 
FIM, NIM, GK.B, GBL (Brussels Securities), OMOB en Belfinance : regeling van de vereffening van 
Finacta; 

(iv) "Convention de vente d'actions de Finacta", gesloten tussen FIM en OM OB-dochter Belfinance : 
aankoop door FIM van de Finacta-aandelen in het bezit van Belfinance. 

Deze vier overeenkomsten zijn samen ondertekend -op de "closing" van de Sabena-Swissair 
transactie, op 25 juli 1995 - en blijken ook inhoudelijk, via allerhande opschortende voorwaarden, 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

378. "Convention de résiliation ". De hierboven als eerste genoemde overeenkomst valt het 
makkelijkst te situeren. Ze regelt de opzegging van de samenwerkingsovereenkomst die Sabena en Air 
France op 10 april 1992 sloten, alsmede van het aan die overeenkomst gehechte "Business Plan" en 
het "Plan de coopération industrielle Sabena -Air France". Van de vier overeenkomsten is dit de 
enige die géén betrekking heeft op de Finacta-structuur. 

11 32 De vraag of deze bepaling uit de overeenkomst geen met de gemeenschappelijke markt onverenigbare staatssteun 
uitmaakte, komt verder aan bod : infra, _. 
1133 K.B. waarbij aan de Federale Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd in de zin van artikel 2, 
§ 3 van de wet van 2 april 1962 (niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad maar zie COMP DOC 1 02). 
1134 Overeenkomst gesloten tussen de Belgische Staat en FIM, 5 artikelen en 6 pagina's, niet gepubliceerd. 
1135 Zie art. 1, 1°, K.B. 10 april 1995. 
1136 Art. 2, 1° en 3°, K.B. 10 april1995. 
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3 79. "Convention de vente d'actions ". Ook dit document valt snel thuis te brengen. Het is de 
overeenkomst waarbij FIM, in naam en voor rekening van de Staat en onder opschortende voorwaarde 
van de intrede van Swissair in Sabena, de 439.920.000 Sabena-aandelen aankoopt die Finacta 
aanhield. In de pers lekte uit dat FIM een koopprijs van 5,960 miljard frank betaalde (13,55 frank per 
aandeel), of meer dan het dubbele van de reële economische waarde. 

Daarnaast verbond FIM (dus de Staat) zich er o.m. toe om alle belastingen te dragen verbonden aan de 
aandelenverkoop. De overeenkomst bepaalde voorts o.m. dat de op voordracht van Finacta gekozen 
bestuurders en leden van het uitvoerend comité van Sabena op de dag van de "closing" van de Sabena
Swissair transactie hun ontslag zouden indienen. FIM verbond zich ertoe om hun décharge te bekomen. 
Wederzijds zagen FIM en Finacta af van mogelijke vorderingen of aanspraken. 

Tot dusver niets eigenaardigs. 

380: "Convention de vente d'actions de Finacta". Wel merkwaardig is deze overeenkomst, gesloten 
tussen FIM en OMOB-dochter Belfinance. Ze regelt de aankoop door F/Mvan 35.000 B-aandelen van 
Finacta. FIM trad daarbij op in naam en voor rekening van de Staat (derde opdracht) en met op de 
kapitaalmarkt onder Staatswaarborg geleend geld.ll37 De _aankoop vond plaats na de verkoop door 
Finacta van Sabena-aandelen aan FIM, maar vóór de vereffening van Finact a. Onmiddellijk rij st de 
vraag naar de ratio van deze transactie. Waarom heeft FIM zich ingekocht in een bedrijf, Finacta, dat 
onmiddellijk nadien vereffend zou worden ? Vanuit strategisch oogpunt ligt dergelijke inkoop niet 
voor de hand, zeker niet wanneer ze, zoals in casu, tegen zeer ongunstige financiële voorwaarden 
plaatsvindt. 

Financieel was de omweg geen goede zaak voor FIM - of beter voor de Staat, voor wiens rekening FIM 
optrad. Het verschil tussen de prijs die FIM aan Belfinance betaalde en de prijs die de 
investeringsmaatschappij bij de liquidatie van Finacta voor de gekochte aandelen ontving, bedroeg net 
geen 80 miljoen frank ten nadele van F/M.ll38 Met andere woorden : op enkele dagen tijd boekte de 
Staat, optredend via FIM, volledig vrijwillig een verlies van net geen 80 miljoen frank. 

Aangezien over de motieven van FIM (lees: van de Staat) nooit enige bijzonderheid is verstrekt, 
kunnen we enkel gissen. Werd het onrechtvaardig geacht dat OMOB, dat meer aandelen en minder 
obligaties aanhield dan de andere Belgische institutionelen binnen Finacta, slechter uit de liquidatie 
van Finacta zou komen dan de andere institutionelen ? Hiertegen zal men terecht opwerpen dat 
B-aandeelhouder OMOB niet slechter uit de liquidatie van Finacta hoefde te komen dan de andere 
institutionelen, aangezien het krachtens de Finacta-aandeelhoudersovereenkomst van 10 april 1992 
aanspraak kon maken op een "privilège de liquidation". Doch precies op dit punt speelt de vierde 
overeenkomst ... 

381. "Convention entre les actionnaires et les obligataires de Finacta". Deze overeenkomst regelt de 
vereffening van Finacta. Zoals verwacht, bepaalt ze dat de vanwege FIM ontvangen koopsom van 
5,960 miljard frank in eerste instantie moet dienen voor de terugbetaling van de door Finacta 
uitgeschreven obligaties. 

Aangezien de obligaties normaal tot 31 december 1997 een jaarlijks rendement van 10 % garandeerden, 
zonder mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling, ligt het voor de hand dat de obligatiehouders (iets) 
meer dan de nominale waarde van hun schuldpapier terugkregen. 

Vervolgens, en vooral dit aspect boeit, legt de overeenkomst regels vast voor de vergoeding van het 
aandelenkapitaal. Hier blijkt dat de A-aandelen (de aandelen van Air France) eerst en ten belope van 
hun nominale waarde worden vergoed. Het geld dat daarna nog overblijft, dient om de B-aandelen te 
vergoeden. Met andere woorden: Air France krijgt haar volledige inleg terug, terwijl de Belgische 
institutionelen verlies lijden. Of nog anders uitgedrukt: vlak vóór de vereffening van Finacta is het 

1137 Art. 1, lid 1, 3°,juncto art. 2 K.B. 10 april 1995. 

1138 De precieze bedragen staan vermeld in de "Convention de vente d'actions" die over de ontbinding van Finacta 
werd gesloten. Deze overeenkomst is echter nooit publiek gemaak.:. 
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''privilège de liquidation" overgedragen van de B-aande/en (Belgische institutionelen) naar de 
A-aandelen (Air France).1139 

Air France heeft het spel hard gespeeld. In ruil voor haar uittrede eiste het de volledige terugbetaling van 
het geïnvesteerde kapitaal -4 miljard frank- en dit terwijl "la valeur économique réelle des actions 
Sabena détenues par Air France n'est plus de 4 milliards, maïs de 1,3 milHard seulement, d'après les 
calculs de la banque Lazard"1140. Om Air France haar zin te kunnen geven, werd het "voorrecht bij 
vereffening" van de institutionele A-aandeelhouders GBL, GKB, NIM en OMOB naar B-aandeelhouder 
Air France versast. 

Deze vaststelling kan een antwoord bieden op de vraag naar de beweegredenen voor FIM om met 
verlies Finacta-aandelen te kopen van Belfinance ... 

Allicht heeft FIM (lees: de Staat) OMOB via deze aankoop gedeeltelijk willen compenseren voor de 
afstand van het "privilège de liquidation". Volgende vraag is dan, waarom de Staat OMOB wel, en de 
andere B-aan&~elhouders niet heeft gecompenseerd. Wellicht, zoals hierboven gesuggereerd, omdat 
OMOB meer aandelen en minder obligaties aanhield dan de andere B-aandeelhouders . 

... maar roept meteen een nieuwe vraag op, de vraag namelijk waarom de B-aandeelhouders hebben 
ingestemd met de afstand van hun "privilège de liquidation", wetende dat deze afstand' hen elk 
tientallen miljoenen zou kosten. 

Wellicht hébben de B-aandeelhouders, op OMOB na, niet ingestemd met de afstand van hun voorrecht. 
Wellicht heeft FIM (lees : de Staat) via de aankoop van de OMOB-aandelen een voldoende meerderheid 
opgebouwd om de statuten zo te kunnen wijzigen dat het "privilège de liquidation" bij Air France 
terechtkwam. Door de aankoop van Belfinance's B-aandelen kreeg FIM (lees : de Staat) immers 40.000 
van de 50.000 B-aandelen van Finacta in handen, of ruim 75 %. Meteen dient zich dan een tweede 
mogelijke verklaring aan voor de aankoop-met-verlies van OMOB's Finacta-aandelen. 

382. Liquidatie van Finacta. Met effect vanaf de dag van de "closing" van de Sabena-Swissair 
transactie (25 juli 1995), is Finacta vereffend. Aangezien de aan FIM verkochte Sabena-aandelen het 
enig actief vormden van Finacta, zag de vereffening er fmancieel eenvoudig uit. Enig 
actiefbestanddeel was de 5,96 miljard frank die Finacta overhield aan de verkoop van Sabena
aandelen aan FIM. Met dat geld dienden eerst de obligaties terugbetaald tegen, zoals gezegd, iets 
meer dan de nominale waarde en werd vervolgens 4 miljard frank terugbetaald aan Air France 
("privilège de liquidation"). Met de enkele honderden miljoenen die dan nog overbleven, werden de 
Belgische institutionele aandeelhouders uitbetaald. Zij ontvingen per aandeel nauwelijks meer dan de 
helft van de oorspronkelij~e intekenprijs van 10.000 frank en leden dus zwaar verlies. 

Maar dit verlies werd, na de overkoop van OMOB's Belfinance-aandelen, voor 70% rechtstreeks 
gedragen door de Staat (via FIM in derde opdr~cht), en voor telkens 10% door FIM (optredend voor 
eigen rekening), GKB en GBL. 

2.3 Tussenbesluit 

3 83. Rond het verloop van de Finacta-operatie wordt het grootste stilzwijgen bewaard : minstens één 
koninklijk besluit is niet gepubliceerd, zelfs niet bij uittreksel, terwijl het bestaan noch de inhoud 
(zelfs niet in grote lijnen) van de talrijke gesloten overeenkomsten bekendgemaakt is. Overigens 
bevatten de overeenkomsten zonder uitzondering stringente confidentialiteitsclausules. Deze 
geheimdoenerij valt te betreuren, omdat volgende essentiële vragen nu onbeantwoord blijven : 

(i) Waarom heeft de overheid FIM opdracht gegeven om, vlak vóór de ontbinding van Finacta, het 
OMOB-aandeel in Finacta aan te kopen, terwijl de overheid wist dat deze transactie de Staat bijna 
80 miljoen frank zou kosten? Is één van de hierboven geformuleerde mogelijke verklaringen 

1139 Vervanging in art. 12, lid 1, van de Finacta-statuten van de woorden 11Actions B11 door de woorden 11Actions A11
• 

1140 SAMSON, C. en SERAFINI, L., o.c., 111. 
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(compensatie voor OMOB; verwerving van meerderheid vereist om de statuten te wijzigen en het 
"privilège de liquidation" naar Air France door te schuiven) correct? Welke? 

(ii) Waarom is OMOB anders behandeld dan de andere B-aandeelhouders die de Staat niet 
controleerde, nl. GBL en GKB ? Is de hierboven geformuleerde mogelijke verklaring (status aparte 
van OMOB als relatiefbelangrijk aandeelhouder en relatief onbelangrijk obligatiehouder) correct? 

(iii) Hebben alle B-aandeelhouders vrijwillig afstand gedaan van het "privilège de liquidation" dat hen 
garanties bood op integrale terugbetaling van hun inbreng, terwijl ze wisten dat deze afstand hen 
tientallen miljoenen zou kosten? Zo ja, waarom? Hebben de respectieve bestuurders in deze het 
vennootschapsbelang gediend ? 

(iv) Is de Europese Commissie op de hoogte gesteld van met name het onder (i) en (ii) hierboven 
gemelde? Zo ja, heeft de Commissie onderzocht of er mogelijks van staatssteun sprake is geweest? 
Zo ja, hoe verantwoordt de Commissie haar klaarblijkelijk negatief antwoord op de vorige vraag ? 

3 84. In bepaalde (niet-juridische) literatuur is gespeculeerd over het antwoord op enkele van deze 
vragen.1141 Zolang er geen officiële toelichting komt, blijft het onmogelijk om zelfs de meest 
wilde (?) speculaties te weerleggen. 

3. De intrede van Swissair 

3.1 Inleiding 

3 85. Juridische basis voor de intrede van Swissair vormt de op 4 mei 1995 door Swissair en de 
Belgische Staat ondertekende "Shareholders' and Master Agreement" (hierna: "SMA"). Gehecht aan 
deze SMA zijn meerdere bijlagen, waaronder een ontwerp van nieuwe statuten. Sommige bijlagen bij 
de SMA vormen zelf overeenkomsten, veelal opnieuw met bij lagen. Als voornaamste "accessoire 
overeenkomsten" ("Ancillary Agreements") gelden de samenwerkingsovereenkomst tussen Sabena en 
Swissair ("Cooperation Agreement") en de overeenkomst van lening ("Loan Agreement") tussen 
Swissair en FIM, met daaraan gehecht de "Terms and Conditions ofthe Warrants". 

386. Hierboven (supra, nr._) staan negen elementen ,opgesomd die essentiële onderdelen vormen van 
het aspect "intrede van Swissair" : de kapitaalverhogingen onderschreven door resp. FIM, Zephyr-Fin 
en Swissair, de onderschrijving door Swissair van participatiecertificaten, de toekenning van warrants 
aan Swissair, het openbaar bod van Swissair op Sabena-aandelen; de toekenning aan Sabena van een 
sociale lastenverlaging, de reorganisatie van het bestuur en · de ondertekening van 
aandeelhoudersovereenkomsten. Daarnaast maakt ook het opzeggen van de banden met Air France 
een vast bestanddeel uit van de "Shareholders' and Master Agreement", maar dit aspect kwam hoger al 
aan bod (supra, nrs. _-_).Tenslotte bevat de basisovereenkomst een serie bepalingen waarover ik niet 
in detail zal treden omdat ze, voor zover ik kan nagaan, (nog) niet openbaar zijn gemaakt en wellicht 
zakengeheimen bevatten. 

1141 Zie id., 111-112: "La situation est délicate: les minoritaires ont la capacité de bloquer toute négociation avec la 
compagnie française car ils détiennent une option put sur leurs actions Finacta envers Air France. ... Pour sortir des 
griffes d'Air France, il est évident que les Belges vont devoir banquer .... Et Ie 'cadeau' qu'[A. Frère] consentira en bout 
de course n'est qu'une paille dans la négociation. En fait de geste, Ie président de GBL abandonne simplement les 
prétentions -en béton- liées au pacte d'actionnaires de Finacta. Il renonce au profit d'Air France à son 'privilège de 
liquidation'- qui lui donne Ie droit de récupérer Ie premier son capita! de départ en cas de liquidation- mais exige, en 
contrepartie, d'arrêter la valeur des actions au 31 décembre 1994 et de faire couvrir par l'Etat la perte théorique au-delà 
de cette date si les négociations devaient traîner en longueur. Si GBL, Ie Crédit Communal et la SNI (à capitaux encore 
publies) perdent chacun 23 millions sur leur paquet d'actions Sabena, Albert Frère a, sans doute, récupéré 
anticipativement son dû gräce à la vente - un peu forcée ? - à Belgacom de son immeuble du boulevard Tirou, à 
Charleroi ! La Smap, qui a souscrit sept fois plus d'actions que les autres, encaisse, elle, une moins-value de 
164 millions mais, dans l'opération de dénouement de Finacta, l'Etat en prendra une soixaintaine à sa charge". 

Privatisering en verzelfstandiging - Boek L Privatisering in België 



[I-250] 

Eveneens uit respect voor de vertrouwelijkheid van mogelijke zakengeheimen bespreek ik de inhoud 
van aandeelhouders- en andere overeenkomsten niet. 

387. Dit alles in acht genomen, worden hieronder zes onderdelen van de Sabena-Swissair transactie 
nader toegelicht : 

- de herkapitalisering van Sabena, via kapitaalverhogingen en de onderschrijving van 
participatiecertificaten (infra, nr._); 

-de oprichting van Zephyr-Fin, één van de onderschrijvers van nieuwe Sabena-aandelen (infra, 
nr._); 

- de toekenning van warrants aan Swissair (infra, nr. _); 

-het openbaar bod van Swissair op Sabena-aandelen (infra, nr._); 

-de reorganisatie van het Sabena-bestuur (infra, nr._); en 

- de ondertekening van aandeelhoudersovereenkomsten (infra, nr. _). 

Een zevende element, de sociale lastenverlaging die de Belgische Staat Sabena garandeert, is hoger 
(supra, _) reeds in zijn historische context geplaatst. Verder wordt dit element niet hier toegelicht 
maar onder de hoofding "Europese staatssteuncontrole: Sabena-Swissair" (infra, _). 

3.2 Herkapitalisering Sabena : kapitaalverhogingen en onderschrijving participatiecertificaten 

388. Sabena gaf op 25 juli 1995 voor 9,5 miljard frank 4.252.784.648 nieuwe gewone aandelen uit, en 
daarnaast nog eens 223.830.770 "participatiecertificaten" voor 0,5 miljard frank. Swissair 
onderschreef de participatiecertificaten, en voor 6 miljard frank kapitaal. Zephyr-Fin, waarover verder 
meer (infra, _), onderschreef voor 2 miljard kapitaal. FIM tekende, met geld dat het onder 
Staatswaarborg op de kapitaalmarkt ontleende,1142 in voor 1,5 miljard frank. De prijs betaald per 
aandeel en participatiecertificaat bedroeg afgerond 2,23 frank, hetgeen overeenstemde met de reële 
waarde zoals berekend door zaken bankier Lazard Frères. Alle nieuwe aandelen genoten identieke 
niet-preferentiële rechten, zonder garanties bij faillissement en zonder dat één van de partijen 
aanspraak kon maken op enige "put"-optie (al dan niet aan de 2,23 frank koopprijs). Ditmaal ging het 
derhalve om écht risicokapitaaL Gaat Sabena failliet, dan zijn niet enkel de Staat, FIM en FPM het 
geïnvesteerde geld kwijt, maar ook Swissair. Dat de Staat in uitzonderlijke omstandigheden over een 
"call"-optie beschikt, doet daaraan niet af.l143 

Swissair en FIM hebben hun aandelen volledig volstort bij intekening. Zephyr-Fin volstortte volgens 
een vastgelegd schema, dat eind 1996 afliep (zie infra, _). 

389. Boeiender dan de gewone aandelen zijn de zgn. "participatiecertificaten". Ze vormen het 
resultaat van "last minute" onderhandelingen die elders als "discussies onder tapijthandelaars" staan 
omschreven.1144 Qua juridisch statuut houden ze het midden tussen aandelen- en "leenkapitaal"1145. 
Ze vertonen m.i. zowel kenmerken van aandelen zonder stemrecht als van obligaties, meer bepaald 

1142 Zie voor de toelating tot ontlening en toekenning van de Staatswaarborg: K.B. 2 mei 1995 waarbij aan de 
Federale Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd in de zin van artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 
1962 (niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

1143 Zeker niet na 31 december 1998, want vanaf dan zal de Staat bij terugkoop van de B-aandelen niet de prijs 
betalen waartegen die aandelen in 1995 zijn onderschreven maar de marktprijs, zo bepalen het de statuten. 

1144 SAMSON, C. en SERAFINI, L., o.c., 117. Het gedetailleerd relaas van de beangstigend goed geïnformeerde auteurs 
is aangenaam om lezen. 

1145 De term komt van de Commissie: infra, nr._. 
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"perpetual or undated loans"1146 waarvan de hoofdsom niet wordt terugbetaald. Boekhoudkundig 
vertaalt dit tweeslachtig statuut zich in een boeking als "uitgiftepremie": geen kapitaal dus, maar wel 

eigen vermogen en geen schuld.1147 

De participatiecertificaten vertegenwoordigen het kapitaal niet en er is geen stemrecht aan verbondén. 
Ze genieten uitsluitend van een dividendrecht en van een recht om aan de liquidatie deel te nemen, met 

inachtneming van de volgende modaliteiten.1148 Indien er na vorming van de wettelijke reserve nog 
winst te verdelen blijft, dan gaat die prioritair naar de houders van de participatiecertificaten. "Si Ie 
bénéfice disponible Ie permet" wordt in dit stadium 0,11169152431 frank uitgekeerd per certificaat, 

hetgeen een rendement van 5% van de uitgifteprijs garandeert.l149 In geval van liquidatie rangeren de 
houders van participatiecertificaten na de bevoorrechte aandeelhouders maar vóór alle andere 

aandeelhouders; ze delen niet in eventuele liquidatiesaldi.1150 

Samengevat vertonen de participatiecertificaten volgende punten van gelijkenis met aandelen (zonder 
stemrecht): 

(i) variabel rendement (cf gebruik van de term "dividend", ook voor participatiecertificaten): 

- keert Sabena geen dividend uit, dan brengen ook de participatiecertificaten niets op; 

- keert Sabena wel dividend uit, dan genieten de certificaten weliswaar een minimumrendement, maar 
naar boven toe is dit rendement onbegrensd; 

(ii) onbepaalde duur; 

(iii) identieke uitgifteprijs; 

(iv) (ontbreken van stemrecht). 

Punten van gelijkenis met een obligatie zijn : 

(i) status bij liquidatie : 

-plicht tot terugbetaling vóór elke terugbetaling van maatschappelijk kapitaal; 

-plicht tot terugbetaling tegen de oorspronkelijke uitgifteprijs; 

- geen recht op liquidatiesaldo; 

(ii) ontbreken van stemrecht; 

(iii) (minimumrendement, doch enkel wanneer Sabena ook dividend uitkeert). 

1146 "Bonds are loans with fixed regular coupons (interest payments) and usually a fixed rederoption value on a given 
date. Some honds are perpetual or undated loans which are never repaid or are repaid only at the borrower's option." 
Zie Economist· Guide to Economie Indicators, Londen, Economist Books, 1992, 173. 
1147 Zie de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen van Sabena. 

1148 Art. 5 "Kapitaal- dividendaandelen- Participatiecertificaten" van de nu geldende Sabena-statuten. 

1149 5% van 2,23383048632 = 0,111691524316. Zie art. 28 "Verdeling van de winst", derde alinea, van de nu 
geldende Sabena-statuten : "Le surplus disponible après prélèvement pour formation de la réserve légale est réparti 
également entre toutes les actions, de quelque nature qu'elles soient, et tous les certificats de participation, étant 
toutefois entendu que les propriétaires des certificats de participation seront en droit de recevoir, par priorité sur toute 
distribution en faveur des actions de capita! et à condition que Ie bénéfice disponible Ie permette, un dividende 
minimum de ... 0,11169152431 BEF par certificat." De houders van participatiecertificaten krijgen dus niet per 
definitie meer dividend dan de aandeelhouders. Dit zal enkel het geval zijn wanneer de,winst onvoldoende is om ook 
aan de aandeelhouders een dividend van 0,11169152431 frank toe te kennen. 
1150 Zie art. 30 "Liquidatie", tweede en derde alinea, van de nu geldende Sabena-statuten: "Après apurement de 
toutes les dettes et charges et, Ie cas échéant, consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, l'actif net 
sert tout d'abord (i) à rembourser en espèces ou en titres Ie montant libéré des actions préférentielles visées à l'article 5 
des présents statuts; et ensuite (ii) à rembourser en espèces Ie montant de !'apport effectué en cantrepartie de l'émission 
des certificats de participation, soit ... 2,23383048632 BEF par certificat. // Le solde éventuel est réparti également 
entre toutes les actions représentatives du capita! autres que les actions préférentielles, après vérification en ce qui 
conceme leur libération." 
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390. Beschouwt men de participatiecertificaten als aandelen, dan heeft Swissair sinds 1995 reeds de 
meerderheid van het aandelenkapitaal (niet van de stemrechten) van Sabena in handen.1151 Het hoeft 
dan ook niet te verbazen dat de Europese Commissie in de beschikking waarin ze concludeert dat 
Sabena ook na de intrede van Swissair nog steeds een communautaire luchtvaartmaatschappij is, 
eenzijdig de gelijkenissen tussen de certificaten en obligaties beklemtoont. We komen hierop terug: 
infra, _. 

3.3 Zephyr-Fin 

391. Oprichting- kapitaal- doel. De naamloze vennootschap Zephyr-Fin is een investeringsvehikel 
dat specifiek en enkel is opgericht voor de herkapitalisering van Sabena, naar aanleiding van de 
intrede van Swissair. Het lag in de bedoeling om via Zephyr-Fin Belgische particuliere investeerders 
aan te trekken die onder dezelfde voorwaarden als de Belgische overheidssector en Swissair in 
Sabena wilden participeren. Toen bleek dat de nodige particuliere fondsen niet snel genoeg bijeen 
konden worden gebracht, droeg de regering FPM op om samen met FIM voorlopig het kapitaal van 
Zephyr-Fin te onderschrijven. Later, na de "closing" van de Sabena-Swissair operatie zouden 
genoemde publieke vennootschappen rustig op zoek kunnen gaan naar privé-investeerders, aan wie ze 
geleidelijk hun participatie in Zephyr-Fin zouden kunnen verkopen. 

392. Zo gezegd, zo gedaan. Op 20 juli 1995 richtten FPM (99,95 % van het kapitaal)1152 en FIM 
(0,05 %1153) Zephyr-Fin op met een kapitaal van 2 miljard frank.l 154 Krachtens de 
oprichtingsaktell55 kreeg de vennootschap tot doel om elke rechtstreekse of onrechtstreekse 
deelneming in Sabena te verwerven en te behouden, en alle daarmee verband houdende verrichtingen 
uit te voeren. Vijf dagen nadien, bij de "closing" van de Sabena-Swissair transactie, onderschreef 
Zephyr-Fin inderdaad voor 2 miljard frank nieuwe Sabena-aandelen. 

Zephyr-Fin besteedde dus meteen het hele kapitaal aan de onderschrijving van nieuwe Sabena
aandelen. Ook uit andere elementen bleek hoezeer Zephyr-Fin op maat van die ene transactie was 
gesneden. Niet alleen kostte een aandeel Zephyr-Fin net zoveel als een nieuw aandeel Sabena1156 
maar bovendien volgde het schema voor de volstorting van het kapitaal van Zephyr-Fin nauwgezet het 
schema voor de volstorting van Sabena-aandelen door Zephyr-Fin1157. 

1151 Momenteel zijn er 5.426.200.508 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen + 52.000 dividendaandelen = 

5.426.252.508 aandelen. Daarvan houdt Swissair er 2.685.972.614 aan, of 49,50% (zie infra, _). Telt men de 
participatiecertificaten bij de aandelen, dan komt men op een totaal van 5.650.083.278, waarvan Swissair er 
2.909.803.384 aanhoudt, of 51,50% aanhoudt. 
1152 670.875.422 aandelen met en 224.000.000 aandelen zonder stemrecht. 
1153 447.662 aandelen met stemrecht. 
1154 Zephyr-Fin werd opgericht in uitvoering van een beslissing van de Ministerraad van 7 april 1995 en "in 
uitvoering van de opdracht die door de minister van Financiën aan de FPM werd toevertrouwd". Zie "bestuursverslag" 
bij Geconsolideerde jaarrekening 1996 van FPM, opp. 11, en bij de Jaarrekening 1995-1996 van Zephyr-Fin, op 
p.l. 

1155 Bijlagen B.S., 4 augustus 1995; N.950804-56/57. 
1156 Namelijk 2,23383048632 BF per aandeel. Logischerwijze wordt het kapitaal van Zephyr-Fin dan ook 
vertegenwoordigd door (2.000.000.000: 2,23383048632 =) 895.323.084 aandelen. 
1157 Dit blijkt bij een vergelijking van de kalender voor de volstorting van het kapitaal van Zephyr-Fin, zoals 
vastgelegd in de oprichtingsakte van Zephyr-Fin ... 

- 750 miljoen door FPM en 1 miljoen door F!Mbij de oprichting, d.i. op 20 juli 1995; 
-250 miljoen door FPM op 26 december 1995; 
- 500 miljoen door FPM op 30 juni 1996; 
-499 miljoen door FPM op 31 december 1996 . 

... met de kalender voor de volstorting van Sabena-aandelen door Zephyr-Fin, zoals vastgelegd in de Sabena-statuten 
vastgesteld door de buitengewone algemene vergadering van 25 juli 1995 : 

- 750 miljoen bij intekening door Zephyr-Fin op Sabena-aandelen, d.i. op 25 juli 1995; 
- 250 miljoen op 31 december 1995; 
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393. Bestaansreden- aandeelhouders. Nu (i) Zephyr-Fin-aandelen precies dezelfde karakteristieken 
blijken te vertonen als Sabena-aandelen en (ii) Zephyr-Fin als enig actief en ten belope van het 
volledige kapitaal Sabena-aandelen aanhoudt, dringt zich de vraag op naar de bestaansreden van 
Zephyr-Fin. In die omstandigheden zouden in Sabena geïnteresseerde investeerders toch veel beter 
rechtstreeks in Sabena kunnen participeren, in plaats van via Zephyr-Fin ?1158 Welk nut heeft dan een 
aparte vennootschap als tussenschakel ? 

Het antwoord blijkt dubbel, en volledig door het Europees recht geïnspireerd. 

Ten eerste vormt Zephyr-Fin het meest geëigende instrument om de zo noodzakelijke Belgische 
verankering van Sabena te vrijwaren. Wil Sabena aanspraak blijven maken op de rechten die 
bilaterale verdragen en het communautaire luchtvaarrecht toekennen aan "flag carriers" resp. 
"Community carriers" (infra, nrs. _) dan moet het te allen tijde kunnen garanderen dat de meerderheid 
van het aandelenkapitaal in Belgische resp. communautaire handen blijft. In één vennootschap 
samengebrachte particuliere investeerders kunnen via een aandeelhoudersovereenkomst (met bijv. een 
voorkooprecht) aan elkaar worden gebonden, waardoor een gegarandeerd Belgische 
aandeelhoudersgroep ontstaat die met één stem spreekt. Het zicht bewaren op vele kleinere 
particuliere aandeelhouders valt zwaarder. De verkoop door één van hen van zijn aandelen aan een 
niet-Belgische of niet-communautaire aandeelhouder zou dramatische gevolgen kunnen· sorteren voor 
de status van Sabena. 

Ten tweede heeft Zephyr-Fin de Europese Commissie gesterkt in de overtuiging dat er met de Sabena
Swissair transactie geen staatssteun was gemoeid (infra, nr._). Conform het criterium van de 
marktconforme investeerder oordeelt de Commissie dat er geen sprake is van staatssteun wanneer een 
financiële injectie door de Staat in een bedrijf gepaard gaat met een financiële injectie van een 
particuliere aandeelhouder in datzelfde bedrijf "waarbij het bezit van de particuliere investeerder een 
'reëel economisch belang' moet vertegenwoordigen"1159. Verenigd in Zephyr-Fin vertegenwoordigen 
de particuliere Belgische investeerders een "reëel economisch belang". Omdat Zephyr-Fin onder 
dezelfde voorwaarden in Sabena investeert als de Staat, vormt het bedrijf na Swissair het tweede 
bewijs van het marktconform investeringsgedrag van de Belgische Staat. . 

394. Evolutie. Sinds de oprichting is het Zephyr-Fin niet voor de wind gegaan. De miljardenverliezen 
van Sabena in 1995 en 1996 (supra, nr._) dwongen het bedrijf om op zijn deelneming in Sabena van 
2 miljard frank een waardevermindering van 573 miljoen frank te boeken. Het eerste, verlengde, 
boekjaar1160 sloot Zephyr-Fin af met een netto verlies van 646.623.573 frank, of één derde van het 
kapitaal (!). 

Een en ander is vanzelfsprekend niet van aard om potentiële privé-investeerders warm te doen lopen. 
Zo gebeurde wat al van in het begin te vrezen viel : Zephyr-Fin slaagde er niet in om één enkele privé
investeerder aan te trekken. 

Weliswaar lanceerde FPM op 23 augustus 1995 en "in uitvoering van de aanbevelingen van de Minister 
van -Financiën" 1161 een offerte voor assistentie bij het zoeken naar Belgische particuliere institutionele 

- 500 miljoen op 30 juni 1996; 
- 500 miljoen op 31 december 1996. 

1158 Al was het maar om de oprichtings-en beheerskosten van tussenschakel Zephyr-Fin te vermijden. 
11 59 Als bijkomende voorwaarde geldt dat (i) de financiële injectie het overheidsaandeel in het betrokken bedrijfmoet 
verhogen en (ii) het geïnvesteerde kapitaal evenredig is met het aantal aandelen in het bezit van de overheid. Zie infra, 

-· 
1160 Van 20 juli 1995 tot 31 december 1996. 
11 61 Wederom (vgl. supra, nr._) rijst de vraag naar de juridische kwalificatie van, en de rechtsbasis voor, dit soort 
"aanbevelingen" aan een zelfstandige naamloze vennootschap. Van een bijzondere opdracht in de zin van art. 5, lid 2 
Gec. OKI-wet is duidelijk geen sprake, aangezien die bij wet zou moeten worden gegeven. Trad de minister op als 
vertegenwoordiger van de Staat, enig aandeelhouder? Of ging het om losse aanbevelingen die de bedrijfsleiding van 
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partners. Ze weerhield het gemeenschappelijke aanbod van Investco I KB Securities en Petercam 
Securities, maar deed nog geen beroep op de assistentie. "[G]egeven de veranderingen die zich in het 
topmanagement voordeden, het sociaal overleg en de ongunstige evolutie in de situatie van Sabena" werd 
het nog "niet opportuun geacht" om ook werkelijk naar privé-aandeelhouders op zoek te gaan.1162 

Ondertussen lijkt het, gezien de financiële toestand bij Sabena, uitgesloten dat particuliere 
investeerders nog ooit op aandelen van Zephyr-Fin zullen intekenen tegen de prijs waarvoor de 
overheid in 1995 Sabena-aandelen onderschreef, namelijk 2,23 frank per aandeel. De 16,50% die 
Zephyr-Fin momenteel aanhoudt in Sabena, blijven dus gewoon een onrechtstreekse participatie van 
de Belgische Staat. Hierdoor kan Zephyr-Fin niet langer dienen als argument om tot de afwezigheid 
van staatssteun te besluiten. Op dit niet onbelangrijk gevolg gaan we verder uitgebreider in : infra, 
nr. . 

395. Besluit. Appreciatie. Veel frequenter dan vroeger richt de overheid tegenwoordig 
vennootschappen op ter vervulling van haar taken. Zephyr-Fin past in deze trend. De overheid 
beschouwt het nog steeds als haar taak om Sabena overeind te houden - getuige daarvan ook de 
investering via FIM in 1995 - en heeft daartoe, en enkel daartoe, een nieuwe vennootschap laten 
creëren. Men kan genoemde tendens tot oprichting van steeds meer overheidslichamen-met
privaatrechtelijke-rechtsvorm toejuichen of in vraag stellèn. Het betreft hier een vraagstuk inet 
algemene draagwijdte, dat niet hier maar elders in deze thesis aan bod komt (infra, Boek ll). 
Hier beperken we ons tot wat specifiek is voor Zephyr-Fin. 

Eigen aan Zephyr-Fin is niet dat de overheid een publieke vennootschap heeft opgericht om een taak 
te vervullen die ze, terecht of ten onrechte, als de hare· aanzag. Specifiek is wel dat de overheid 
Zephyr-Fin heeft opgericht als een puur overheidsbedrijf, terwijl de buitenwereld in de waan werd 
gelaten dat Zephyr-Fin diende om kapitalen van particuliere institutionelen te kanaliseren. Via FPM 
en FIM was en is de Staat de enige aandeelhouder van Zephyr-Fin. Niettemin heeft de overheid1163 
Zephyr-Fin steeds voorgesteld als een investeringsvehikel voor "Belgische institutionele 
beleggers"ll64 of als ".een consortium van Belgische investeerders"ll65. Ofschoon deze kwalificaties 
wellicht niet helemaal onjuist zijn ... 

Met wat goede wil vallen FPM en FIM wellicht wel als "institutionele investeerders" te bestempelen. 
Met nog meer goede wil kan men wellicht ook van een "consortium" spreken wanneer één enkele 
vennootschap 99,95% van de aandelen aanhoudt en een andere, dochter van de eerste, 0,05 % . 

... blijken ze onoprecht in de mate dat ze suggereren dat Zephyr-Fin "particuliere Belgische 
investeerders" 1166 zou groeperen. 

396. Ook juridisch roept de Zephyr-Fin constructie vragen op. De voornaamste vraag is deze naar de 
rol die Zephyr-Fin heeft gespeeld bij de beoordeling door de Europese Commissie van het aspect 
staatssteun binnen het Sabena-Swissair dossier. Als één van de "capita selecta" komt deze vraag 
verderop uitgebreid aan bod. 

FPM zo nuttig vond dat ze ze "spontaan" uitvoerde? Diende de uitvoering het vennootschapsbelang of het 
Staatsbelang ? 
1162 De citaten komen uit het "bestuursverslag" bij de Jaarrekening 1995-1996 van Zephyr-Fin, 2-3. 
1163 Of deze voorstelling van de Belgische dan wel van de Europese overheid is uitgegaan, valt niet uit te maken. Tot 
nader order ga ik ervan uit dat de Europese overheden zich hebben beperkt tot het weergeven van door de Belgische 
overheid overgemaakte gegevens. 
1164 Het citaat komt uit beschikking 95/404/EG van de Commissie van 19 juli 1995 (COMP DOC 276; uitvoerig 
besproken infra, _), onder de hoofding "De feiten", sub ll. Overal elders in de beschikking wordt naar Zephyr-Fin 
verwezen als naar "de institutionele beleggers". 
1165 Persmededeling IP/95/805 van de Commissie van 19 juli 1995 (COMP DOC 275). 
1166 Agence Europe van 20 juli 1995, dat de daags voordien gehouden persconferentie van de Europese Commissie 
over Sabena-Swissair versloeg, had het over "certain private Belgian investors" (de tekst is in extenso geciteerd infra, 
nr. _). Of de woorden van de Commissie hiermee werden geciteerd dan wel geïnterpreteerd, valt niet na te gaan. 
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Een andere vraag is deze naar de rechtsbasis van de opdracht die de regering aan FPM heeft gegeven 
om Zephyr-Fin op te richten)167 Naar zeggen van het bestuur van zowel FPM als Zephyr-Fin 
(dezelfde personen overigens) is Zephyr-Fin opgericht "in uitvoering van de opdracht die door de 
minister van Financiën aan de FPM werd toevertrouwd". Maar op grond van welke bepaling kan de 
minister van Financiën dit soort opdrachten toevertrouwen aan de "autonome" naamloze 
vennootschap FPM? Ik vind niet meteen een rechtsbasis voor de opdracht tot oprichting van Zephyr
Fin. Artikel 4, 4°, tweede lid, Gec. OKI-wet1168 bepaalt weliswaar dat FPM "de activiteiten van 
financiële aard en de verzekeringsactiviteiten [uitoefent] die haar door of krachtens bijzondere wetten 
zijn opgedragen", maar de opdracht tot oprichting van Zephyr-Fin is zeker niet bij wet gegeven (zelfs 
niet bij koninklijk besluit, of het zou om een niet gepubliceerd besluit moeten gaan). Van een wet 
krqchtens welke de opdracht gegeven zou zijn, heb ik evenmin weet. 

Wellicht zal men aanvoeren dat de minister van Financiën de "opdracht" gaf als vertegenwoordiger 
van de Staat, enig aandeelhouder van FPM. Dan rijst echter de vraag of de Staat en de bestuurders van 
FPM zich wel door het vennootschapsbelang- dat niet nqodzakelijk samenvalt met het belang van de 
Staat of de uitvoerende macht - hebben laten leiden toen ze de opdracht aanvaardden. In de mate dat 
Zephyr-Fin tijdens het eerste boekjaar al een verlies leed ten belope van één derde van het 
vennootschapskapitaal zouden het ontbreken van een rechtsbasis of een aantoonbaar 
vennootschapsbelang mij toch problematisch lijken. 

3.4 Toekenning van warrants aan Swissair 

3 97. Eigenschappen. Gegevens over de warrants die FIM aan Swissair heeft verstrekt, staan behalve 
in voornoemde europeesrechtelijke beschikkingen ook in de prospectus uitgegeven naar aanleiding 
van het openbaar bod van Swissair op Sabena-aandelen (infra, volgende hoofding). Het blijkt te gaan 
om 691 666 127 warrants, gehecht aan de lening die Swissair aan FIM heeft toegekend. Bedoelde 
lening, voor een bedrag van 4 miljard frank en met een looptijd van tien jaar, heeft FIM in staat 
gesteld om, weliswaar mits opleg van bijna 2 miljard frank eigen middelen, de Sabena-aandelen van 
Finacta terug te kopen (supra, nr._). 

Elk van de warrants geeft Swissair recht op de aankoop van één gewoon Sabena-aandeel. Oefent 
Swissair alle warrants uit, dan verwerft het dus 62,25 % van de stemrechtverlenende aandelen van 
Sabena.1169 

398. Voorwaarden voor uitoefening. Of Swissair de warrants daadwerkelijk zal uitoefenen, hangt van 
drie factoren af : 

(i) de wil van Swissair; 

(ii) de komst van hetjaar 2000: voordien kan Swissair de warrants onder geen beding uitoefenen; en 

(iii) "de inwerkingtreding van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en Zwitserland of van een 
eenzijdige wijziging van de toepasselijke communautaire verordeningen waardoor een dergelijke 
transactie mogelijk wordt zonder dat Sabena haar status van communautaire 
luchtvaartmaatschappij krachtens Verordening (EEG) nr. 2407/92 zou verliezen"; 

Waarom deze drie factoren? De eerste factor spreekt voor zich: als "geëffectiseerde opties" 
impliceren de warrants een recht, geen verplichting. De tweede factor is, vermoed ik, ingegeven door 
de Europese regels omtrent concentratiecontrole. 

1167 Vgl. supra, voetnoot _, over het zoeken, na oprichting van Zephyr-Fin, naar privé-aandeelhouders. 

1168 COMP DOC 4. Lid ingevoegd door art. 4, 3°, K.B. 29 september 1993, inw. 1 okt. 1993 (art. 56, lid 1, van dat 
K.B.). Zie COMP DOC 81. 
1169 2.685.969.251 + 691.666.127 = 3.377.635.378 gewone aandelen, of 62,25% van de 5.426.252.508 
stemrechtverlenende effecten (5.426.200.508 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen en 
52.000 dividendaandelen). Zie infra, _, voor details. 
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Bij uitoefening van de warrants, in wezen een "call"-optie in hoofde van Swissair, vindt een overgang 
plaats van gezamenlijke Belgisch-Zwitserse controle over Sabena naar exclusief Zwitserse controle. In 
het verleden is gebleken dat de Commissie dergelijke "call"-optie bij de appreciatie van een concentratie 
buiten beschouwing laatll70 wanneer de optie pas na vijf jaar kan worden gelicht.1171 Om in het licht 
van deze beschikkingspraktijk de Sabena-Swissair operatie eenduidig als een "concentrative joint 
venture" te positioneren en niet als een acquisitie van Sabena door Swissair, zo vermoed ik, sloten de 
aanmeldende partijen (Belgische Staat en Swissair) de uitoefening van de optie vóór 2000 uit. Zie ook 
infra, _. 

De derde voorwaarde is ingegeven door het Europese luchtvaartrecht (zie infra, _). Om te kunnen 
genieten van de voordelen van de eengemaakte markt voor luchtvaartdiensten moet Sabena haar status 
als "communautaire luchtvaartmaatschappij" behouden. In de huidige stand van de wetgeving 
impliceert dit o.m. dat de helft van de aandelen plus één zich in handen van EG-onderdanen moet 
bevinden. Het is dus logisch - en ook in het belang van Swissair - dat de Zwitsers slechts een 
meerderheidsparticipatie kunnen verwerven nadat de huidige regelgeving, hetzij bij overeenkomst 
hetzij eenzijdig door de Gemeenschap, is gewijzigd. 

399. Warrants niet het einde? In Commissiebeschikking 95/404/EG van 19 juli 1995 (COMP 
DOC 276) staat tenslotte de volgende, wat mysterieuze passus: 

"In de tweede plaats bezit Swissair de optie om een meerderheid van de stemrechten van Sabena te 
verwerven door gebruikmaking van alle warrants die aan de aan de FIM toegekende lening verbonden 
zijn en, indien nodig, door van de Belgische Staat en de FIM te eisen dat zij een gedeelte van hun 
aandelen verkopen en/of van deelneming in elke verdere kapitaalverhoging van Sabena afzien" 
("De feiten", sub V; nadruk toegevoegd). 

De tekst suggereert dat de Belgische Staat en Swissair in de SMA afspraken hebb~n gemaakt omtrent 
de mogelijkheid voor Swissair om nog meer dan 62,25 % van de stemrechten te verwerven. De SMA 
zou bijvoorbeeld kunnen bepalen dat Swissair mag eisen dat de Belgische Staat zijn participatie 
verder inperkt tot een blokkeringsminderheid van 25 % plus één van de stemrechtverlenende 
aandelen. 

400. Besluit. Appreciatie. De constructie met de warrants vormt een elegante manier om verschillende 
belangen en factoren met elkaar te verzoenen, tot ieders voordeel zo lijkt het. Door de warrants te 
koppelen aan een lening vanwege Swissair aan FIM, heeft de Belgische Staat bij de uitkoop van 
Finacta minder diep in de zakken moeten tasten. Swissair krijgt de zekerheid dat het een meerderheid 
in Sabena mag verwerven van zodra dit wettelijk kan en vanaf het jaar 2000. De andere 
aandeelhouders kunnen Swissair op dit punt niets meer in de weg leggen. 

Iedereen gelukkig dus ? Die conclusie lijkt wat overhaast, want de warrant-constructie vertoont ook 
enkele hoogst merkwaardige eigenschappen : 

(i) De warrants geven Swissair recht op het verwerven van een)meerderheidsparticipatie in Sabena, 
waarvoor geen premie lijkt te worden betaald.1172 Dit valt allicht te. verantwoorden vanuit de 
overweging dat het niet de verwerving van een meerderheidsparticipatie is die Swissair de controle 

11 7° Dit belet niet dat bij lichting van de optie een nieuwe situatie ontstaat die allicht een nieuwe concentratie 
uitmaakt (overgang van gezamenlijke controle door de Belgische Staat en Swissair naar controle door Swissair alleen) 
en dus tot een nieuwe aanmelding zal leiden. 
1171 Beschikking van de Commissie van 29 juli 1994, Elf Atochem I Rütgers, zaak IV /M.442. Daarover STUYCK, J., in 
Kartelrecht !I Europese Gemeenschap, VAN GERVEN, W., GYSELEN, L., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., Zwolle, 
Tjeenk-Willink, 1997, nr. 624, p. 782 (hierna verkort geciteerd als Kartelrecht IJ). 
1172 Ik ga ervan uit dat (i) de lening waaraan de warrants zijn gekoppeld, werd afgesloten tegen marktvoorwaarden en 
(ii) dat FIM deze lening (slechts) zal moeten terugbetalen indien Swissair de warrants niet uitoefent. Het valt namelijk 
op dat de uitoefenprijs van de warrants- gemiddeld 5,34 frank (infra, volgende paragraaf)- nagenoeg gelijk is aan de 
breuk met als teller het geleende bedrag (4 miljard frank) en als noemer het aantal warrants annex te verwerven 
aandelen (691.666.127). Inderdaad, 4.000.000.000: 691.666.127 = 5,78, terwijl uitoefenprijs= "gemiddeld 5,34". 
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over Sabena zal bezorgen, maar dat Swissair die controle (minstens gezamenlijke controle) al in 
1995 heeft verworven (vandaar dat de Zwitsers al in 1995 een verplicht bod moesten lanceren, infra, 
nrs. _-_; in dezelfde zin ook de concentratiebeschikking van de Europese Commissie, infra, nrs. _
_). Indien dit standpunt juist is - wat ik graag aanneem - verbaast het des te meer dat Swissair in 
1995 geen controlepremie heeft betaald, maar integendeel minder heeft betaald dan de Belgische 
Staat die de controle opgaf: zie hierna, (ii). 

(ii) Ten tweede is er de uitoefenprijs van de opties, die nu reeds werd vastgelegd op "gemiddeld 
5,34 BF")173 Deze prijs ligt weliswaar hoger dan hetgeen bij de kapitaalverhoging in 1995 voor 
een Sabena-aandeel werd betaald (2,23383048632 frank) -waarbij men er rekening mee moet 
houden dat hij ook pas ten vroegste in 2000 zal worden betaald - maar ook opvallend lager dan 
hetgeen de Belgische Staat (via FIM) heeft betaald bij de uitkoop van Finacta. De Staat heeft net 
geen 6 miljard frank betaald voor 439.920.000 Sabena aandelen van Finacta. Indien het de warrants 
uitoefent, zal Swissair 4 miljard frank betalen voor 691.666.127 identieke aandelen. Hierbij komt 
nog dat men mag hopen dat Sabena er in 2000 gevoelig beter voor zal staan dan in 1995, zodat ook 
de intrinsieke waarde per aandeel in 2000 gevoelig hoger zou moeten liggen.1174 

Via de warrants kan Swissair derhalve Sabena-aandelen verwerven tegen een veel lagere prijs dan 
degene die de Staat in 1995 aan Finacta heeft betaald -en dat terwijl Swissair de controle over 
Sabena heeft verworven en de Staat diezelfde controle heeft opgegeven. In het licht van de toetsing 
van de Sabena-Swissair transactie aan de artikelen 87 (ex 92) e.v. van het EG-Verdrag, moet met deze 
ongelijkheid rekening worden gehouden. Zie infra, _. 

3. 5 Openbaar bod 

401. "Technische gegevens". Op 25 augustus 1995 stelde de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen het publiek in kennis van het voornemen van Swissair om een openbaar 
overnameaanbod uit te brengen op Sabena-aandelen (COMP DOC 209).1175 Uit de prospectus (niet 
uit de mededeling van de CBF1176) blijkt dat het bod zou worden uitgebracht "in uitvoering van 
artikelen 41 en volgende van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare 
overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen" .1177 Het ging met 
andere woorden om een verplicht- en daarom onvoorwaardelijk1178 - openbaar bod.1179 

1173 Prospectus voor het openbaar overnamebod van Swissair op Sabena-aandelen (infra, voetnoot _), 5 : 
"691.666.127 warrants accordés à l'offrant par la Société fédérale d'Investissement, lui donnant Ie droit d'acquérir à 
certaines conditions une action de la S.A. Sabena par warrant pour un prix moyen de 5,34 FB." 

1174 Het is niet zo dat de ongelijkheid tussen de Staat en Swissair nog versterkt wordt doordat de Staat in 1995 heeft 
betaald en Swissair ten vroegste in 2000 zal betalen (inflatie: een frank in 1995 is meer waard dan een frank in 2000). 
De lening die, indien Swissair tot uitoefening zou beslissen, als betaling van de uitoefenprijs zal dienen, is immers ook 
in 1995 toegekend. 

1175 Als vennootschap van buiten de Gemeenschap diende Swissair ook de toelating van de minister van Financiën te 
vragen om te mogen bieden op Belgische effecten. Zie art. 4, § 1, 2°, wet 4 december 1990 op de financiële transacties 
en de financiële markten. 

1176 Kennisgeving ontvangen door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en openbaar gemaakt met 
toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 november 1989 (COMP DOC 209). Verwezen wordt 
vanzelfsprekend naar het zgn. "Overname-K.B. " (supra, voetnoot_). 

1177 Prospectus. Offre publique d'acquisition des actions de la S.A. Sabena par la S.A. Swissair du 11 septembre au 
6 octobre 1995 (hierna en hiervoor: "(de) prospectus"), 1. Ik heb het document mogen consulteren in de bibliotheek 
van de CBF, waarvoor mijn oprechte dank. 

1178 Zie immers art. 41, § 1, K.B. 8 november 1989 (supra, voetnoot_):" ... dan moet het publiek o~voorwaardelijk 
de mogelijkheid krijgen ... " (nadruk toegevoegd). 

1179 Het ging dus niet om een uitkoopbod ("squeeze out") in de zin van art. 190quinquies Venn.W., zoals ingevoegd 
door art. 80 wet 13 april 1995 (supra, voetnoot_), vervangen door art. 2 wet 16 juni 1998 tot wijziging van artikel 
190quinquies van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 (B.S., 17 juli 1998) 
en uitgevoerd door K.B. 11 juni 1997 (supra, voetnoot 446). Vooreerst is art. 190quinquies pas op 1 juli 1996 in 
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Swissair bood 13,55 frank per stuk voor de Sabena-aandelen "van welke categorie ook, die niet in 
haar bezit zijn" .1180 Ter herinnering : bij de intrede van Swissair was uitgegaan van een reële waarde 
per aandeel van afgerond 2,23 frank per aandeel. De geboden prijs beantwoordt aan de prijs per 
aandeel die de Belgische Staat, via FIM, heeft betaald aan de aandeelhouders van Finacta.1181 

Het bod liep van 11 september tot 6 oktober 1995. Het resulteerde in de verwerving door Swissair van 
3.363 Sabena-aandelen, ofwel ... 0,00016% van het totaal. ' 

402. Kwantitatiefbleek het bod van Swissair op Sabena-aandelen aldus verwaarloosbaar. Onverwacht 
kwam dat niet. Alle belangrijke aandeelhouders van Sabena hadden zich er op voorhand toe 
verbonden om niet in te gaan op het, financieel nochtans aanlokkelijke, bod.1182 Bovendien leek het 
bij voorbaat uitgesloten dat de institutionelen, houders van bevoorrechte "De Croo"-aandelen (infra, 
nrs. _-_)op het bod zouden ingaan. Tot eind 1995 genoten zij immers van een optie om hun aandelen 
aan 500 frank per stuk te verkopen aan de Belgische Staat.1183 1184 · 

Omdat het Swissair-bod nauwelijks enige impact heeft gehad op de verhoudingen tussen 
aandeelhouders binnen Sabena, is er ook nauwelijks aandacht aan geschonken. In het Jaarverslag 
1995-1996 van de CBF wordt het bod niet vermeld, en ook de pers maakte er nauwelijks of geen 
ruimte voor vrij. De omstandigheid dat Sabena altijd uitsluitend aandelen op naam heeft gekend, was 
evenmin van aard om de publiciteit te vergroten. Zo is het resultaat van het bod, voor zover me 
bekend, niet gepubliceerd maar per brief bekendgemaakt aan de individuele aandeelhouders.1185 

403. Kwalitatief daarentegen fascineert dit openbaar bod me. Er rijzen immers twee kapitale vragen : 

(a) Waarom een verplicht bod? Is wel voldaan aan de toepassingsvoor\vaarden van art. 41 K.B. 
8 november 1989 ? Hierover infra, nrs. _-_. 

(b) Waarom een bod aan 13,55 frank per aandeel, een prijs die Swissair zelf nooit heeft betaald? 
Hierover infra, nrs. _-_. 

In functie van het antwoord op deze vragen - of van het gebrek daaraan - zullen we pogen, een 
aannemelijke hypothese te formuleren over de grondslag van het Swissair-bod. Vooraf citeren we nog 
even de eerste paragraaf van het voornoemde artikel 41 Ovemame-K.B. : 

"Wanneer een natuurlijk of rechtspersoon anderszins dan via een openbaar overnameaanbod uitgebracht 
overeenkomstig dit besluit, effecten heeft verworven van een vennootschap die een openbaar beroep doet 
of heeft gedaan op het spaarwezen waardoor hij alleen of gezamenlijk de controle hierover in handen 
krijgt en wanneer de betaalde prijs of de tegenprestatie voor de verworven effecten hoger lag dan de 
marktprijs op het ogenblik van die verwerving, dan moet het publiek onvoorwaardelijk de mogelijkheid 
de mogelijkheid krijgen om alle effecten in zijn bezit over te dragen: 

werking getreden (art. 113 wet 13 april 1995). Vervolgens vindt de leiding bij Sabena het blijkbaar niet nodig om het 
aandeelhouderschap te stroomlijnen. Integendeel, in de prospectus (p. 3) heet het dat "Ie conseil d'administration a 
toujours favorisé une base d'actionnaires importante en nombre pour la société et exprime sa volonté de continuer à 
associer un groupe d'actionnaires large aux intérêts de son entreprise". 
1180 Mededeling CBF, supra, voetnoot_. 
1181 In die zin ook de prospectus, 5. Over de uitkoop van Finacta :supra, _. 
1182 Prospectus, 2 en 4. 

1183 Prospectus, 2-3 en 4. 

1184 Omdat Swissair geen 90 % van de Sabena-effecten kon verwerven, hoefde het zich ook geen zorgen te maken 
over art. 32 K.B. 8 november 1989 (supra, voetnoot_), dat in dat geval een heropening van het bod voorschrijft. 
1185 Prospectus, 5 : "Les résultats de l'offre seront portés à la connaissance des actinnaires de la Sabena par lettre 
individuelle dans les cinq jours bancaires suivant la clöture de l'offre". Art. 27 K.B. 8 november 1989 (supra, voetnoot 
_) lègt ook geen publicatieplicht op. Het bepaalt enkel dat de bieder binnen vijf dagen na afsluiting van het bod de 
resultaten daarvan moet bekendmaken. Het resultaat is mij meegedeeld door de goede diensten van de CBF, waarvoor 
dank. 
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-tegen betaling van dezelfde prijs oftegen het bieden van dezelfde tegenprestatie wanneer de effecten in 
éénmaal zijn verworven; 

-tegen betaling van een prijs die gelijk is aan de hoogste prijs of tegen het bieden van de hoogste 
tegenprestatie die de koper heeft geboden in de twaalf maanden die de controleverwerving voorafgaan, 
wanneer de effecten in verschillende verrichtingen of transacties zijn verworven. 

Lid 2 van artikel 3 8 is van toepassing." 1186 

3.5.1 Waarom een verplicht bod? 

404. Opdat artikel 41 toepassing zou vinden, zijn krachtens de eerste paragraaf, eerste lid, van dat 
artikel hoofdzakelijk en cumulatief drie elementen vereist : 

(a) er moeten effecten worden verworven van een vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft 
gedaan op het spaarwezen, bijvoorbeeld door meer dan 50 personen te solliciteren; 1187 

(b) de verwervende (rechts-)persoon moet door de verwerving alleen of gezamenlijk de controle in 
handen krijgen van de onder (a) genoemde vennootschap; en 

( c) voor de verwerving moet een prijs zijn betaald die hoger lag dan de marktprijs op het ogenblik van 
die verwerving; de meerprijs vormt de zgn. "controlepremie". 

405. Controleverwerving ? Niet problematisch in het geval van Swissair is element (b ). Door de 
verwerving van Sabena-aandelen en -warrants heeft Swissair de controle over Sabena, minstens de 
gezamenlijke controle, verworven. Bij de toetsing van de transactie aan de Concentratieverordening 
heeft de Europese Commissie dit nog eens expliciet bevestigd (infra, _). 

Alleen van Swissair kan men zeggen dat het bij de herstructurering van Sabena in 1995 controle heeft 
verworven. Inderdaad, de Staat had reeds controle en heeft dus niets verworven, terwijl FIM wel veel 
aandelen heeft verworven- genoeg voor gezamenlijke controle?- maar zulks deed in het kader van 
haar derde opdracht, in naam en voor rekening van de Staat dus. Meteen kan m.i. de hypothese 
worden uitgesloten, dat Swissair een bod zou hebben uitgebracht in de hoedanigheid van "derde" in 
de zin van artikel43 van het besluit van 8 november 1989. 

Volgens art. 43 "[kan] het bod door de in artikel41, § 1, bedoelde persoon worden vervangen door een 
bod uitgebracht door een derde, indien het voor het publiek tegen gelijkwaardige voorwaarden en 
waarborgen geschiedt". 

11 86Art. 38, lid 2, K.B. 8 november 1989 (supra, voetnoot_), waarnaar art. 41, § 1, van hetzelfde besluit verwijst, 
bepaalt: "Artikel 1, §§ 3 en 4, en artikel2, §§ 1 en 2 van de wet van 2 maart 1989 en de ter uitvoering ervan genomen 
bepalingen zijn van toepassing." Van deze bepalingen uit de Transparantiewet (supra, voetnoot _) lijkt alleen art. 1, 
§ 3, me in casu mogelijkerwijze relevant. "In aandelen converteerbare effecten van een in § 2 bedoelde vennootschaps 
[d.i. een vennootschap "naar Belgisch recht waarvan alle of een deel van de stemrechtverlenende effecten zijn 
toegelaten tot de officiële notering aan een in een Lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschap gevestigde 
effectenbeurs, nb] en de - al dan niet in effecten belichaamde - rechten om op aandelen van een dergelijke 
vennootschap in te schrijven of deze te verwerven, worden 'onder de door de Koning vastgestelde voorwaarden, voor 
de toepassing van dit hoofdstuk, gelijkgesteld met aandelen van een dergelijke vennootschap." Sabena's effecten zijn 
momenteel niet ter beurze genoteerd, maar er is wel voorzien in de mogelijkheid om later tot dergelijke notering over 
te gaan. Zie supra, nr._. _ 
11 87 Wat verstaan moet worden onder "openbaar beroep op het spaarwezen" stond in K.B. 9 januari 1991 over het 
openbaar karakter van verrichtingen om spaargelden aan te trekken en de gelijkstelling van bepaalde verrichtingen met 
een openbaar bod (B.S., 12 januari 1991). Vereist waren de aanwending van reclamemiddelen, het beroep op 
bemiddelaars of, zoals aangegeven, het solliciteren van meer dan 50 personen; zie het besluit voor details. Met ingang 
van 27 augustus 1999 is bedoeld K.B. 9 januari 1991 vervangen door K.B. 7 juli 1999 over het openbaar karakter van 
financiële verrichtingen (B.S., 17 augustus 1999). Zie voor een bespreking van de wijzigingen T'JONCK, G., "Het 
koninklijk besluit van 7 juli 1999 over het openbaar karakter van financiële verrichtingen : oude wijn in nieuwe 
vaten?", te verschijnen in Verslagboek Leuvense vennootschapsdagen, Reeks rechtspersonen- en vennootschapsrecht, 
Kalmthout, Biblo, ter perse. 
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Voor een optreden van Swissair als "derde" is vereist dat een andere partij voldeed aan de cumulatieve 
toepassingsvoorwaarden van art. 41 voldeed. Maar aan minstens één van die voorwaarden, zo zien we 

nu, wordt alleen door Swissair voldaan.1188 

De prospectus bevat overigens geen enkele aanduiding die wij st op een toepassing van artikel 43 .1189 

406. Openbaar beroep op het spaarwezen? Moeilijker ligt element (a), want niets wijst erop dat 
Sabena een vennootschap zou zijn die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan. 
Zo komt Sabena niet voor op de krachtens artikel 26, vijfde lid, Venn.W. opgestelde lijst van 

vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan.I 190 Dit vormt 
weliswaar geen bewijs voor de status van de vennootschap ... 

Ten eerste heeft de CBF, die de lijst opstelt, geen bevoegdheid tot ambtshalve inschrijving. Krachtens 
art. 26 Venn.W.moeten vennootschappen zelfbeoordelen of ze een openbaar beroep op het spaarwezen 

doen of hebben gedaan, en moeten ze zelf de nodige stappen tot inschrijving nemen.ll91 Ten tweede 
verschilden de vennootschapsrechtelijke en fmancieelrechtelijke defmitie van "vennootschap die een 

publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan" van elkaar.1192 Het was in theorie dus mogelijk 
dat een vennootschap niet op de artikel-26-lijst stond en toch een publiek beroep op het spaarwezen deed 
of had gedaan in de zin van het fmanciële recht. In de praktijk echter vielen beide definities wel 

grotendeels samen.1193 Het is overigens in die zin dat het koninklijk besluit van 7 juli 1999 over het 

openbaar karakter van fmanciële verrichtingen het begrip "publiek" in art. 26 Venn. W. invult.1194 

... maar wel een sterke indicatie. Wie de opbouw van Sabena's kapitaalstructuur ontleedt aan de hand 
van wetgeving en statutaire bepalingen sinds 1923 - een oefening die verder in dit proefschrift wordt 

1188 Behalve Swissair, de Belgische Staat en FIM was ook Zephyr-Fin betrokken bij de herstructurering van Sabena 
in 1995. Zephyr-Fin heeft slechts een beperkte participatie in Sabena verworven (supra,_) en heeft m.i. geen controle, 
zelfs geen gezamenlijke controle, over Sabena verworven. Daarbij is van belang dat Zephyr-Fin met de Belgische 
Staat en FIM een aandeelhoudersovereenkomst heeft gesloten "waarin de wijze van stemmen zodanig is geregeld dat 
de gezamenlijke standpunten van de Belgische Staat en van de FIM altijd zullen doorwegen" (beschikking 95/404/EG 
van de Commissie van 19 juli 1995, COMP DOC 276, "Juridische beoordeling", sub XI). Maar zelfs al zou men 
aannemen dat Zephyr-Fin wél controle over Sabena heeft verworven, dan nog voldoet het bedrijf niet aan de 
toepassingsvoorwaarden van art. 41 K.B. 8 november 1989 (supra, voetnoot _). Het heeft voor zijn aandelen immers 
de marktprijs betaald, zonder enige controlepremie. Ook voor Zephyr-Fin kan Swissair dus onmogelijk als "derde" 
zijn opgetreden. 

1189 Zie integendeel opp. 2: "La S.A. Swissair formule la présente offre ... pour son propre compte. La [SFI] dispose 
toutefois d'une option d'achat sur les actions recueillis par la S.A. Swissair dans Ie cadre de cette offre, au même prix." 

1190 Art. 26, lid 5, is ingevoegd bij wet 13 april 1995 (supra, voetnoot_) en uitgevoerd door K.B. 4 maart 1997 tot 
uitvoering van artikel 26, vijfde lid, van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 
1935 (B.S., 2 april 1997). Een eerste lijst werd opgemaakt op 30 juni 1997 en is gepubliceerd in B.S., 4 oktober 1997. 
Wijzigingen aan de lijst zijn tot nu toe gepubliceerd in B.S., 3 april 1998 (2x), B.S., 4 juni 1998, B.S., 23 december 
1998; B.S., 19 februari 1999; B.S., 9 juni 1999; B.S., 22 juni 1999, derde uitgave; B.S., 23 juli 1999; B.S., 4 november 
1999; B.S., 7 januari 2000, B.S., 16 maart 2000 en B.S., 8 april 2000. Zie voorts het overzicht op de website van de 
CBF ("www.cbf.be"). 
1191 Zie gedetailleerder Jaarverslag CBF 1996-1997, 83-86. 
1192 Krachtens art. 26 Venn.W. "[wordt] een vennootschap geacht een publiek beroep op het spaarwezen te doen of 
gedaan te hebben wanneer zij een publiek beroep heeft gedaan op het spaarwezen (sic) in België of in het buitenland 
via een openbaar aanbod tot inschrijving, een openbaar aanbod tot verkoop, een openbaar aanbod tot omruiling of via 
de opneming in de notering van een effectenbeurs van obligaties of effecten. die al dan niet het kapitaal 
vertegenwoordigen en al dan niet stemrecht verlenen, alsook van effecten die recht geven op inschrijving op of 
verwerving van dergelijke effecten of op omzetting in dergelijke effecten". Financieelrechtelijk zij verwezen naar 
art. 1 van voornoemd K.B. 9 januari 1991 zoals dat ondertussen vervangen is bij K.B. 7 juli 1999 (supra, voetnoot 
1187). 

1193 Zie T'JONCK, G., "Het koninklijk besluit van 7 juli 1999 ... ",o.c., sub III.E.a. 

1194 Art. 10, 1°, lid 1, K.B. 7 juli 1999 (supra, voetnoot 1187). Zie voor commentaar de in die voetnoot aangehaalde 
bijdrage. 
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gemaakt : infra, _ - vindt evenmin sporen van een openbaar beroep op het spaarwezen. In de huidige 
statuten staat tenslotte ook niets dat wij st op een openbaar beroep op het spaarwezen. 

407. Waarom dan toch een verplicht openbaar bod ? Ik zie slechts één mogelijke verklaring. 
Uit Europese documenten - niet uit Belgische regelgeving, niet uit de statuten - blijkt dat Sabena in de 
negentiger jaren een beperkt aantal personeelsaandelen heeft uitgegeven, ter compensatie van de 
loonsvermindering van het personeel (zie supra, nr._). 

Toen de Belgische regering in 1991 haar voornemen tot steunverlening aan Sabena voorlegde aan de 
Europese Commissie, schreef ze te "verwachten" dat het personeelsaandeel in Sabena tot 6 % zou 
oplopen (supra, nr. _). En in de beschikking waarin de Commissie in 1995 onderzocht of Sabena na de 
intrede van Swissair nog wel een communautaire luchtvaartmaatschappij zou blijven (infra, _) schreef de 
instelling over de kapitaalstructuur van Sabena onder meer: "De overblijvende 0,9% is in handen van 
Belgische institutionele beleggers en, in marginale omvang, in die van voormalige en huidige Sabena
werknemers." 

Tot nader order1195 vallen ook personeelsuitgiften waarbij meer dan 50 personen worden 
gesolliciteerd, onder de noemer "openbaar beroep op het spaarwezen". Heeft Sabena inderdaad zulk 
een uitgifte georganiseerd, dan zou dat gelden als openbaar beroep op het spaarwezen. In dat geval 
vraagt men zich wel af waarom het bedrijfniet vermeld stond1195bis op voornoemde artikel-26-lijst. 

408. Controlepremie? Helemaal onoverkomelijk lijkt me dit criterium. Zoals hoger aangegeven, heeft 
Swissair wel de (gezamenlijke) controle verworven, maar heeft het daarvoor geen premie betaald, 
integendeel. Voor haar aandelen en participatiecertificaten heeft Swissair niet meer betaald dan de 
werkelijke waarde, en niet meer dan de andere inschrijvers; voor de warrants heeft Swissair helemaal 
niets betaald. Hoe men in die omstandigheden van een controlepremie kan spreken, zie ik niet in. 

Allicht hebben de pleitbezorgers van een verplicht ·bod zich laten leiden door de omstandigheid dat de 
uitoefenprijs van de warrants, in 2000 of later, hoger ligt dan de marktprijs van een aandeel in 1995. 
Deze omstandigheid lijkt me echter weinig relevant. Ten eerste is het niet door de warrants dat 
Swissair controle verwerft in de zin van het Ovemame-K.B.; uitoefening van de warrants zal Swissair 
hoogstens toelaten om in plaats van gezamenlijke, exclusieve controle te verwerven: supra, nr._. 
Ten tweede was het in 1995 volstrekt onzeker of Swissair de warrants ooit zou uitoefenen. Ten derde 
kon Swissair de warrants slechts uitoefenen vanaf het jaar 2000, op een ogenblik dat de uitoefenprijs 
wellicht gelijk zou zijn aan (of zelfs lager zou liggen dan) dan de werkelijke waarde van het door 
uitoefening bekomen aandeel. 

3.5.2 Waarom een bod aan 13,55 frank per aandeel? 

409. Zelfs als ik me volledig vergis, en er wel voldaan zou zijn aan alle criteria voor de 
toepasselijkheid van artikel 41 van het Ovemame-K.B., dan nog lijkt het me volstrekt onredelijk dat 
Swissair zijn verplicht bod heeft moeten lanceren aan 13,55 frank per aandeel. Swissair heeft namelijk 
voor geen enkel Sabena-aandeel ooit deze prijs betaald. Niet Swissair maar de Belgische Staat heeft, 
bij de uitkoop van Finacta, 13,55 frank uitgekeerd voor (een fractie van de) Sabena-aandelen. Zelfs al 
zou de uitoefenprijs van de warrants een controlepremie omvatten -wat ik betwijfel: supra, nr._-

11 95 Vanuit bepaalde hoek is er naar verluidt voor gepleit om personeelsuitgiften uit te sluiten uit het 
toepassingsgebied van het K.B. 9 januari 1991 zoals dat vervangen is bij K.B. 7 juli 1999 (supra, voetnoot 1187). Om 
redenen van beleggersbescherming lijkt dit de CBF niet wenselijk. 
1195bis Sedert de inwerkingtreding van K.B. 7 juli 1999 (supra, voetnoot 1187) hoeft een opname op die lijst niet 
meer. Krachtens art. 10, 1 °, lid 2, van dat besluit verlenen verkoop- of ruilaanbiedingen die openbaar zijn in de zin van 
de uitgiftereglemen tering, doch uitsluitend zijn bestemd voor de huidige of vroegere personeelsleden van de emittent 
of van met hem verbonden ondernemingen de emitterende vennootschap niet langer het statuut van vennootschap die 
een openbaar beroep doet op het spaarwezen, en dit ongeacht het aantal personeelsleden dat op de uitgifte intekent. Op 
dit punt wordt de band tussen uitgiftereglementering en vennootschapsrechtelijke kwalificatie als "vennootschap die 
een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen" dus doorgeknipt. 
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dan nog beloopt die uitoefenprijs slechts "gemiddeld 5,34 frank", en geen 13,55 frank. In het naar 
aanleiding van het openbaar bod opgesteld prospectus (p. 5) staat zwart op wit dat "[c]e prix de 13,55 
FB est également supérieur au prix d'exercice des 691.666.127 warrants accordés à l'offrant par la 
[SFI], lui dormant Ie droit d'acquérir à certaines conditions une action de la S.A. Sabena par warrant 
pour un prix moyen de 5,34 FB." 

Het Ovemame-K.B. verlangt niet dat een verplicht openbaar bod wordt gelanceerd tegen de hoogste 
prijs die ooit iemand heeft neergeteld voor een effect van de vennootschap waarop wordt geboden 
-die hoogste prijs bedraagt in het geval van Sabena overigens geen 13,55 frank, maar 500 frank 
(infra, nr.__). Het besluit verlangt enkel dat de persoon die een premie heeft betaald voor effecten die 
hem de controle opleveren, zich bereid toont om alle effectenhouders van diezelfde premie te laten 
genieten.1196 Swissair heeft geen premie betaald, maar zelfs al was dat wel zo, dan heeft die premie in 
geen geval tot een koopprijs van 13,55 frank per effect geleid. 

3.5.3 Besluit 

410. Het openbaar bod van Swissair op Sabena-aandelen dient toegevoegd aan de lijst met juridische 
curiosa- "mysteriosa"- die onderdeel uitmaken van de Sabena-Swissair transactie; op die lijst staan al 
de warrantconstructie en de sociale lastenverlichting, verderop komt daar nog het staatssteundossier 
bij. Geen van de hoger gestelde vragen - waarom een verplicht openbaar bod ? waarom een bod aan 
13,55 frank per aandeel- kreeg een werkelijk bevredigend antwoord. Mijn conclusie luidt dat 
(i) krachtens de geldende regelgeving in dit geval geen verplicht bod vereist was en (ii) dat Swissair, 
zelfs al was een bod vereist, slechts een fractie van 13,55 frank had moeten bieden. 

411. De prospectus die het bod van Swissair begeleidde, is hoegenaamd niet van aard om deze 
conclusie te wijzigen, of om klaarheid te brengen. Integendeel, het valt op dat in 7 pagina's prospectus 
drie schijnbare tegenstrijdigheden voorkomen. 

Opp. 2 van de prospectus, in het advies van de raad van bestuur van Sabena, staat dat vier partijen er 
zich op voorhand toe hebben verbonden om niet in te gaan op het bod van Swissair. "[Q]uoique l'offre 
publique d'acquisition vise la totalité des actions émises de la société, l'Etat Beige, la Société fédérale 
d'Investissement, la société anonyme Zephyr-Fin et la société anonyme C.I.G. ( cette demière étant une 
filiale de Sabena), se sont engagés à ne pas répondre à l'offre". Daardoor, en door het voorspelbare 
gebrek aan interesse van de bevoorrechte aandeelhouders (supra, nr. _), kan Swissair volgens de raad van 
bestuur van Sabena maximaal 174.340 gewone en 4.971 dividendaandelen, of in totaal 179.311 aandelen 
verwerven.1197 

Swissair zelf zag het blijkbaar anders. Het kende slechts drie partijen (Belgische Staat, FIM, Zephyr-Fin) 

die hadden aangekondigd dat ze niet op het bod zouden ingaan,1198 en het verwachtte veel meer 
aandelen te kunnen verwerven, nl. 3.301.160)199 

l196 Vgl. de tekst van art. 41, § 1, Ovemame-K.B. (supra, voetnoot_): "Wanneer een natuurlijk of rechtspersoon ... 
effecten heeft verworven ... waardoor hij alleen of gezamenlijk de controle ... in handen krijgt en wanneer de betaalde 
prijs ... voor de' effecten hoger lag dan de marktprijs ... , dan moet het publiek onvoorwaardelijk de mogelijkheid 
krijgen om alle effecten in zijn bezit over te dragen://- tegen betaling van dezelfde prijs ... wanneer de effecten in 
éénmaal zijn verworven;//- tegen betaling van een prijs gelijk die gelijk is aan de hoogste prijs ... die de koper heeft 
gebodèn in de twaalf maanden die de controleverwerving voorafgaan, wanneer de effecten in verschillende 
verrichtingen of transacties zijn verworven". 
11 97 Zie prospectus, 3 : "en conséquence, Ie nombre maximum d'actions que Swissair pourrait acquérir dans Ie cadre 
de la présente offre publique d'acquisition est de 174.340 actions de capita! ordinaires de la catégorie A et 4.971 
actions de dividende de la catégorie A (soit au total pas plus de 0,0032% du nombre total de parts votantes de la 
société)". Zie over de verschillende types aandelen bij Sabena infra, _. 
1198 Zie prospectus, 4. 
1199 Zie prospectus, 6: "Par conséquent, un montant de 44.731.000 FB, correspondant aux fonds nécessaires pour les 
3.301.160 actions que l'offrant pourrait être amené à acquérir, est disponible sur un compte bloqué ... ". 
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Terwijl de raad van bestuur van Sabena C.I.G. noemt als filiaal en aandeelhouder van Sabena (zie het 
citaat hierboven, p. 2 van de prospectus1200), meldt p. 7 van de prospectus formeel dat "[l]a S.A. Sabena 
... ne détient aucune action propre, ni directement, ni par l'intermédiaire de ses filiales". 

412. De nevelen rond het openbaar bod van Swissair maken alvast duidelijk hoe cruciaal het is, een 
precies zicht te krijgen op de kapitaal- en aandeelhoudersstructuur van Sabena, en op de evolutie 
daarvan. Zie in dat verband infra, _. 

3. 6 Reorganisatie van bestuur 

413. Conform de "Convention de vente d'actions", gesloten tussen FIM en Finacta, dienden de op 
voordracht van Finacta gekozen bestuurders en leden van het uitvoerend comité van Sabena hun 
ontslag in op 25 juli 19951201 (supra, nr.__). In de SMA van 4 mei 1995, in een aanvullend schrijven 
van 12 mei 19951202 en in een avenantbij de SMA van 12juni 19951203 werd vervolgens een nieuwe 
bestuursstructuur uitgetekend. Men vindt ze grotendeels vertaald in nieuwe statuten, op 25 juli 1995 . 
aangenomen door een buitengewone algemene vergadering. Hierna volgt een schematisch overzicht. 

414. Algemene principes. De SMA maakt melding van enkele grondbeginselen voor het bestuur van 
Sabena. "Zo zal de onderneming worden geëxploiteerd als een op winst gerichte, concurrerende 
luchtvaartmaatschappij, die het beeld van een vervoeronderneming van hoge kwaliteit moet bieden, en 
zij zal nauw met Swissair samenwerken."1204 Een intentieverklaring die kan tellen, voor een 
onderneming waar politiek en de zorg om tewerkstelling het decennia lang haalden van het streven 
naar winst en efficiëntie. 

415. Raad van bestuur. Overeenkomstig het Belgisch vennootschapsrecht ligt "de 
hoofdverantwoordelijkheid voor het bestuur van de onderneming bij haar raad van bestuur" 1205. 
Het is dit orgaan dat algemeen beleid van Sabena zal bepalen en alle strategische beslissingen zal 
nemen omtrent o.m. het bedrijfsplan, de begroting, de vloot en het netwerk. 

De raad van bestuur telt twaalf leden. Zes ervan, die allen de nationaliteit van een Lid-Staat van de 
Europese Unie of een daarmee gelijkgestelde nationaliteit hebben, 1206 worden door de algemene 
vergadering benoemd op voordracht van de Belgische aandeelhouders (houders van A-aandelen). Vijf 
worden benoemd op voordracht van Swissair (houder van B-aandelen). 

De algemene vergadering kan de voordrachten tot benoeming van deze leden niet verwerpen. Hetzelfde 
geldt bij een eventueel ontslag : behoudens verzet van een meerderheid van 7 5 % van de uitgebrachte 
stemmen moet de algemene vergadering ingaan op elk verzoek tot ontslag van (één van) de leden van de 
raad van bestuur, althans voor zover dat verzoek uitgaat van de aandeelhouders op wier voordracht het 

1200 Als C.l G. geen aandeelhouder van Sabena was, zou de vennootschap er zich niet to~ kunnen verbinden om niet 
op het Swissair-bod in te gaan. Door een combinatie van de eerste en tweede tegenstrijdigheden kunnen we overigens 
berekenen hoeveel Sabena-aandelen C.l.G. ten tijde van het bod vermoedelijk aanhield. Het moet gaan om 3.301.160-
(174.340 + 4.971) = 3.121.849 aandelen. 
1201 Zie de voor notaris Van de Velde te Brussel op die datum verleden akte, twaalfde resolutie van de buitengewone 
algemene vergadering : aanvaarding van het ontslag van bestuurders G. de Kerelmove d'Ousselghem, P. Godfroid, 
J. Huyghebaert, E. Wymeersch -alle vier onmiddellijk opnieuw benoemd- maar ook van A. Pahaut, M. Moll, 
J.-L. Stalport, M. Santens, F. Narmon, A. Frère, C. Blanc, R. Frantz, P. Durand en C. Ysebaert. 
1202 Het betreft de brief, ingeschreven bij de Europese Commissie op 18 mei 1995, waarin de Belgische Regering de 
Commissie verzoekt om te besluitien of Sabena na de intrede van Swissair nog wel e~n communautaire 
luchtvaartmaatschappij uitmaakt in de zin van artike14, lid 5, van verordening (EEG) nr. 2407/92 (infra, voetnoot_). 
1203 Toegevoegd nadat bij de concentratiecontrole problemen waren gerezen: infra, nr._. 
1204 Beschikking 95/404/EG van de Commissie van 19 juli 1995 {COMP DOC 276), "De feiten", sub IV. 
1205 Beschikking 95/404/EG (COMP DOC 276), "Juridische beoordeling", sub XI. 
1206 Dit vereiste moet de status van Sabena als communautaire luchtvaartmaatschappij vrijwaren: infra, nr._. 
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betrokken lid is benoemd. Bestuurders kunnen dus enkel op vraag van hun eigen categorie 
aandeelhouders (A- orB-aandeelhouders) worden ontslagen. 

Een afwijkende regeling geldt voor het twaalfde lid van de raad van bestuur, tevens voorzitter van die 
raad. Dit lid, dat eveneens de nationaliteit van een Lid-Staat van de Europese Unie of een daarmee 
gelijkgestelde nationaliteit moet hebben, wordt door de algemene vergadering benoemd en/of 
ontslagen 1207 op voordracht van de Belgische en Zwitserse aandeelhouders samen. 

Bij gebrek aan eensgezindheid rond de voordracht binnen een afgesproken termijn, wordt de voordracht 
van Swissair als gezamenlijke voordracht beschouwd. Daar staat tegenover dat, anders dan voor de 
andere leden van de raad van bestuur, de algemene vergadering bij gewone meerderheid beslist over de 
benoeming of het ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur. Aangezien de Belgische 
aandeelhouders binnen de algemene vergadering in de meerderheid zijn, kunnen ze elke voordracht die 
alleen van Swissair afkomstig is, alsnog verwerpen. 

De raad van bestuur beslist steeds bij eenvoudige meerderheid van stemmen, zonder dat enig lid over 
een beslissende stem beschikt. Het risico op een patstelling tussen "Belgen" en "Zwitsers" blijft in 
deze constellatie grotendeels beperkt tot het geval waarin de voorzitter van de raad van bestuUr 
eenzijdig door "de Zwitsers" zou zijn voorgedragen. Dit js tot nu toe niet het geval geweest. 

416. Directeur ("Chief executive officer''). De raad van bestuur delegeert het dagelijks bestuur over 
Sabena aan een directiecomité, geleid door een algemeen directeur ("Chief Executive Officer" of 
CEO). 

Volledig conform het Belgisch vennootschapsrecht behoudt de raad van bestuur niettemin de volheid van 
bevoegdheid. De raad behoudt de eindverantwoordelijkheid voor beslissingen van de CEO en kan 
individuele beslissingen desgewenst aan zich trekken. 

Over de benoeming van de CEO besiist de raad van bestuur bij gewone meerderheid, maar op 
gezamenlijke voordracht van enerzijds een meerderheid van de voorzitter van de raad van bestuur en 
van de zes op voordracht van de A-aandeelhouders benoemde bestuurders ("de Belgen"), en 
anderzijds een meerderheid van de vijf op voordracht van de B-aandeelhouders benoemde bestuurders 
("de Zwitsers"). De financiële directeur wordt voorgedragen door Swissair, de andere leden van het 
directiecomité door de CEO. Alleen al dankzij dit recht op voordracht bekleedt de CEO in de praktijk 
een sleutelpositie. 

De functie van CEO kan gecombineerd worden met die van voorzitter van de raad van bestuur, al 
specifieert de Belgische regering "dat het niet haar bedoeling is om een dergelijke combinatie toe te 
staan in omstandigheden waarin dit bestuursinvloed in de handen van een door Swissair aangewezen 
persoon zou concentreren" 1208. 

417. Algemene vergadering van aandeelhouders. De SMA laat de algemene vergadering slechts 
beperkte bevoegdheden : 

"Met uitzondering van de bevoegdheden in verband met benoeming en eventueel ontslag van de 
voorzitter van de raad van bestuur, zoals hierboven besproken, is de rol van de 

1207 Ook na ontslag geldt een afwijkende regeling. "Indien een van de leden van de raad van bestuur wordt ontslagen 
of om een andere reden ophoudt zijn functie uit te oefenen, zal deze tijdelijk worden vervangen door coöptatie in die 
raad, op voorstel van de desbetreffende groep van aandeelhouders, tot de definitieve verkiezing door de 
aandeelhoudersvergadering. Voor de coöptatie van een nieuwe voorzitter is echter een gezamenlijk voorstel door de 
twee groepen aandeelhouders vereist. In haar briefvan 12 mei 1995 wijst de Belgische Regering erop dat, indien over 
dit gezamenlijk voorstel geen overeenstemming kan worden bereikt, de plaats van voorzitter niet langs de weg van 
coöptatie kan worden ingenomen en dus voorlopig vacant zal blijven." Beschikking 95/404/EG van de Commissie van 
19 juli 1995 (COMP DOC 276), sub 111. 

1208 Briefvan 12 mei 1995 .aan de Commissie (supra, voetnoot_), zoals geciteerd in beschikking 95/404/EG (COMP 
DOC 276), "De feiten", sub lil. 
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aandeelhoudersvergadering beperkt tot de bescherming van essentiële investeringsbelangen en mengt zij 
zich niet in het bestuur van de ondememing."1209 

Ten aanzien van de meerderheid waarmee de aandeelhouders stemmen, geldt het gemeen 
vennootschapsrecht. 

Over statutenwijzigingen (incl. wijziging van rechtsvorm en ondememingsdoel), over verhoging of 
verlaging van het maatschappelijk kapitaal en over liquidatie, fusie of opsplitsing van de onderneming 
beslist de algemene vergadering met een meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen. Voor deze 
beslissingen beschikt Swissair (na de Sabena-U transactie in 2000 : de Belgische Staat, die nog 25,1 % 
aanhoudt) dus over een vetorecht.l21 0 

Een beslissing bij gewone meerderheid volstaat voor de toekenning van dividenden, de goedkeuring van 
jaarrekeningen, de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van bestuur en van de 
"commissarissen-revisoren", voor het verlenen van décharge aan deze personen en voor "alle andere 
aangelegenheden die door de raad ·van bestuur aan de vergadering worden voorgelegd wegens 
te genstrij di ge belangen van drie of meer leden van de raad van bestuur" 1211. 

Om Sabena's status als communautaire luchtvaartmaatschappij veilig te stellen, bepalen zowel de 
SMA als de nieuwe statuten dat de stemrechten van aandeelhouders die hetzij geen onderdaan zijn 
van een Lid-Staat van de Unie (of geen daarmee gelijkgestelde nationaliteit bezitten), hetzij onder 
controle staan van zulke personen, kunnen worden ingeperkt. Op vergaderingen zullen de stemmen 
van deze aandeelhouders steeds voor minder dan 50% van het aantal uitgebrachte stemmen in 
aanmerking worden genomen. 

3. 7 Samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten 

418. Zoals de uittrede van Air France minstens vijf overeenkomsten vereiste (supra, nr._), zo ook 
impliceerde de intrede van Swissair een hele reeks overeenkomsten. Hoger werd reeds melding 
gemaakt van : 

(i) de SMA tussen de Belgische Staat en Swissair (supra, nrs. _); 

(ii) de samenwerkingsovereenkomst ("Cooperation Agreement") tussen Sabena en Swissair (supra, 
nr._), 

(iii) de overeenkomst van lening ("Loan Agreement") tussen Swissair en FIM, met daaraan gehecht de 
"Terms and Conditions ofthe Warrants" (supra, nr._); 

(iv) de overeenkomst tussen de aandeelhouders van Zephyr-Fin (supra, nr. _). 

Daarnaast zijn relevant: (v) de type-overeenkomst voor koop-verkoop van de bevoorrechte 
"De Croo"-aandelen, tussen FIM en de houders van die aandelen (infra, nr._- niet rechtstreeks met 
de Sabena-Swissair transactie verbonden) en (vi) de aparte overeenkomst tussen de A-aandeelhouders 
(de "Belgische" aandeelhouders) van Sabena gesloten. 

419. De inhoud van deze overeenkomsten is geheim. Enkel de grote lijnen van de SMA zijn bekend 
gemaakt, voomarnelijk via Europese beschikkingen; zij staan hierboven beschreven. Daarnaast geeft 
beschikking 95/404/EG van de Commissie van 19 juli 1995 (COMP DOC 276) gegevens vrij over de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Sabena en Swissair. We citeren de relevante passages: 

1209 Beschikking 95/404/EG (COMP DOC 276), "Juridische beoordeling", sub XI. 
1210 "Dergelijke vetorechten vormen echter slechts de vertaling van een normale bescherming van 
minderheidsaandeelhouders, zoals in het vennootschapsrecht van de meeste Lid-Staten, waaronder België, dwingend 
is bepaald." Ibid. 

1211 Beschikking 95/404/EG (COMP DOC 276), "De feiten", sub Ill. 
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•••••••• 1::;~=~~: 
"Met het oog op dit laatste zullen de beide luchtvaartmaatschappijen een reeds overeengekomen ontwerp 
van samenwerkingsovereenkomst sluiten, waarin in hoofdzaak het volgende is bepaald : 

- de in/oering van gemeenschappelijke procedures voor planning en controle, op basis van door Swissair 
opgestelde modellen, en van gemeenschappelijke eenheden voor planning op het gebied van onder 
meer vlootinvesteringen en net werkontwikkeling; 

- de invoering van gemeenschappelijke eenheden voor systeembeheer, belast met het ontwerpen, 
selecteren en verkopen van de produkten van beide luchtvaartmaatschappijen en de algemene 
rendabiliteit van het netwerk; 

-de toewijzing, binnen dat kader, van de verantwoordelijkheid voor planning en operationeel beheer 
("line management") van twee verkeersgebieden (Afrika en Europa, vanuit en naar België) aan Sabena 
en van de overige verkeersgebieden aan Swissair, met dien verstande dat die verantwoordelijkheden 
overeenkomstig de door Swissair vastgestelde normen en procedures zullen worden uitgeoefend; 

-de samenvoeging van gedeelten van de activiteiten van beide partijen op het gebied van 
marketingprogramma's, boekingssystemen en verkooporganisaties. 

Terzelfdertijd houden de pertinente bepalingen van het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 
evenwel in dat elke luchtvaartmaatschappij binnen alle gemeenschappelijke procedures voor planning en 
controle haar eigen functionele verantwoordelijkheden zal behouden en dat de gemeenschappelijke 
eenheden de resultaten van hun werkzaamheden vooraf aan de raad van bestuur van de betrokken 
luchtvaartmaatschappij ter goedkeuring zullen voorleggen. Met name is bepaald dat de 
gemeenschappelijke eenheden voor systeembeheer niet inhouden dat de verantwoordelijkheid van de 
luchtvaartmaatschappijen inzake de eigen fmanciële resultaten wordt beperkt, noch dat er sprake is van 
delegatie van beslissingsbevoegdheid of van onderlinge verdeling van routes tussen de 
luchtvaartmaatschappijen. In haar brief van 12 mei 1995 voert de Belgische regering aan dat de 
ontwerp-overeenkomst hoofdzakelijk betrekking heeft· op samenwerkingsprocedures op het gebied van 
planning en beheer en dat voor de essentiële punten de eindbeslissing aan de raad van bestuur van elke 
luchtvaartmaatschappij wordt overgelaten. 

De samenwerkingsovereenkomst wordt geacht voor een aanvankelijke termijn van tien jaar te zijn 
gesloten en, behoudens opzegging door een van beide partijen, automatisch voor tijdvakken van vijf jaar 
te worden verlengd. De bepalingen van de overeenkomst met betrekking tot de toepassing van 
gemeenschappelijke procedures inzake planning en controle en de normen en procedures die bij de 
planning en het operationeel beheer van verkeersgebieden zullen worden gebruikt, zullen door partijen 
ten minste ·om de drie jaar worden herzien om efficiëntie en concurrentievermogen van de twee 
luchtvaartmaatschappijen zoveel mogelijk op te voeren .... 

Krachtens het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, dat aan de overeenkomst van 4 mei 1995 is 
gehecht, wordt van Sabena verlangd bepaalde, door Swissair ontwikkelde, procedures inzake planning en 
controle te volgen en om de door Swissair voor bepaalde activiteiten op het gebied van planning en 
operationeel beheer vastgestelde normen en procedures na te leven. Daarnaast zal Swissair 
verantwoordelijk zijn voor dergelijke planning en operationeel beheer van bepaalde zones waarvoor 
thans nog Sabena zorg draagt, zoals de routes op Noord-Amerika. In de relevante bepalingen van de 
ontwerp-samenwerkingsovereenkomst wordt echter uitdrukkelijk gesteld dat alle belangrijke voorstellen 
die uit de gemeenschappelijke planningactiviteiten voortvloeien, vooraf aan de raad van bestuur van de 
betrokken luchtvaartmaatschappij ter goedkeuring zullen worden voorgelegd. Evenmin mag de 
toekenning van verantwoordelijkheid voor planning en operationeel beheer aldus worden opgevat, dat 
zulks zou inhouden dat beslissingsbevoegdheid wordt gedelegeerd of dat de huidige routeoperaties tussen 
de luchtvaartmaatschappijen worden verdeeld." 

L-c 
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D. Capita selecta 

1. Aantal en typologie van de effecten 

1.1 Inleiding 

420. Bijna 5,5 miljard(!) aandelen vertegenwoordigen momenteel het Sabena-kapitaal van ongeveer 
25,46 miljard frank. Daarnaast zijn er nog eens ongeveer 224 miljoen Sabena-effecten in omloop die 
het kapitaal niet vertegenwoordigen maar die niettemin stemrechten, rechten bij liquidatie en/of 
rechten op dividend verlenen. 

Behalve door hun aantal onderscheiden de effecten zich ook door hun grote variëteit. Momenteel 
onderscheidt men nog tussen gewone aandelen (voorheen "maatschappelijke d~elbewijzen" of 
"maatschappelijke aandelen"), bevoorrechte aandelen, participatiecertificaten en dividendaandelen, 
terwijl er vroeger ook nog preferente aandelen waren. Elk van de categorieën had of heeft zijn eigen 
voorrechten. 

Tenslotte springen ook het snelle verloop en wederom het grote aantal van de al dan niet rechtstreekse 
aandeelhouders in het oog, zeker voor een niet-beursgenoteerde vennootschap waar alle effecten 
steeds op naam zijn geweest. 

421. De immer dalende nominale waarde per aandeel -momenteel 4, 73 frank, terwijl de reële waarde 
nog een stuk lager ligt- getuigt, net zoals de andere hierboven genoemde kentrekken, van de quasi
permanente crisis waaronder Sabena in het verleden leed. Het is deze crisis die telkens tot nieuwe 
kapitaalverhogingen dwong, die aandeelhouders deed komen en gaan, en die dwong tot de uitgifte van 
nieuwsoortige effecten om privé-kapitaal te lokken.1212 

422. De evolutie van de aandeelhoudersstructuur van een overheidsbedrijf zal juristen in het algemeen 
en academici in het bijzonder, allicht slechts matig boeien. Zonder gedetailleerde kennis van dit soort 
structuren laten privatiseringen zich nochtans niet doorgronden. De privatisering van Sabena toont dit 
uitstekend aan : enkel met zicht op de kapitaalstructuur vallen opzet en uitvoering van de operatie te 
verklaren. 

De Commissie zelf blijkt niet altijd een duidelijk zicht te hebben gehad op de situatie bij de nationale 
luchtvaartmaatschappij. Tekenend is volgende passus uit haar beschikking 91/555/EEG van 24 juli 1991 
(COMP DOC 268)1213 : "De vertegenwoordigers bevestigden ook dat de aandelen van de Regering 
(prioriteitsaandelen) al tijdens de eerste fase van het herstructureringsprogramma in gewoon kapitaal 
zullen worden omgezet. De aandelen van de andere bestaande aandeelhouders zullen evenwel een 
bijzondere status (die van preferent aandeel) blijven genieten, met inbegrip van een gegarandeerd 
dividend tot eind 1995." 

De Commissie verwart hier verschillende categorieën aandelen. Met "prioriteitsaandelen" doelt ze op 
Sabena's preferente aandelen, terwijl de uitdrukking "preferent aandeel" verwijst naar Sabena's 
bevoorrechte aandelen (zo blijkt uit de verwijzing naar het "gegarandeerd dividend tot eind 1995"). Toen 
de beschikking werd genomen, maakten preferente en bevoorrechte aandelen bij Sabena nog heel 
verschillende categorieën uit. Bovendien doet de Commissie het voorkomen alsof alle preferente 
aandelen in handen van de regering (lees : de Staat) waren, wat niet zo was, en alsof "de aandelen van de 

1212 Daaraan dient weliswaar toegevoegd dat de aandelenstructuur al van bij de oprichting speciaal was, met een 
relatief groot aantal aandelen die bovendien allemaal ofwel als "preferente aandelen" ofwel als "dividendaandelen" te 
boek stonden. Er werd ook lang -tot aan de wet van 9 februari 1981 (supra, voetnoot_)- vastgehouden aan de 
aanduiding van een n~minale waarde van 500 BF per aandeel. De inflatie heeft deze waarde sinds 1923 natuurlijk 
aanzienlijk geërodeerd. 

1213 De Nederlandse taalversie is authentiek, zodat onnauwkeurigheden niet aan vertaling te wijten zouden mogen 
zijn. 
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andere bestaande aandeelhouders" allemaal bevoorrecht waren, wat al helemaal het geval niet was. 
"Andere bestaande aandeelhouders" hielden behalve bevoorrechte en preferente aandelen immers ook 
nog maatschapp'elijke deelbewijzen en dividendaandelen aan. 

Hetzelfde geldt voor zowat alle saillante aspecten van die operatie : ontbinding van de Finacta-lmoop, 
verkoop en terugkoop van de bevoorrechte "De Croo"-aandelen, tussenkomsten van Belfin en 
NIM I FIM, beoordeling van het staatssteunaspect, beoordeling van de vraag of Sabena na de intrede 
van Swissair nog wel een "communautaire" luchtvaartmaatschappij uitmaakt, enz. Wie de 
bevindingen van de betrokken partijen én van de Europese Commissie terzake op hun juistheid wil 
toetsen, zal eerst aan de hand van statuten en wetten uit het verleden de financiering van Sabena 
moeten reconstrueren tot net vóór de intrede van Swissair, en vervolgens tot op heden. Zulke 
reconstructie - die weken tijd in beslag heeft genomen - volgt verder, onder de hoofding "Evolutie van 
de aandeelhoudersstructuur" (infra, _). Voorafgaandelijk willen we hieronder een bondig overzicht 
bieden van de soorten effecten die bij Sabena in omloop zijn of geweest zijn. 

1.2 Preferente aandelen (1923-1992) 

423. Bij de oprichting in 1923 waren er slechts twee categorieën effecten: preferente aandelen en 
dividendaandelen (daarover infra, _). Gewone aandelen kwamen er pas later, in 1981 (infra, nr._). 
In vergelijking met de dividendaandelen zat het "preferente" van de preferente aandelen in de 
dividendrechten1214 en in de rechten bij vereffening1215. Zoals reeds aangegeven (supra, nr._), 
waren de preferente aandelen eerst gelijkelijk verdeeld over overheid en privé-sector maar kreeg de 
overheid later geleidelijk de overhand. 

Aanvankelijk hadden de preferente aandelen een nominale waarde van 500 frank, in 1981 werden ze 
omgevormd tot preferente aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.1216 
Zoals alle andere categorieën aandelen bij Sabena, ook nu nog, waren de preferente aandelen op 
naam.1217 

Elk exemplaar gaf recht op één stem op de algemene vergadering, waarbij de wetgever de 
stemrechtbeperkingen van art. 74 Venn.W.buiten werking stelde.1218 

1214 Na vorming van de· wettelijke reserve (art. 34, lid 2, sub a, oorspronkelijke statuten) diende de netto-winst 
prioritair om aan de preferente aandeelhouders een eerste vast dividend van 30 frank per volstort aandeel te betalen. 
Tot 1929 was dit eerste dividend bovendien "recupereerbaar" ("récupérable"), wat inhield dat het bij gebrek aan winst 
in één boekjaar kon worden verhaald op de resultatenrekening van het eerstvolgende met winst afgesloten boekjaar (en 
wel in eerste orde na de afhouding voor de wettelijke reserve). Zie art. 34, sub b, van de oorspronkelijke statuten; zoals 
gewijzigd volgens de bijlage bij wet 25 mei 1929 (infra, voetnoot_). Van de winst die dan nog overbleefwerd aan de 
preferente aandeelhouders, na uitkeringen aan bestuursleden en commissarissen (art. 34, lid 2, sub a en b), een tweede 
vast dividend van 10 frank betaald (id., sub c). Na dat tweede dividend kwamen dan het personeel en de afschrijving 
van een deel van de financiële bijstand van de Staat (id., sub d, en lid 4, eerste zin). Pas dan kwamen eventueel 
("Toutefois, Ie conseil d'administration pourra proposer à !'assemblée générale un prélèvement préalable sur ce dernier 
solde au profit des fonds d'amortissement, de réserve extraordinaire ou de prévision") de dividendaandelen aan de 
beurt (id., lid 4, in fine). Het vast dividend van de preferente aandelen is later blijkbaar teruggeschroefd. Zie 
bijv. art. 34, lid 1, van de statuten, zoals gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij K.B. nr. 177 van 30 december 1982 
(COMP DOC 69): "Het batig saldo van de balans vormt de netto winst, na aftrek van ... de toekenning ... aan de 
volledig volgestorte preferente aandelen van een intrest (sic) van vijfentwintigfrank per jaar en per aandeel ... "(nadruk 
toegevoegd). 

1215 Na betaling van schulden en lasten moest het netto-actief eerst dienen om het volstort gedeelte van de preferente 
aandelen terug te betalen en vervolgens om het eventueel nog te "recupereren" dividend van deze aandelen (supra, 
voetnoot_) uit te keren. Pas in allerlaatste instantie zouden de houders van dividendaandelen aan de beurt komen. Zie 
art. 3 8 van de oorspronkelijke statuten. 

1216 Zie art. 2, 1 o, wet 9 februari 1981 (supra, voetnoot _) en beslissing van de buitengewone algemene vergadering 
van_. 

1217 Zie art. 9 van de oorspronkelijke statuten. 

1218 Zie art. 29, li4 1, van de oorspronkelijke satuten. 
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424. Toen de Belgische Staat de Commissie in 1991 om goedkeuring van een omvangrijk pakket 
steunmaatregelen moest vragen (infra, nrs. ~-_), stelde de Commissie als één van de voorwaarden dat 

de Staat alle preferente aandelen uiterlijk op 31 december 1992 zou omzetten in gewone aandelen.1219 
Probleem hierbij was dat de Belgische Staat slechts 89,81% van die preferente aandelen aanhield. 
Hoe zou de privé-sector, eigenaar van het saldo, reageren op een degradatie van zijn preferente 
aandelen? De Staat gaf volgende "oplossing" aan het probleem: terwijl elk preferent aandeel in 

Staatsbezit conform de wet van 20 juli 1991 werd omgevormd in één gewoon aandeel,1220 werd elk 

preferent aandeel in privé-bezit omgevormd in ... twintig gewone aandelen1221. Met dit sterk staaltje 

van staatssteun- dat nog om andere redenen juridisch boeit1222- verdween in 1992 de categorie van 
preferente aandelen bij Sabena. 

1.3 Dividendaandelen (sinds 1923) 

425. Ook deze categorie aandelen bestond bij de oprichting van Sabena, en ze bestaat nog steeds. 

Anders dan bij de preferente aandelen, zijn de dividendaandelen 1223 evenwel nooit precies gelijk 
verdeeld geweest tussen overheid en privé : de Belgische Staat en de Kolonie bezaten meer 
dividendaandelen dan de privé-partner. Reden was dat zij bij de oprichting van Sabena niet enkel 
kapitaal hadden onderschreven maar ook monopolies hadden ingebracht. Zo kreeg Sabena "voor 
geheel haar duur" - Europa zou er anders over beschikken - de alleenvergunning voor "het geregeld 
luchtvervoer van personen, poststukken en goederen op het Belgisch grondgebied, zowel in 

binnenverkeer als in internationaal verkeer" .1224 

426. Qua eigenschappen en rechten verschilden de dividendaandelen gedeeltelijk van de preferente 
aandelen. 

1219 Zie art. 1 van beschikking 91/555/EEG van de Commissie van 24 juli 1991 (COMP DOC 268): "De 
staatssteunmaatregelen ten gunste van de luchtvaartmaatschappij Sabena, die op 5 april 1991 door de Belgische 
Regering aan de Commissie is medegedeeld ... zijn verenigbaar met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 
92, lid 3, onder c), van het Verdrag, mits België ... zich houdt aan haar verbintenis om de prioriteitsaandelen met 
ingang van uiterlijk 31 december 1992 in gewone aandelen om te zetten; ... ". De beschikking heeft het wel degelijk 
over "de" en niet over "zijn" prioriteitsaandelen. Hoger gaven we al aan dat de Commissie verkeerdelijk vertrok vanuit 
het idee dat alle preferente aandelen in overheidshanden waren. 

l220 Zie art. 26, eerste zin, wet 20 juli 1991 (COMP DOC 11) en buitengewone algemene vergadering van 30 juli 
1991 (in plaats van de term "gewoon aandeel" werd het synoniem "gewoon maatschappelijk deelbewijs" gebruikt). 
1221 Buitengewone algemene vergadering van 14 mei 1992. 
1222 A. Ten eerste blijkt de omvorming van de preferente aandelen in privé-handen niet te zijn verlopen zoals de 
wetgever ze had voorzien. Art. 26, tweede zin, van de wet van 20 juli 1991 (COMP DOC 11) bepaalde: "De Staat is 
overigens gemachtigd om de preferente aandelen van andere aandeelhouders aan te kopen en om ze om te vormen in 
maatschappelijke deelbewijzen." De Staat heeft de preferente aandelen niet aangekocht -ze zijn, omgevormd in 
gewone aandelen, tot vandaag in privé-handen- maar heeft in plaats daarvan ingestemd met een genereuze 
ruilverhouding van 1 op 20. 
B. Een tweede punt betreft de omvorming van de preferente aandelen in het algemeen, dus zowel van de preferente 
aandelen in overheids- als in privé-bezit. Deze omzetting heeft klaarblijkelijk geleid tot statutenwijzigingen (zie 
bijlagen B.S., 4 september 1991, doe. N.910904-153, p. 910904/91 en bijlagen B.S., 14 mei 1992, doe. N.920603-279, 
p. 920603/140). Waar is de wettelijke machtiging voor deze statutenwijzigingen ? Art. 31 van de tot 2 april 1992 
geldende statuten vereiste voor de wijziging van statutaire bepalingen "van financiële of wettelijke aard" de 
machtiging of goedkeuring bij wet en voor alle andere statutenwijzigingen een goedkeuring bij koninklijk besluit. 
Welnu, op dit punt ontbreekt een wettelijke machtiging tot statutenwijziging (vgl. artt. 22-23 wet 20 juli 1991, die wel 
een machtiging tot statutenwijziging bevatten, met art. 26, dat geen machtiging bevat : COMP DOC 11 ). Dit stelt een 
probleem, niet voor de omvorming van de preferente aandelen in privé-bezit- die vond plaats na 2 april 1992, op een 
ogenblik dat voormeld art. 31 niet meer gold - maar wel voor de omvorming van de preferente aandelen in 
overheidsbezit. 

1223 In vroegere versies van de statuten ook wel "dividendenaandelen" genoemd. 
1224 Zie Verslag aan de Koning bij K.B. nr. 177 van 30 december 1982 (COMP DOC 69). 
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Ze waren zoals de preferente aandelen op naam gesteld, maar een aanduiding van ·nominale waarde 
ontbrak. De dividendaandelen genoten stemrecht zoals de preferente aandelen (één aandeel, één 
stem), 1225 maar op het vlak van dividendrechten en rechten bij vereffening was hun statuut minder 
gunstig.1226 

De verschillen hingen allicht hiermee samen, dat de dividendaandelen het kapitaal niet 
vertegenwoordig( d)en.1227 

In 1923 waren uitgiften van niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten heel normaal. Ze hadden zich "in 
de loop van de 19e eeuw tot een echte gewoonte [ontwikkeld]"1228 en waren bij wet van 25 mei 1913 
vennootschapsrechtelijk erkend. Maar de motieven voor dit soort uitgiften. waren indertijd niet steeds 
even zuiver. In 1913 resp. 1934 moest de wetgever optreden tegen misbruiken d.m.v. overwaardering en 
toekenning van meervoudig stemrecht. In 1953 breidde hij bovendien het toepassingsgebied van art. 71 
Venn.W. (wettelijke mogelijkheid om de rechten verbonden aan bepaalde categorieën van aandelen te 
wijzigen) uit tot niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten, zodat deze niet langer konden worden 
gebruikt als alternatief om aan bepaalde vennoten "onaantastbare rechten" toe te staan. 

Bij Sabena was van onzuivere motieven geen sprake. De uitgifte van dividendaandelen moest 
hoofdzakelijk een moeilijk waardeerbare maar reële1229 immateriële inbreng door de overheid 
compenseren. Vraag is wel wat deze inbreng, gedaan "voor geheel [de] duur" (supra, nr._) van de 
vennootschap Sabena, nog waard is nu Europa het monopolie voor geregeld luchtvervoer, minstens 
binnen de interne markt, heeft afgeschaft (infra, nrs. _-_). Weinig, vrees ik, al hoeft dat nog niet de 
afschaffing van de dividendaandelen of de eraan verbonden rechten te impliceren.1230 

427. Zoals gezegd bestaan de dividendaandelen bij Sabena nog steeds, maar omdat Sabena sinds 1929 
geen nieuwe exemplaren heeft uitgegeven, 1231 zijn ze volslagen gemarginaliseerd geraakt. Momenteel 
maken ze afgerond nog slechts 0,001% uit van het totaal aantal Sabena-aandelen, en 
vertegenwoordigen ze derhalve ook nog slechts één duizendste van de stemrechten. 

1225 Zie over de mogelijkheid om aan de houders van winstbewijzen (of, zo neem ik aan, andere niet-
. kapitaalvertegenwoordigende effecten) statutair een volwaardig stemrecht te verlenen en over de beperkingen waaraan 
art. 75 Venn.W.zulk stemrecht onderwerpt: WYCKAERT, M., o.c., nr. 185. Zie ook nr. 187: "Derhalve kan er geen 
twijfel over bestaan dat de winstbewijshouder met volwaardig stemrecht een vennoot is." · 

1226 Zie supra, voetnoten_ en_ voor de verschillen. 

1227 Zie voor een gedetailleerde analyse van niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten, met talrijke bijkomende 
verwijzingen: WYCKAERT, M., Kapitaal in N. V. en B. V.B.A .. Vermogens- en kapitaalvorming door inbreng. Rechten 
en plichten van vennoten, Reeks Rechtspersonen- en vennootschapsrecht Jan Ronse Instituut KU Leuven 7, 
Kalmthout, Biblo, 1995, randnrs. 159-194 (pp. 134-154) en het volledige hoofdstuk V "Rechten en plichten verbonden 
aan niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten" (randnrs. 823-920; pp. 571-626). Eén caveat niettemin. De 
dividendaandelen bij Sabena vertonen het karakter van niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten die tevens aandelen 
zijn. De hedendaagse praktijk inzake niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten en, in het logische verlengde daarvan, 
de analyse bij WYCKAERT spitsen zich toe op effecten die niet de vorm van aandelen hebben (zo bijv. nr. 167, eerste 
zin : "Oorspronkelijk werd niet al te veel onderscheid gemaakt tussen de inbreng in natura vereist voor de uitgifte van 
een aandeel, en de inbreng vereist voor de uitgifte van een winstbewijs of een ander niet-kapitaalvertegenwoordigend 
effect."). Ook niet-kapitaalvertegenwoordigende niet-aandelen zijn overigens bij Sabena vertegenwoordigd: zie infra, 
nr. _, over de participatiecertificaten die Swissair in 1995 heeft onderschreven. Het karakter als aandeel van een niet
kapitaalvertegenwoordigend effect kan bepalend zijn voor de toepasselijkheid van vennootschapsrechtelijke regels : 
zie bijv. WYCKAERT, M., o.c., randnrs. 176-177 (p. 144) over de toepasselijkheid van voorschriften omtrent de storting 
van inbreng in natura. 

1228 WYCKAERT, M., o.c., nr. 161. 
1229 Over het belang daarvan : WYCKAERT, M., o.c., nrs. 167 en 179. 
1230 Ook veel andere niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten worden uitgegeven ter beloning van inspanningèn 
die vennoten, dikwijls oprichters maar soms bijv. ook personeelsleden, in het verleden hebben gedaan. Zie, met 
literatuurverwijzingen, WYCKAERT, M., o.c., nr. 167. 
1231 Zie voor details infra, _. 
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428. Gewone aandelen, voorheen "maatschappelijke deelbewijzen" of "maatschappelijke aandelen" 
(sinds 1981). Bij wet van 9 februari 19811232 werden de eerste "maatschappelijke aandelen" 
gecreëerd, voorlopers van de huidige "gewone aandelen"1233. Meteen al werd dit de voornaamste 
categorie, en dat is sindsdien niet meer veranderd. Momenteel maken de gewone aandelen 99,85% uit 
van het totaal aantal aandelen.1234 Qua stemrechten, dividendrechten en rechten bij vereffening 
vertoont deze categorie aandelen geen bijzonderheden. 

1.4 Bevoorrechte aandelen (sinds 1983) 

429. Geen categorie van aandelen bij Sabena heeft de afgelopen jaren meer stof doen opwaaien dan 
de bevoorrechte aandelen. Deze aandelen, te onderscheiden van de preferente en dividendaandelen, 
worden in het Parlement en daarbuiten gewoonlijk "De Croo"-aandelen genoemd, naar de persoon die 
ten tij de van hun uitgifte minister van Verkeerswezen was. Waarover gaat het precies ? 

De bevoorrechte aandelen zijn gecreëerd krachtens art. 2, § 1, K.B. nr. 177 van 30 december 1982 
(COMP DOC 69), op een ogenblik dat Sabena zeer dringend vers kapitaal nodig had, de Staat weinig 
geld had en geen enkele privé-investeerder bereid was om tegen marktvoorwaarden in Sabena te 
beleggen. Om de particuliere sector er toch toe te bewegen met 4 miljard frank vers kapitaal over de 
brug te komen, bedacht de toenmalige volmachtenregering een voor hen wel zeer aantrekkelijke 
constructie rond bevoorrechte aandelen. Wie inschreef op de nieuwe bevoorrechte aandelen 
- 500 frank per aandeel, dadelijk te volstorten- kreeg recht op een jaarlijks vast dividend van 50 frank 
of 10 % ten laste van het financieel resultaat van Sabena "vóór elke betaling aan de huidige 
titels"l235, zonder enige beperking in de tijd en volledig onafhankelijk van zowel de resultaten van 
Sabena als de evolutie van de rentevoet. Bovendien beschikten de bevoorrechte aandeelhouders over 
een verkoopoptie: vanaf vijf jaar na hun investering konden ze vragen dat de Staat hun aandelen 
tegen uitgifteprijs zou terugkopen. Bij vervroegde ontbinding, vereffening of definitieve stopzetting 
van exploitatie diende de Staat zelfs "op eerste verzoek en zonder verwijl" tot overname over te 
gaan.1236 Aan de "aandelen" was dus nauwelijks risico verbonden. Tenslotte genoten de inschrijvers 
van genereuze fiscale voordelen.123 7 

1232 Supra, voetnoot_. 

1233 De benaming "maatschappelijke deelbewijzen" komt voor het eerst voor in K.B. nr. 177 van 30 december 1982 
(COMP DOC 69), de benaming "gewone aandelen" wordt pas sinds de intrede van Swissair in 1995 gehanteerd. 

1234 5.418.200.508 op (5.426.200.508 + 52.000 =) 5.426.252.508. Zie voor details infra, _. 

1235 Zie akten van de buitengewone algemene vergaderingen van 1 en 24 februari 1983. 
1236 Vgl. ibid. : "In geval van vereffening zullen de bevoorrechte aandelen terugbetaald worden vóór de huidige 
titels", dus ook vóór de preferente aandelen. 

1237 Het Verslag aan de Koning bij K.B. nr. 177 van 30 december 1982 (COMP DOC 69) geeft aan dat de 
bevoorrechte aandelen "zullen ... genieten van de maatregelen, die reeds voorzien zijn in het koninklijk besluit nr. 15 
van 9 maart 1982, tot aanmoediging van de inschrijving op of de aankoop van aandelen of bewijzen van 
deelgerechtigheid in Belgische vennootschappen" (voordelen "Cooreman-De Clercq"). Specifieker zijn de akten van 
de buitengewone algemene vergaderingen van 1 en 24 februari 1983 : "De nieuwe bevoorrechte aandelen zullen 
bovendien, met uitsluiting van de andere titels, genieten van de voordelen die voortspruiten uit artikel 2, § 3, van het 
koninklijk besluit nr. 15 van [9 maart 1982] tot aanmoediging van de inschrijving op of de aankoop van aandelen of 
bewijzen van deelgerechtigheid in Belgische vennootschappen, gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 150 van 
30 december 1982.// Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, .§ 3, van gezegd koninklijk besluit heeft de 
vennootschap er zich [toe] verbonden, ten opzichte van de onderschrijvers, op de inkomsten aan deze aandelen de 
volledige belastingbesparing over te dragen die voortvloeit uit de vrijstelling.// Ingevolge beslissing van de Minister 
van Financiën van [28 januari 1983} werd de grens van zestig ten honderd voorzien in artikel 2, § 9, van voormeld 
koninklijk besluit, teruggebrachttot nul" (nadruk toegevoegd). Deze passage maakt alvast duidelijk dat de inschrijvers 
op bevoorrechte aandelen voordelen hebben gekregen die de Staat, die tegelijkertijd inschreef op nieuwe 
maatschappelijke deelbewijzen, niet kreeg. Verdere studie verdient de verwijzing naar een beslissing van de minister 
van Financiën van 30 december 1982, ook de datum van uitvaardiging van K.B. nr. 177 (COMP DOC 69) .. 
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430. Onder deze voorwaarden vonden de 8 miljoen aandelen vlot hun weg naar institutionele 
investeerders. De ·precieze verdeling van het bevoorrecht aandeelhouderschap is nooit 
bekendgemaakt, maar valt te achterhalen in het proces-verbaal van de buitengewone algemene 
vergaderingen van 1 en 24 februari 1983. Hier volgt ze: 

Bevoorrechte aandeelhouders Aantal bevoor- Waarde bij inschrijving 
(in volgorde van belang) rechte aandelen (in miljoen BF) 

VerzekerinKskas ASLK, later ASLK-Verzekeringen 3.000.000 1.500 

AG 1824, later Fortis AG 1.500.000 750 

NIM, later FIM 800.000 400 

BA C, later BA COB 500.000 250 

GIMV 500.000 250 

Waals Gewest, vertegenwoordigd door SRIW 400.000 200 

An-Hyp 260.000 130 

HSA 200.000 100 

IPPA 200.000 100 

SJ!...aarkrediet 200.000 100 

ABB 100.000 50 

DVV 100.000 50 

HBK 100.000 50 

De Sociale VoorzorK 100.000 50 

Co dep 40.000 20 

Totaal 8.000.000 4.000 

431. Naarmate de rente daalde, betekenden de bevoorrechte aandelen· een relatief steeds zwaardere 
financiële last voor Sabena. Hoe hoog de (miljarden-)verliezen ook opliepen, elk jaar moest de 
vennootschap 400 miljoen frank reserveren voor de uitbetaling van bevoorrechte dividenden op, 
aanvankelijk, 29% van het kapitaal (28,52% van de dividendgerechtigde effecten)1238. 
De wanverhouding werd nog zichtbaarder naarmate . het aantal kapitaals- en andere 
dividendgerechtigde effecten toenam.l239 Zo diende in 1995, na de intrede van Swissair, 320 miljoen 
frank opzij gezet ter vergoeding van ... 0,15% van het kapitaal (0,14% van de dividendgerechtigde 
effecten).1240 De toestand was moeilijk houdbaar. 

Reeds bij wet van 20 juli 1991 kwam de wetgever terug op de generositeit van de 
machtenbesluitgever van 1982. Hij beperkte het jaarlijks vast dividend in de tijd- tot en met 1995 -en 

- verlaagde het met ingang van 1991 (dus gedeeltelijk retro-actief) van 50 naar 40 frank (320 i.p.v. 400 
miljoen frank per jaar). Voorts bepaalde hij dat de bevoorrechte aandeelhouders hun verkoopoptie 
slechts tot 31 december 1996 konden uitoefenen. 

Aangezien er in de oorspronkelijke regeling nooit enige sprake was geweest van beperkingen in de 
tijd of van de mogelijkheid tot reductie van het bevoorrecht dividend, betekende de wet van 1991 niet 

1238 Na de buitengewone algemene vergadering van 24 februari 1983, waar tot de uitgifte van de tweede schijf 
"De Croo"-aandelen werd besloten, waren er immers 28.000.000 kapitaalsaandelen en 52.000 andere 
dividendgerechtigde effecten. Zie hierboven, onder_. 
1239 Na de buitengewone algemene vergadering van 23 april 1991 waren er al 70.522.000 dividendgerechtigde 
effecten (zie hierboven, onder_). Daarom moest Sabena dat jaar 320 miljoen frank- de vergadering had het jaarlijks 
dividend per bevoorrecht aandeel gereduceerd van 50 naar 40 BF - reserveren ter vergoeding van 11,34 % van het 
dividendgerechtigd kapitaal. In 1992, na de intrede van Finacta, diende 320 miljoen gereserveerd voor nog maar 
0,68% van de dividendgerechtigde effecten (1.170.322.000 in 1993, 1.170.617.860 in 1994: zie hierboven, onder_). 
1240 Er waren toen immers 5.426.200.508 kapitaalsaandelen en 5.650.083.278 dividendgerechtigde effecten. Zie 
hierboven, onder_. 
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meer of minder dan een onteigening zonder vergoeding. De Raad van State wees hier in bedekte . 
termen op .I 241 

432. Ten tijde van de voorbereiding van de intrede van Swissair in het kapitaal van Sabena, werd 
besloten tot versnelde uitkoop· van de bevoorrechte aandeelhouders. Een K.B. van 10 april 1995 
(niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, maar zie COMP DOC 102) gelastte FIM om, handelend 
in gedelegeerde opdracht, de bevoorrechte aandelen terug te kopen. Het bepaalde dat FIM hiertoe met 
Staatswaarborg 4 miljard frank mocht lenen die de Staat zou terugbetalen. FIM heeft de opgedragen 
uitkoop op 1 en 2 januari 1996 doorgevoerd. Zoals gezien de spectaculaire waardevermindering van 
het Sabena-kapitaal te verwachten viel, oefenden alle bevoorrechte aandeelhouders (of beter : de 
onderschrijvers van de bevoorrechte aandelen) hun verkoopoptie uit. FIM oefende op 1 januari 1996 
ook zelf haar verkoopoptie uit, hetgeen inhoudt dat de instelling aandelen die haar voorganger NIM in 
eigen naam had onderschreven verkocht aan zichzelf, maar ditmaal optredend in naam en voor 
rekening van de Staat (derde opdracht). Sindsdien houdt FIM de bevoorrechte aandelen aan voor 
rekening van de Staat. Nu ze geen recht meer geven op een bevoorrecht dividend, hebben die aandelen 
trouwens weinig "bevoorrechts" meer. Wel genieten ze nog van een bevoorrechte terugbetaling bij 
liquidatie. 

433. Appreciatie. Er is wel eens beweerd dat de bevoorrechte Sabena-aandelen vermomde obligaties 
waren. De waarheid is m.i. nog ontstellender. De bevoorrechte aandelen combineerden gewoon alle 
voordelen van obligaties (miniem risico, gegarandeerde opbrengst) met alle voordelen van aandelen 
(rendement niet beperkt in de tijd, volwaardig stemrecht). In deze omstandigheden lijdt het geen 
twijfel dat de bevoorrechte aandelen zijn uitgegeven tegen veel te genereuze voorwaarden die 
bovendien - en vooral dat stoort - geen enkele ruimte lieten voor aanpassing in functie van de 
marktomstandigheden. Gegeven het onevenwicht tussen de financiële inspanningen van de Staat en 
deze van de bevoorrechte aandeelhouders lijdt het evenmin twijfel dat met de uitgifte staatssteun was 
gemoeid; ten tijde van de uitgifte liet de Europese Commissie dit soort staatssteun evenwel nog 
ongemoeid. Een derde bedenking betreft de identiteit van de bevoorrechte aandeelhouders. 
Deze "gelukkigen" zijn blijkbaar niet gekozen via een publieke procedure. Hoe en op basis van welke 
criteria dan wel ? 

Verwerpelijk tenslotte is de wij ze waarop de Belgische wetgever in 1991 eenzijdig is teruggekomen 
op eerder gemaakte afspraken en de bevoorrechte aandeelhouders heeft onteigend (dit is de enige 
gepaste term). Men begrijpt dat het Parlement, zeker in het licht van de precaire situatie van Sabena, 
maar weinig sympathie kon opbrengen voor de "bevoorrechten", die onmiskenbaar van overdreven 
royale voorwaarden genoten. Niettemin bevestigt de wet van 20 juli 1991 het beeld van de Belgische 
overheid als onbetrouwbare partner, die tegenover de privé-sector naar believen terugkomt op een 
gegeven woord.1242 Ironisch genoeg is ~et waarschijnlijk mede aan dit beeld van onbetrouwbaarheid 
te wijten dat de privé-sector in het verleden dermate hoge eisen heeft gesteld voor intrede in 
overheidsbedrijven ... 

1.5 Participatiecertificaten (sinds 1995) [p.m.] 

434. De status van deze effecten kwam hoger aan . bod : supra, _ Op hun europeesrechtelijke 
relevantie komen we verder nog terug : infra, _. 

1241 "Het is de taak van het Parlement te oordelen of het gerechtvaardigd is dat aldus inbreuk wordt gemaakt op de 
rechtspositie van de andere inschrijvers op bevoorrechte aandelen van de Staat, welke positie was bepaald door het 
koninklijk besluit nr 177 van 30 december 1982." Advies van de Raad van State bij art. 26, 1°, wet 20 juli 1991 
(COMP DOC 11 ). 
1242 Vergelijk de dossiers Beroepskrediet en BATC-BIAC. 
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1. 6 Samenvatting 

43 5. Hieronder volgt een schematische vergelijking van enkele hoofdkenmerken van de verschillende 
categorieën Sabena-effecten. Voor gegevens over het aantal effecten en de evolutie daarvan, over het 
al dan niet aanduiden van een nominale waarde en over de identiteit van de houders verwijs ik naar de 
volgende hoofding : "Evolutie van kapitaal- en aandeelhoudersstructuur". 

Soorten effecten V ertegen- Stemrecht Dividendrecht Vast dividend? Bijzondere Deelname 
(in volgorde van woordigen ? zelfs als er geen rechten bij in liquida-
ontstaan) ze kapitaal ? winst is?* liquidatie ? tiesaldo? 

[Preferente ja ja - tot 1929 : eerste ja ja, zie nr._ neen 
aandelen dividend 'recu-

tot 31 dec.1992] pereerbaar', 
tweede niet 

- nadien niet meer 

Dividendaandelen neen ja neen neen neen ja 

Gewone aandelen ja ja neen neen neen ja 

Bevoorrechte ja ja -t.e.m. 1995 :ja -t.e.m. 1995 :ja ja, zie nr._ ja 
aandelen - nu niet meer - nu niet meer 

Participatie- neen neen neen enkel minimum- ja, zie nr._ neen 
certificaten 

" 
dividend 

gegarandeerd 

* Voor alle categorieën van effecten geldt dat ze recht geven op dividend als er wel winst is. 

2. Evolutie van kapitaal- en aandeelhoudersstructuur 

436. Hierna volgt een schematisch overzicht van evoluties in de kapitaal- en aandeelhouderstructuur 
van Sabena, zoals gereconstrueerd aan de hand van statuten en regelgeving uit een al dan niet nabij 
verleden. Enkel via deze reconstructie kan de huidige toestand zichtbaar worden gemaakt. Een 
beschrijving daarvan bevindt zich aan het eind van dit randnummer. 

2.1 Historische evolutie 

Alle effecten zijn op naam en verlenen, tenzij anders vermeld, stemrecht 

A. 1923. bij de oprichting 

-maatschappelijk kapitaal van 6.000.000 BF, vertegenwoordigd door: 

12.000 preferente aandelen met een nominale waarde van 500 BF per aandeel (5.800 aandelen eigendom 
van Belgische Staat, 200 aandelen eigendom van Kolonie, 6.000 eigendom van SNETA) 

volstorting: 40% bij intekening, rest conform beslissing van de·raad van bestuur (art. 7 eerste statuten) 

daarnaast 24.000 dividendaandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die het kapitaal niet 
vertegenwoordigen (12.000 verdeeld zoals de preferente aandelen; daarnaast 9.000 eigendom van Belgische 
Staat, ter vergoeding van Staatswaarborg voor obligatieleningen; 2.000 eigendom van Kolonie, ter vergoeding 
van inbreng van studiewerk; 1.000 eigendom van SNETA, ter vergoeding van studiewerk en contracten) 
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B. Statutenwijziging door algemene vergadering van 16 november 1927 (wet 16 augustus 1927)1243 

-kapitaalverhoging ten belope van 4.000.000 BF door uitgifte van 8.000 preferente aandelen (uitgifteprijs en 
nominale waarde van 500 BF per aandeel) en 8.000 dividendaandelen zonder aanduiding van nominale 
waarde, voor de helft onderschreven door de Kolonie en voor de helft door SNETA (artt. 2-3) 

volstorting : 40 % bij intekening, rest conform beslissing van de raad van bestuur (art. 7 van gewijzigde 
statuten) 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 10.000.000 BF, vertegenwoordigd door: 

20.000 preferente aandelen met een nominale waarde van 500 BF per aandeel (5.800 aandelen eigendom 
van Belgische Staat, 4.200 eigendom van Kolonie, 10.000 eigendom van SNETA) 

daarnaast 32.000 dividendaandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die het kapitaal niet 
vertegenwoordigen (14.800 eigendom van Belgische Staat, 6.200 eigendom van Kolonie, 11.000 eigendom van 
SNETA) 

C. Statutenwijziging door algemene vergadering van 1929 (wet 25 mei 1929)1244 

-kapitaalverhoging ten belope van 10.000.000 BF door uitgifte van 20.000 preferente aandelen (uitgifteprijs en 
nominale waarde van 500 BF per aandeel) en 20.000 dividendaandelen zonder aanduiding van nominale 
waarde, voor een kwart onderschreven door Belgische Staat, voor een kwart door Kolonie en voor de helft 
door SNETA (artt. 2-3) 

volstorting : 40 % bij intekening, rest conform beslissing van de raad van bestuur (art. 7 van gewijzigde 
statuten) 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 20.000.000 BF, vertegenwoordigd door: 

40.000 preferente aandelen met een nominale waarde van 500 BF per aandeel (10.800 aandelen eigendom 
van Belgische Staat, 9.200 eigendom van Kolonie, 20.000 eigendom van SNETA) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die het kapitaal niet 
vertegenwoordigen (19.800 eigendom van Belgische Staat, 11.200 eigendom van Kolonie, 21.000 eigendom 
vanSNETA) 

D. Statutenwijziging door algemene vergadering van 1949 (wet 6 apri11949)1245 

-kapitaalverhoging ten belope van 280.000.000 BF door uitgifte van 560.000 preferente aandelen (uitgifteprijs 
en nominale waarde van 500 BF per aandeel), voor een kwart onderschreven door Belgische Staat, voor een 
kwart door Kolonie en voor de helft door SNETA (artt. 2-4) 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 300.000.000 BF, vertegenwoordigd door: 

600.000 preferente aandelen met een nominale waarde van 500 BF per aandeel (150.800 aandelen 
eigendom van Belgische Staat, 149.200 eigendom van Kolonie, 300.000 eigendom van SNETA) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die het kapitaal niet 
vertegenwoordigen (19.800 eigendom van Belgische Staat, 11.200 eigendom van Kolonie, 21.000 eigendom 
vanSNETA) 

1243 Wet houdende machtiging voor de Belgische Naamlooze Vennootschap ter exploitatie van het luchtverkeer 
(Sabena) om haar maatschappelijk kapitaal te verhoogenen hare statuten te wijzigen (B.S., 22-23 augustus 1927). 

1244 Wet waarbij de Belgische Naamlooze Vennootschap ter exploitatie van het luchtverkeer er toe gemachtigd wordt 
haar kapitaal te verhoogenen haar statuten te wijzigen (B.S., 17-18 juni 1929). 

1245 Wet waarbij de Belgische Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van het Luchtverkeer (Sabena) er toe 
gemachtigd wordt haar kapitaal te verhogen en haar statuten te wijzigen (B.S., 21 apri11949). 
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E. Statutenwijziging door algemene vergadering van 1955 (wet 18 augustus 1955)1246 

-kapitaalverhoging ten belope van 200.000.000 BF door uitgifte van 400.000 preferente aandelen (uitgifteprijs 
en nominale waarde van 500 BF per aandeel), voor een kwart onderschreven door Belgische Staat, voor een 
kwart door Kolonie en voor de helft door SNETA (artt. 2-4) 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 500.000.000 BF, vertegenwoordigd door: 

1.000.000 preferente aandelen met een nominale waarde van 500 BF per aandeel (250.800 aandelen 
eigendom van Belgische Staat, 249.200 eigendom van Kolonie, 500.000 eigendom van SNETA) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die het kapitaal niet 
vertegenwoordigen (19.800 eigendom van Belgische Staat, 11.200 eigendom van Kolonie, 21.000 eigendom 
vanSNETA) 

F. Statutenwijziging door algemene vergadering van 1958 (wet 9 april 1958)1247 

-kapitaalverhoging ten belope van 250.000.000 BF door uitgifte van 500.000 preferente aandelen (uitgifteprijs 
en nominale waarde van 500 BF per aandeel), voor een kwart onderschreven door Belgische Staat, voor een 
kwart door Kolonie en voor de helft door SNETA (artt. 2-4) 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 750.000.000 BF, vertegenwoordigd door: 

1.500.000 preferente aandelen met een nominale waarde van 500 BF per aandeel (375.800 aandelen 
eigendom van Belgische Staat, 374.200 eigendom van Kolonie, 750.000 eigendom van SNETA) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen, zonder aanduiding van nominaie waarde, die het kapitaal niet 
vertegenwoordigen (19.800 eigendom van Belgische Staat, 11.200 eigendom van Kolonie, 21.000 eigendom 
vanSNETA) 

G. Wet 23 juni 1960 1248 

- Zie art. 2 : "De Staat wordt ertoe gemachtigd van andere aandeelhouders dan Belgisch-Congo en Ruanda
Urundi te kopen: 11600.000 preferente aandelen en 11 15.800 winstaandelen 11 van de Belgische Naamloze 
Vennootschap tot Exploitatie van het Luchtverkeer (SABENA). 11 De aankoopprijs wordt vastgesteld op de 
nominale waarde, zegge 500 frank per preferent aandeel. Het winstaandeel wordt gratis afgestaan. I I De wijzen 
van betaling van deze aankoop worden vastgesteld bij koninklijk besluit op voorstel van Onze Minister onder 

wie de Luchtvaart reSsorteert en van Onze Minister van Financiën." 1249 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 750.000.000 BF, vertegenwoordigd door: 

1.500.000 preferente aandelen met een nominale waarde van 500 BF per aandeel (975.800 aandelen 
eigendom van Belgische Staat, 374.200 eigendom van Kolonie, 150.000 eigendom vanSNETA) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die het kapitaal niet 
vertegenwoordigen (35.600 eigendom van Belgische Staat, 11.200 eigendom van Kolonie, 5.200 eigendom van 
SNETA) 

1246 Wet waarbij de Belgische Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van het Luchtverkeer (Sabena) er toe 
gemachtigd wordt haar kapitaal te verhogen en haar statuten te wijzigen (B.S., 2 september 1955). Dit is de situatie 
beschreven in VAN RYN, J., en HEENEN, J., o.c., TI, nr. 1174, p. 180: "[L]a Sabena fut fondée en 1923 par une société 
d'études purement privée (la Sneta) qui souscrivit la moitié du capital originaire, et par l'Etat et la Colonie, qui 
souscrivirent l'autre moitié. Les augmentations de capital successives (Ie capital est aujourd'hui de 500 millions, 
représenté par un million d'actions priviligiées) ont taujours été souscrites pour une moitié par l'Etat et la Colonie et, 
pour Ie surplus, par la Sneta ou d'autres souscripteurs privés, qui étaient essentieHement des sociétés marltimes et 
coloniales." Zie voorts nr. 1175, p. 181 : "Or les autorités pub lies, qui détiennent la moitié des actions priviligiées, 
sont, d'autre part, propriétaires de 31.000 actions de dividende sur 52.000". 
1247 Supra, voetnoot_. 

1248 Supra, voetnoot_. 

1249 Zie K.B. 28 juni 1960, supra, voetnoot_. 
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H. Juli 1968 

-Democratische Republiek van Kongo, in de rechten getreden van de aandeelhouder "Belgisch Kongo" na de 

verwerving van onafhankelijkheid, draagt de 374.200 preferente aandelen en 11.1001250 dividendaand~len 
waarvan ze eigenaar is, over aan de Belgische Staat1251 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 75_0.000.000 BF, vertegenwoordigd door: 

1.500.000 preferente aandelen met een nominale waarde van 500 BF per aandeel (1.350.000 eigendom 
van Belgische Staat, 150.000 van de privé-sector); 

daarnaast 52.000 dividendaandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen (46.700 eigendom van Belgische 
Staat, 5.200 van privé-sector) 

I. Wet 9 februari 1981 1252 

- omvorming van de preferente aandelen met nominale waarde in preferente aandelen zonder nominale waarde 
(art. 2, 1 °) 

I Vanaf dit ogenblik zijn alle effecten zonder aanduiding van nominale waarde 

-kapitaalverhoging ten belope van 7.250.000.000 BF door uitgifte van 14.500.000 maatschappelijke aandelen 
(uitgifteprijs van 500 BF per aandeel), onderschreven door de Staat tegen 500 BF per deelbewijs (art. 2, 2°) 

volstorting: volledig bij intekening (art. 3) 

-kapitaalvermindering ten belope van 5.000.000.000 BF door afschrijving van de verliezen overgenomen in de 
op 31 december 1978 afgesloten balans (art. 2, 3°) 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 3.000.000.000 BF, vertegenwoordigd door 16.000.000 effecten 
(feitelijke nominale waarde van 187,5 BF per aandeel, nb), als volgt verdeeld: 

14.500.000 maatschappelijke deelbewijzen (alle eigendom van Belgische Staat) 

1.500.000 preferente aandelen (1.350.000 eigendom van Belgische Staat, 150.000 van de privé-sector) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen ( 46.700 eigendom van Belgische 
Staat, 5.200 van privé-sector) 

J. Statutenwijziging door buitengewone algemene vergadering van 1 februari 1983 (K.B. nr. 177 van 
30 december 1982. COMP DOC 69) 

-kapitaalverhoging ten belope van 1.700.000.000 BF door uitgifte van 3.400.000 maatschappelijke deelbewijzen 
(uitgifteprijs van 500 BF per aandeel), identiek aan de bestaande, waarop wordt ingeschreven door de 
Belgische Staat tegen 500 BF per deelbewijs 

volstorting : volledig bij intekening 

-kapitaalverhoging ten belope van 3.120.000.000 BF door uitgifte van 6.240.000 bevoorrechte "De Croo"
aandelen (uitgifteprijs van 500 BF per aandeel), waarop wordt ingeschreven door AG van 1824 -Belgische 
Maatschappij van Algemene Verzekeringen op het Leven, Verzekeringskas van de ASLK, NIM, Assurantie van 
de Belgische Boerenbond (ABB), BAC- Centrale Depositokas, Codep- Private Spaarkas, HEK-Spaarkas, 
De Sociale Voorzorg enDe Volksverzekering 

volstorting : volledig bij intekening 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 7.820.000.000 BF, vertegenwoordigd door 25.640.000 effecten 
(feitelijke nominale waarde van 304,99 BF per aandeel, nb), als volgt verdeeld: 

17.900.000 maatschappelijke deelbewijzen (alle eigendom van Belgische Staat) 

1250 Volgens mijn berekeningen was de Kolonie eigenaar van 11.200 dividendaandelen. 
1251 In die zin art. 7, voorlaatste lid, van de statuten van Sabena zoals die werden aangepast krachtens wet 9 februari 
1981 (supra, voetnoot_). 
1252 Supra, voetnoot_. 
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6.240.000 bevoorrechte aandelen (alle eigendom van institutionelen) 

1.500.000 preferente aandelen (1.350.000 eigendom van Belgische Staat, 150.000 van de privé-sector) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen ( 46.700 eigendom van Belgische 
Staat, 5.200 van privé-sector) 

K. Statutenwijziging door buitengewone algemene vergadering van 24 februari 1983 (K.B. nr. 177 van 30 
december 1982. COMP DOC 69) 

-kapitaalverhoging ten belope van 300.000.000 BF door uitgifte van 600.000 maatschappelijke deelbewijzen 
(uitgifteprijs van 500 BF per aandeel), identiek aan de bestaande, waarop wordt ingeschreven door de 
Belgische Staat tegen 500 BF per deelbewijs 

volstorting : volledig bij intekening 

-kapitaalverhoging ten belope van 880.000.000 BF door uitgifte van 1.760.000 bevoorrechte "De Croo"
aandelen (uitgifteprijs van 500 BF per aandeel), identiek aan de bestaande, waarop wordt ingeschreven door 
Antwerpsche Hypotheekkas (An-Hyp), Spaarkas Ippa- Grondkrediet van België, Spaarkrediet, Hypotheek- en 
Spaarmaatschappij'van Antwerpen (HSA), het Waals Gewest, vertegenwoordigd door de "Société régionale 
d'investissement pour la Wallonie (SRIW)" en de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen 
(GIMV) 

volstorting : volledig bij intekening 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 9.000.000.000 BF, vertegenwoordigd door 28.000.000 effecten 
(feitelijke nominale waarde van 321,43 BF per aandeel, nb), als volgt verdeeld: 

18.~00.000 maatschappelijke deelbewijzen (alle eigendom van Belgische Staat) 

8.000.000 bevoorrechte aandelen (alle eigendom van institutionelen) 

1.500.000 preferente aandelen (1.350.000 eigendom van Belgische Staat, 150.000 van de privé-sector) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen (46.700 eigendom van Belgische 
Staat, 5.200 van privé-sector) 

L. Statutenwijziging door buitengewone algemene vergadering van 23 april 1991 (ongedaan maken filialisering) 

-fusie van Sabena World Airlines met Sabena: kapitaalverhoging Sabena ten belope van 38.346.615 BF door 
uitgifte van 76.693 nieuwe maatschappelijke deelbewijzen (uitgifteprijs van 500 BF per deelbewijs), identiek 
aan de bestaande, onmiddellijk gevolgd door kapitaalvermindering Sabena voor eenzelfde bedrag, door 
vernietiging van de nieuwe maatschappelijke deelbewijzen die Sabena kreeg toegekend in haar hoedanigheid 
van enig aandeelhoudster van de opgeslorpte vennootschap 

-fusie van Sabena Technics met Sabena: kapitaalverhoging Sabena ten belope van 6.227.279.060 BF door 
uitgifte van 12.454.558 nieuwe maatschappelijke deelbewijzen (uitgifteprijs van 500 BF per deelbewijs), 
identiek aan de bestaande, onmiddellijk gevolgd door kapitaalvermindering Sabena voor eenzelfde bedrag, 
door vernietiging van de nieuwe maatschappelijke deelbewijzen die Sabena kreeg toegekend in haar 
hoedanigheid van enig aandeelhoudster van de opgeslorpte vennootschap 

-fusie van Sabena Catering Services met Sabena: kapitaalverhoging Sabena ten belope van 329.599.787 BF 
door uitgifte van 659.199 nieuwe maatschappelijke deelbewijzen (uitgifteprijs van 500 BF per deelbewijs), 
identiek aan de bestaande, onmiddellijk gevolgd door kapitaalvermindering Sabena ten belope van 
326.303.787 BF, door vernietiging van 652.607 nieuwe maatschappelijke deelbewijzen die Sabena kreeg 
toegekend in haar hoedanigheid van aandeelhoudster van de opgeslorpte vennootschap (resultaat: kapitaal van 
9.003.296.000 BF) . 

-vernietiging van de schuldvordering ten belope van 3.296.000 BF van Sabena op "Compagnie Internationale de 
Gestion (CIG)", partner van Sabena in Sabena Catering Services, in ruil voor overdracht van de 6.592 
maatschappelijke deelbewijzen die CIG kreeg toegekend in het kader van de fusie van Sabena Catering 
Services met Sabena, onmiddellijk gevolgd door kapitaalvermindering Sabena voor eenzelfde bedrag door 
vernietiging van de betrokken maatschappelijke deelbewijzen (resultaat: kapitaal van 9.000.000.000 BF) 

-resultaat: kapitaal van 9.000.000.000 BF vertegenwoordigd door 28.000.000 effecten (feitelijke nominale 
waarde van 321,43 BF per aandeel, nb), als volgt verdeeld: 

18.500.000 maatschappelijke deelbewijzen (alle eigendom van Belgische Staat) 
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8.000.000 bevoorrechte aandelen (alle eigendom van institutionelen) 

1.500.000 preferente aandelen {1.350.000 eigendom van Belgische Staat, 150.000 van de privé-sector) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen (46.700 eigendom van Belgische 
Staat) 

M. Statutenwijziging door buitengewone algemene vergadering van 30 juli 1991 (wet 20 juli 1991. COMP DOC 

ill 
-omvorming van de 1.350.000 preferente aandelen van de Belgische Staat in maatschappelijke deelbewijzen, 

identiek aan de bestaande (art. 26, eerste zin) 

-kapitaalverhoging ten belope van 16.235.238.000 BF door omzetting van schulden in kapitaal, met uitgifte van 
32.470.000 nieuwe maatschappelijke deelbewijzen (uitgifteprijs van 500 BF per aandeel), toegekend aan de 
Belgische Staat (resultaat: maatschappelijk kapitaal van 25.235.238.000 BF); 

-kapitaalverhoging ten belope van 8.165.046.821 BF door incorporatie van reserves zonder uitgifte van nieuwe 
maatschappelijke deelbewijzen (resultaat: maatschappelijk kapitaal van 33.400.284.821 BF); 

-kapitaalverhoging ten belope van 10.000.000.000 BF door uitgifte van 20.000.000 nieuwe maatschappelijke 
deelbewijzen, waarop wordt ingeschreven door Belfin ten belope van 9.600.000.000 BF en door NIM ten 
belope van 400.000.000 BF (uitgifteprijs van 500 BF per aandeel; resultaat: kapitaal van 43.400.284.821 BF); 
direct na verwerving draagt Belfin zijn aandelen over aan de Belgische Staat 

volstorting : het door Belfin onderschreven kapitaal wordt volledig volstort bij intekening, het door NIM 
onderschreven kapitaal wordt voor 25 % volstort bij intekening, zonder dat een verder schema voor volstorting 
wordt opgelegd 

-kapitaalvermindering met 42.260.343.490 BF door afschrijving van verliezen 

-vernietiging van 10.000.000 maatschappelijke deelbewijzen in handen van de Belgische Staat1253; 

-reductie van het jaarlijks dividend toegekend aan de "De Croo"-aandelen van 50 naar 40 BF per jaar, met 
uitdoving van dit dividendrecht na uitbetaling van de dividenden over 1995; 

-(hernieuwbare) machtiging aan de raad van bestuur, voor vijf jaar vanaf 30 juli 1991, om het kapitaal te 
verhogen met maximum 40.000.000.000 BF, eventueel met inperking of negatie van het bestaande 
voorkeurrecht; deze beslissingen zullen onderworpen worden aan goedkeuring bij in Ministerraad overlegd 
koninklijk besluit; 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 1.139.941.331 BF, vertegenwoordigd door 70.470.000 effecten 
(feitelijke nominale waarde van 16,18 BF per aandeel, nb), als volgt verdeeld: 

62.320.000 maatschappelijke deelbewijzen (61.520.000 eigendom van Belgische Staat, 800.000 
eigendom van NIM) 

8.000.000 bevoorrechte aandelen (alle eigendom van institutionele~) 

150.000 preferente aandelen (alle eigendom van de privé-sector) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen ( 46.700 eigendom van Belgische 
Staat) 

N. Statutenwijziging door buitengewone algemene vergadering van 27 maart 1992 (wet 30 maart 1992. COMP 
DOC 12) 

-herroeping van de op 30 juli 1991 gegeven machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het kapitaal 

-statuten volledig herschreven, met o.m. vermelding van kapitaal van 1.139.941.331 BF, vertegenwoordigd door 
70.470.000 aandelen {feitelijke nominale waarde van 16,18 BF per aandeel, nb), als volgt verdeeld: 

62.320.000 gewone aandelen1254 (61.520.000 eigendom van Belgische Staat, 800.000 eigendom ~an 
NIM) 

1253 Gecreëerd in het kader van een kapitaalsverhoging waartoe een buitengewone algemene vergadering op 22 juli 
1981 had beslist. 
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8.000.000 bevoorrechte aandelen (800.000 eigendom van NIM, de rest van andere institutionelen: 
zie supra, nr. _) 

150.000 preferente aandelen (alle eigendom van de privé-sector) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen (46.700 eigendom van Belgische 
Staat) 

0. Statutenwijziging door buitengewone algemene vergadering van 13 apri11992 (intrede Finacta) 

-kapitaalverhoging ten belope van 7.900.000.000 BF door uitgifte van 579.228.000 gewone aandelen waarop 
wordt ingetekend door de Belgische Staat (intekenprijs 13,64 BF per aandeel) 

volstorting: 4.500.000.000 BF bij intekening door inbreng van twee schuldvorderingen van de Staat op 
Sabena, de rest volgens vast schema (1.310.700.000 BF tussen 15 en 31 december 1993, 1.343.000.000 BF 
tussen 15 en 31 december 1994, 746.300.000 BF tussen 15 en 31 december 1995) =:>nu volledig volstort 

-kapitaalverhoging ten belope van 1.100.000.000 BF door uitgifte van 80.652.000 nieuwe gewone aandelen 
waarop wordt ingetekend door NIM (intekenprijs 13,64 BF per aandeel) 

volstorting: 275.000.000 BF bij intekening, de rest volgens vast schema (189.300.000 BF tussen 15 en 
31 december 1993, 157.000.000 BF tussen 15 en 31 december 1994, 157.300.000 BF tussen 15 en 
31 december 1995, 131.400.000 BF tussen 15 en 31 december 1996, 90 miljoen tussen 15 en 31 december 
1997, 100 miljoen tussen 15 en 31 december 1998) =:>nog 100.000.000 BF te volstorten 

-kapitaalverhoging ten belope van 6.000.000.000 BF door uitgifte van 439.920.000 nieuwe gewone aandelen 
waarop wordt ingetekend door Finacta (intekenprijs 13,64 BF per aandeel) 

volstorting: 3.000.000.000 BF bij intekening, de rest volgens vast schema (1.000.000.000 BF tussen 15 en 
31 december 1992, 1.000.000.000 BF tussen 15 en 31 december 1993, 1.000.000.000 BF tussen 15 en 
31 december 1994) =:> volledig volstort 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 16.139.941.331 BF, vertegenwoordigd door 1.170.270.000 aandelen 
(feitelijke nominale waarde van 13,79 BF per aandeel, nb), als volgt verdeeld: 

1.162.120.000 gewone aandelen (640.748.000 eigendom van Belgische Staat, 
80.652.000 + 800.000 = 81.452.000 eigendom van NIM, 439.920.000 eigendom van Finacta) 

8.000.000 bevoorrechte aandelen (800.000 eigendom van NIM, de rest van andere institutionelen: 
zie supra, nr._) 

150.000 preferente aandelen (alle eigendom van de privé-sector) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen ( 46.700 eigendom van Belgische 
Staat) 

P. Statutenwijziging door buitengewone algemene vergadering van 14 mei 1992 

-omvorming van de 150.000 overblijvende preferente aandelen, eigendom van de privé-sector, in 3.000.000 

gewone aandelen (1 preferent aandeel geruild voor 20 gewone aandelen1255), en afschaffmg van de eraan 
verbonden voorrechten; 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 16.139.941.331 BF, vertegenwoordigd door 1.173.120.000 aandelen 
(feitelijke nominale waarde van 13,76 BF per aandeel, nb), als volgt verdeeld: 

1.165.120.000 gewone aandelen (640.748.000 eigendom van Belgische Staat, 
80.652.000 + 800.000 = 81.452.000 eigendom van NIM, 439.920.000 eigendom van Finacta, 
3.000.000 eigendom van de privé-sector) 

8.000.000 bevoorrechte aandelen (800.000 eigendom van NIM, de rest van andere institutionelen: 
zie supra, nr. _) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen (46.700 eigendom van Belgische 
Staat) 

1254 Van "maatschappelijke deelbewijzen" is in de statuten geen sprake meer. 

1255 Terwijl 1 preferent aandeel van de Staat eerder was omgeruild tegen slechts 1 gewoon aandeel (!): zie onder 
"statutenwijziging door buitengewone algemene vergadering van 30 juli 1991 (wet 20 juli 1991)" 
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0. Statutenwijziging door buitengewone algemene vergadering van 30 september 1993 

-fusie van Sabena Building met Sabena: verhoging maatschappelijk kapitaal Sabena met 403.517.819 BF door 
uitgifte van 29.586.021 nieuwe gewone aandelen (uitgifteprijs van 13,64 BF per aandeel), identiek aan de 
bestaande, onmiddellijk gevolgd door vermindering maatschappelijk kapitaal Sabena met 399.482.641 BF, 
door vernietiging van 29.290.161 nieuwe gewone aandelen die aan Sabena werden toegekend in haar 
hoedanigheid van aandeelhoudster van de opgeslorpte vennootschap 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 16.143.976.509 BF, vertegenwoordigd door 1.173.415.860 aandelen 
(feitelijke nominale waarde van 13,76 BF per aandeel, nb), als volgt verdeeld: 

1.165.415.860 gewone aandelen (640.748.000 eigendom van Belgische Staat, 81.452.000 eigendom van 
. NIM, 439.920.000 eigendom van Finacta, 3.000.000 + 295.860 = 3.295.860 eigendom van de priv~

sector) 

8.000.000 bevoorrechte aandelen (800.000 eigendom van NIM, de rest van andere institutionelen: 
zie supra, nr._) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen (46.700 eigendom van Belgische 
Staat) 

R. Oprichting van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) op 16 september 1994 

- Overdracht door NIM aan FIM van 81.452.000 gewone en 800.000 bevoorrechte aandelen. 

S. Statutenwijziging door buitengewone algemene vergadering van 25 juli 1995 (intrede Swissair) 

-aankoop door FIM, in naam en voor rekening van de Staat, van 439.920.000 gewone aandelen vanFinacta; 

-kapitaalverhoging ten belope van 2.000.000.000 BF door uitgifte van 895.323.084 gewone aandelen, identiek 
aan de bestaande, waarop wordt ingetekend door Zephyr-Fin (intekenprijs van 2,23383048632 BF per 
aandeel); 

volstorting: 750.000.000 BF bij intekening, de rest volgens vast schema (750 miljoen op 25 juli 1995, 
250 miljoen op 31 december 1995, 500 miljoen op 30 juni 1996 en 500 miljoen op 31 december 1996) =>nu 
volledig voistort 

-kapitaalverhoging ten belope van 1.500.000.000 BF door uitgifte van 671.492.313 gewone aandelen, identiek. 
aan de bestaande, waarop wordt ingetekend door FIM (intekenprijs van 2,23383048632 BF per aandeel) 

volstorting: volledig bij intekening 

-kapitaalverhoging ten belope van 6.000.000.000 BF door uitgifte van 2.685.969.251 gewone aandelen, identiek 
aan de bestaande, waarop wordt ingetekend door Swissair (intekenprijs van 2,23383048632 BF per aandeel) 

volstorting : volledig bij intekening 

-uitgifte van 223.830.770 participatiecertificaten ten belope van 500.000.000 BF, waarop wordt ingetekend door 
Swissair (intekenprijs van 2,23383048632 BF per aandeel) 

-resultaat: maatschappelijk kapitaal van 25.643.976.509 BF, vertegenwoordigd door 5.426.200.508 aandelen 
(feitelijke nominale waarde van 4, 73 BF per aandeel, nb ), als volgt verdeeld : 

5.418.200.508 gewone aandelen (aandeelhouders: zie hieronder, onder "huidige toestand") 

8.000.000 bevoorrechte aandelen (800.000 eigendom van FIM, de rest van andere institutionelen: 
zie supra, nr._) 

daarnaast 52.000 dividendaandelen (46.700 eigendom van Belgische Staat) en 223.830.770 
participatiecertificaten (alle eigendom van Swissair) die het kapitaal niet vertegenwoordigen 

T. Openbaar overnameaanbod door Swissair, gelanceerd op 24 augustus 1995 

- onvoorwaardelijk openbaar overnameaanbod vanwege Swissair op de aandelen Sabena, van welke categorie 
ook, die nog niet in haar bezit waren 
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-resultaat: Swissair verwerft 3.363 aandelen, 1256 ofwel 0,0001 %van alle aandelen, hetgeen het aandelenbezit 
van Swissair op 2.685.972.614 eenheden brengt: zie infra, onder "huidige toestand" 

U. Opkoop. eind 1995. van bevoorrechte aandelen door F/Mkrachtens K.B. 10 april1995a (COMP DOC 102) 

- aankoop door FIM, in naam en voor rekening van de Belgische Staat, van de bevoorrechte aandelen, die vanaf 
1996 geen recht meer geven op een bevoorrecht dividend 

-resultaat: zie infra, onder "huidige toestand" 

2.2 Huidige toestand 

• Maatschappelijkkapitaal: 25.643.976.509 BF 

• Indeling van de effecten (5.650.083.278) naar type en eigendom: 

a. aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen (5.426.200.508) 

- feitelijke nominale waarde van 4, 73 BF per aandeel, nb 

-5.418.200.508 gewone aandelen 

2.685.972.614 eigendom van Swissair (49,50% van het kapitaal) 

= 2.685.969.251 onderschreven bij uitgifte op 25 juli 1995 + 3.363 verworven na openbaar bod 

1.111.412.313 eigendom van FIM, die optreedt in naam en voor rekening van de Belgische 
Staat, deels met geld geleend van Swissair, deels met geld geleend op de kapitaalmarkt 
met Staatswaarborg (20,48% van het kapitaal) 

= 671.492.313 onderschreven bij uitgifte op 25 juli 1995 + 439.920.000 gekocht van Finacta 

895.323.084 eigendom van Zephyr-Fin (16,50% van het kapitaal) 

640.748.000 eigendom van Belgische Staat (11,81% van het kapitaal) 

81.452.000 eigendom van FIM ( ex-NIM) die optreedt in eigen naam en voor etgen 

rekening, met middelen van FJV1257 (1,50% van het kapitaal) 

3.292.497 eigendom van anderen binnen de privé-sector (0,06% van het kapitaal) 

= 3.295.8601258- 3.363 verkocht aan Swissair na openbaar bod 

-8.000.000 bevoorrechte aandelen, eigendom van FIM in naam en voor rekening van de 
Belgische Staat (0,15 %) 

b. effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (223.882. 770) 

-223.830.770 participatiecertificaten (alle eigendom van Swissair): geen stemrecht, wel 
dividend, wel recht op terugbetaling bij vereffening 

- 52.000 dividendaandelen (46.700 eigendom van Belgische Staat, 5.283 van "institutionelen", 

17 van "publiek"1259): wel stemrecht, wel dividend, geen recht bij vereffening 

1256 We mogen er van uitgaan dat (i) het hier gewone aandelen betreft, en geen dividendaandelen en (ii) de aandelen 
verkocht zijn door aandeelhouders uit de privé-sector (opvolgers van het studiebureau SNETA dat Sabena mee 
oprichtte). 
1257 Daarover infra, randnrs. _-_. 

1258 Situatie vóór openbaar bod van Swissair 11 september- 6 oktober 1995 : 159.240 gewone aandelen eigendom 
van "institutionelen" en 3.136.620 gewone aandelen eigendom van "publiek". Zie bijlage 5 ("tableau récapitulatif de 
l'état du capitalet des droits devote de la S.A. SABENA à l'issue de !'assemblée générale du 25 juillet 1995") bij de 
prospectus voor genoemd openbaar bod. 
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• Indeling van de effecten naar nationaliteit van de aandeelhouder (EG of niet-EG) 

a. aandelen van categorie A (=EG) (2. 740.283.257) : 

- 1.165.415.860 gewone aandelen die bestonden vóór de buitengewone algemene vergadering 
van 25juli 1995 

- 8.000.000 bevoorrechte aandelen die bestonden vóór de buitengewone algemene vergadering 
van 25 juli 1995 

-52.000 dividendaandelen die bestonden vóór de buitengewone algemene vergadering van 
25 juli 1995 

- 895.323.084 gewone aandelen op 25 juli 1995 onderschreven door Zephyr-Fin 

- 671.492.313 gewone aandelen op 25 juli 1995 onderschreven door FIM 

b. aandelen van categorie B (=niet-EG) (2.685.969.251): 

- 2.685.969.251 gewone aandelen op 25 juli 1995 onderschreven door Swissair 

c. effecten die niet passen in deze indeling (223.830. 770): 

- 223.830.770 participatiecertificaten op 25 juli 1995 onderschreven door Swissair 

• Verdeling van de stemrechten : 

Er zijn 5.426.200.508 gewone en bevoorrechte aandelen + 52.000 dividendaandelen 
= 5.426.252.508 aandelen die stemrecht verlenen. Derhalve is het stemrecht als volgt verdeeld: 

a. categorie A : 

- FIM in naam en voor rekening van de Staat: 20,48% (gewone aandelen) + 0,15% 
(bevoorrechte aandelen)= 20,63% 

- Zephyr-Fin: 16,50% 
-Belgische Staat: 11,81 %(gewone aandelen)+ 0,001 % (dividendaandelen) = 11,811 % 
- FIM voor eigen rekening met FIV-middelen : 1,50 % 
-anderen binnen de privé-sector: 0,06% (gewone aandelen)+ 0,0001 % (dividendaandelen) = 

0,0601% 

-subtotaal: 50, 5001 %, waarvan 50,44% gebonden door een aandeelhoudersovereenkomst 

b. categorie B : 

- Swissair: 49,50% 

c. totaal: 100,0001 % 

3. Economisch overheidsinitiatief via publiekrechtelijke rechtspersonen (Be/fin. NIM FIM. FPM) en 
begratingsfondsen (Fonds voor industriële vernieuwing- FIV> 

437. Als één van de kenmerken van het Sabena-dossier noemde ik hoger (supra, nr._) de tussenkomst 
van een indrukwekkend aantal vehikels van federaal economisch overheidsinitiatief. Dit dossier biedt 
me inderdaad de kans om aandacht te schenken, niet alleen aan uitvoeringsagenten van het 
economisch overheidsinitiatief die nog volop actief zijn (NIMIFIM en FPM: infra, 3.2 resp. 3.3) maar 
ook aan enkele creaties (Belfin en FIV: infra, 3.1 resp. 3.2) die dateren uit een tijd dat de overheid 
nog gretig schulden maakte om zich te kunnen profileren als "ondernemer", weliswaar onderworpen 
aan een politieke i.p.v. een marktdiscipline. Aan dit soort creaties kan niet genoeg aandacht worden 
besteed - al was het maar ter compensatie van het gebrek aan belangstelling binnen de rechtsleer uit 

1259 Situatie vóór openbaar bod van Swissair 11 september- 6 oktober 1995. Zie bijlage 5 bij de prospectus voor dat 
openbaar bod. 
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het verleden 1260 én ter illustratie van hoe het niet moet. De activiteiten van zowel Belfin als het FIV 
doven nu gelukkig uit. Helaas bewijst de oprichting van Zephyr-Fin (supra, _; infra, 3.3) dat 
misslagen uit het verleden niet steeds ter lering dienen. 

3.1 Interventie van Belfin 

438. Oorspronkelijk werkterrein: staal- en energiesector. Belfin is in het begin van de jaren tachtig 
opgericht als "gesp-ecialiseerde dochter" van NIM, om staatssteun te kunnen verlenen aan de Waalse 
staalindustrie en aan enkele andere door de holdings GBL en Generale Maatschappij gecontroleerde 
ondernemingen, voomarnelijk in de energiesector. De vennootschap belichaamt als geen ander het 
nefaste economische beleid dat België gedurende enkele decennia heeft geteisterd. 

Ze ontstond in 1981 uit de S.A. Financière sidérurgique (SFS), die zelfbij notariële akte van 3 april1980 
was opgericht met een kapitaal van 1 miljard frank. In SFS had de Staat 15% van het kapitaal, volstort 

via de inbreng van aandelen Sidmar.1261 De privé-sector hield 85 % van het kapitaal aan, volstort ten 

belope van 25 %. SFS werd een fiasco.1262 Er werd dan maar besloten de vennootschap om te vormen in 
Belfin. Een koninklijk besluit van 29 juni 19811263 droeg NIM op om een gespecialiseerde dochter op te 
richten en bepaalde dat de Staat NIM de nodige middelen zou verstrekken om in te schrijven op het 
kapitaal van die dochter of om er aandelen van te verwerven, ten belope van maximaal 500 miljoen frank. 
Zowel de statuten als de aandeelhoudersstructuur van SFS werden vervolgens aangepast. De privé-sector 
cedeerde 35% van de aandelen aan NIM, zodat de helft van het kapitaal voortaan aan de overheid 

toebehoorde. De cessie vond plaats tegen boekwaarde1264 -veel te duur dus, want de reële waarde lag 
ondertussen vééllager dan de boekwaarde. 

De oprichting zelf van Belfin vormde aldus een eerste vorm van staatssteun aan de private financiers 

die de helft van het kapitaal controleren.1265 Niettegenstaande de aanwezigheid van deze private 
aandeelhouders genieten door Belfin aangegane leningen bovendien de Staatswaarborg tot maximaal 

42 miljard BF)266 Voorts is de vennootschap, wederom niettegenstaande het privé
aandeelhouderschap, vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 

1260 Een notoire uitzondering die des te meer respect afdwingt, vormt de "Kroniek Belgisch economisch recht" die H. 
SWENNEN en I. VEROUGSTRAETE, soms samen met I. HERBERT, jarenlang hebben verzorgd in S.E. W.. Zie S.E. W., 
1980, 275-288 (juli 1979- december 1979); 1980, 774-796 (januari 1980- augustus 1980); 1981, 619-644 (deel I) en 
707-730 (deel II) (augustus 1980- juni 1981); 1982, 693-715 (deel I) en 753-762 (deel II) (juli 1981 - april 1982); 
1983, 550-573 (deel I) en 634-650 (deel Il) (1 juni 1982- 30 juni 1983); 1985, 28-51 (deel I) en 89-112 (deel II) (juli 
1983- augustus 1984); 1986, 507-542 (oktober 1984- december 1985); 1988, 157-189 (januari 1986- juni 1987). 
1261 Het kapitaal van Belfin bedraagt momenteel 1.000.000.000 BF, waarvan 362.500.000 BF gestort. Alleen de Staat 
heeft zijn bijdrage in het kapitaal volledig volstort, en wel door de inbreng in 1980 en 1986 van 10.701 aandelen 
Sidmar (0,46% van het kapitaal van Sidmar). De andere aandeelhouders, ook FIM die in gedelegeerde opdracht voor 
de Staat optreedt, hebben slechts voor 25% volstort. 
1262 Zie BOLCA, M.M., Les fi.liales spécialisées de la Société Nationale d'Investissement, Brussel, Bruylant, 1987, 
168-169. 
1263 K.B. 29 juni 1981 tot oprichting van de Belgische Maatschappij voor de Financiering van de Nijverheid (Belfin) 
(B.S., 1 juli 1981; err., B.S., 3 juli 1981). 

1264 Boekwaarde van de privé-aandelen was 850 miljoen, voor een kwart volstort. Voor 35% van de aandelen 
betaalde NIM derhalve 350.000.000 x 0,25 = 87,5 miljoen frank. 
1265 De aandeelhoudersstructuur ziet er in grote lijnen als volgt uit. De helft van de aandelen (aandelen A) is in 
handen van de overheid. NIM, nu FIM, houdt in gedelegeerde opdracht (art. 2, § 3, NIM-wet) 35% van de aandelen 
aan, de Belgische Staat rechtstreeks 15 %. De andere helft (aandelen B) is in handen van de privé-sector, met als 
voornaamste aandeelhouders de GBL (bij de oprichting : Compagnie Bruxelles-Lambert), Tractebel (bij de 
oprichting : Electrobel en Tractionel) en de Generale Maatschappij van België. Een aandeelhoudersovereenkomst legt 
de pariteit tussen overheid en privé-sector vast, terwijl in de statuten overdrachtsbeperkingen zijn opgenomen. 

1266 Op te merken valt wel dat binnen Belfin een Waarborgfonds is aangelegd voor leningen aan staalbedrijven. Bij 
faillissement van een staalbedrijfkomt in eerste instantie dat waarborgfonds tussen, zodat de Staat niet rechtstreeks en 
alleen het risico draagt. 

Privatisering en verzelfstandiging - Boek I Privatisering in België 



[1-285] 

439. Statutair heeft Belfin tot doel om, in de context van het industrieel en politiek beleid van de Staat, 
bij te dragen tot de financiering van de herstructurering en de ontwikkeling van de diverse industriële, 
commerciële en dienstensectoren van de Belgische economie. In de praktijk verstrekt de vennootschap 
zgn. "back to back" leningen (qua bedrag, looptijd en rentetarief zijn de leningen die Belfin aangaat 
gelijk aan de leningen die het verstrekt), veelal aan ondernemingen in moeilijkheden. Dankzij de 
Staatswaarborg kan Belfin tegen gunstiger voorwaarden vreemd vermogen aantrekken dan privé
ondernemingen. De door Belfin gesteunde ondernemingen kunnen zo genieten van tarieven die ze -
indien ze überhaupt nog lcredietwaardig zijn - op de markt niet zouden kunnen bekomen. 

Belfin verstrekt in beginsel alleen lcrediet aan de aandeelhouders en door hen gecontroleerde 
ondernemingen. Een aandeelhoudersovereenkomst van 31 juli 19 81 bepaalt hoe het totaalbedrag aan 
door de Staat gewaarborgde lcredieten verdeeld moest worden over de staalsector (Cockerill Sambre), 
de private en publieke elektriciteitsmaatschappijen, Distrigas en de "holdings en hun filialen". Zowel 
de verdeelsleutel als de lijst met begunstigden werden herzien in een eerste bijvoegsel bij de 
aandeelhoudersovereenkomst, ondertekend op 30 december 1983. Alle overeenkomsten blijven 
geheim. 

440. Late roeping: financiering van Sabena. Over de activiteiten van Belfin ten gunste van de 
staalsector, weer actueel sinds het faillissement in 1997 van schuldenaar F orges de Clabecq, valt veel 
te schrijven. Hier dient de rol centraal te staan die Belfin speelde bij de financiering van Sabena, ook 
een onderneming in moeilijkheden weliswaar, maar niet uit de staal- of energiesector. 

De onverwachte wending in de activiteiten van Belfin maakt het voorwerp uit van een tweede 
bijvoegsel bij de aandeelhoudersovereenkomst van 31 juli 1981, ondertekend op 28 juni 1991.1267 

441. Wat is er precies gebeurd? Toen Sabena in 1991 wederom behoefte had aan ettelijke miljarden 
vers overheidsgeld, leende de Staat dat geld niet rechtstreeks op de kapitaalmarkt, maar schakelde 
Belfin in. Dat bedrijf (i) leende met Staatswaarborg de nodige sommen om er (ii) op instructie van de 
Staat voor 17,5 miljard frank aandelen Sabena mee te onderschrijven die het (iii) onmiddellijk 
doorverkocht aan de Staat. Belfin (iv) kende de Staat bij de verkoop betalingstermijnen toe die precies 
beantwoordden aan de termijnen die het zelf verlcregen had om zijn leningen op de kapitaalmarkt 
terug te betalen. 

Belfin kende dus een "back-to-back"-lening toe, maar ditmaal aan de Staat i.p.v. aan particuliere 
ondernemingen. Meteen rij st de vraag naar de ratio van zulke transactie. Het voordeel van Belfin's 
"back-to-back" leningen aan particulieren - de lagere interestvoet die Belfin kan bekomen omwille van 
de Staatswaarborg- speelt niet ten overstaan van de Staat. Waarom ontleende de Staat dan niet zelf 
het nodige geld, zonder al het bijkomende wetgevende en contractuele werk ? Twee mogelijke 
verklaringen kan ik bij nader inzien niet weerhouden. De Belfin-operatie lijkt me niet. bedoeld als 
debudgettering, want Belfin verkocht de onderschreven Sabena-aandelen onmiddellijk door aan de 
Staat en kende de Staat daarbij een lening toe die toch in de staatsbegroting moet terug te vinden zijn 
(anders zou het zijn wanneer Belfin in opdracht van de Staat maar in eigen naam zou onderschrijven). 
De operatie lijkt me evenmin een voorloper van de Zephyr-Fin constructie waarbij de Staat een 
privaatrechtelijke vennootschap liet oprichten om tegenover de Europese Commissie de indruk te 
wekken dat ook particuliere investeerders investeren in Sabena zodat er geen sprake is van 
ongeoorloofde staatssteun ("market investor principle"). Klaarblijkelijk had de Commissie weet van 
de inschakeling van Belfin door de Belgische Staat, en bovendien staat de Belfin-constructie 
beschreven in de Memorie van toelichting van de wet van 20 juli 1991 houdende 

1267 Dit tweede bijvoegsel moest vooral de private Beifin-aandeelhouders garanderen dat de interventie bij Sabena 
volledig geïsoleerd zou blijven van de rest van Belfzn's activiteiten. De preciese inhoud is niet publiek. 
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begratingsbepalingen (COMP DOC 11 ), die o.m. het maatschappelijk doel van Belfin uitbreidde en 
het plafond voor de Staatswaarborg optrok van 30 naar 42 miljard frankl268. 

In deze omstandigheden moet wellicht een verklaring worden ·gezocht in de staatsboekhoudkunde: 
wellicht hoeft (hoefde?) de Staat een schuld bij een (semi-)overheidsbedrijf als Belfin niet op 
dezelfde manier te boeken als een schuld op de kapitaalmarkt.1269 Verder onderzoek zou uitsluitsel 
kunnen geven over dit aspect van de Belfin-constructie -én over andere punten van 
onduidelijkheid.l270 

442. Uitdoving van de activiteit. Bij de privatisering van NIM in 1994 werd de participatie in 
gespecialiseerde dochter Belfin ingebracht in FIM, samen met o.m. de participaties in Sabena, Finacta 
en Sabelair (supra, nr. _).1271 

Sinds de interventie ten gunste van Sabena heeft Belfin geen nieuwe verrichtingen meer opgetekend, 
wat begrijpelijk is in het licht van de regionalisering van het economisch beleid. Naarmate de 
vroegere kredietnemers hun schulden aan Belfin terugbetalen en Belfin parallel zijn schulden 
terugbetaalt aan externe kredietverstrekkers, dooft de activiteit van de vennootschap uit. De leningen 
aan de staalsector zouden in 2004 terugbetaald moeten zijn, die in het kader van de financiering van 
Sabena in 2008. Hopelijk wordt de vennootschap dan opgedoekt. 

In afwachting dient gewezen op het grote relatieve belang van het Sabena-dossier voor Belfin. Per 
31 december 1997 had Belfin aan de staalsector, de elektriciteitssector en aan "Sabena"1212 leningen 
uitstaan voor resp. 4,5177 miljard, 44,7 miljoen frank en 15,2 miljard,.1273 Van de drie "goede 
doelen" ( ?) blijkt "Sabena" momenteel .. dus het kapitaalintensiefst, met liefst 77% van het 
totaalbedrag der leningen. 

3.2 Interventie van NIM I FIM en FIV 

443. Belang. Bij geen enkele andere gelegenheid is NIM, later FIM, op zoveel verschillende manieren 
financieel tussengekomen als in het Sabena-dossier. 

444. Drievoudige tussenkomst. Een eerste maal kwam NIM, samen met de gewestelijke 
investeringsmaatschappijen GIMVen SR!Wtussen bij de onderschrijving van "De Croo"-aandelen in 
1982 (supra, nr._-_). Voor zover valt na te gaan, traden NIM, GIMV en SRIW toen op met eigen 
middelen, in het kader van hun tweede opdracht.1274 

1268 De Staatswaarborg beliep voordien max. 30 miljard frank. Dat ze niet werd opgetrokken tot 30 + 17,5 = 47,5 
miljard, houdt waarschijnlijk verband met de omstandigheid dat een deel van de geplande 30 miljard kredieten niet 
was opgenomen of reeds was terugbetaald. 
1269 Het ziet er trouwens naar uit dat de Staat het zo heeft geregeld dat het in 1991 voor de onderschrijving van 
Sabena-kapitaal geleende geld, pas vanaf 1996 moest worden terugbetaald. Dit leid ik af uit volgend zinnetje uit het 
Jaarverslag 1995 van Belfin (Verslag van de raad van bestuur, p. 1): "De financiële tussenkomsten van Belfin ten 
voordele van SABENA zijn beëindigd en de terugbetaling begint in 1996". 
1270 Zo is me nog steeds niet duidelijk voor welk bedrag Belfin is tussengekomen. In de statuten van· Sabena vindt 
men slechts sporen van de onderschrijving door Belfin van Sabena-aandelen voor 10 miljard frank. Zie supra,_, onder 
"M. Statutenwijziging door buitengewone algemene vergadering van 30 juli 1991 (wet 20 juli 1991)". Nochtans maakt 
art. 24 wet 20 juli 1991 (COMP DOC 11) melding van een bedrag van 17,5 miljard frank: "De Staat wordt 
gemachtigd om zijn deelneming in het kapitaal van SABENA te verhogen door de aankoop van 17 miljard 
500 miljoen frank van de aandelen waarop de N.V. BELFIN heeft ingeschreven ... ". Ook Belfin zelf gaf aan dat het 
eind 1997leningen ter financiering van Sabena had uitstaan voor 15,2 miljard frank: infra, nr._. Quid? 

1271 Zie art. 2juncto de bijlage, sub 6°, bij K.B. 10 juni 1994 tot oprichting van de Federale Investeringsmaatschappij 
(B.S., 28 juni 1994). 
1272 Tussen aanhalingstekens omdat de leningen niet rechtstreeks aan Sabena zijn verstrekt, maar aan de Staat die er 
Sabena-aandelen mee heeft onderschreven. 
1273 Zie het "Verslag van de raad van bestuur" in het Jaarverslag 1997 van Belfin, 1. 
1274 Zie voor een bespreking van de drie opdrachten van NIMIFIM supra,_. 
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Voor een tweede soort tussenkomst van NIM was het wachten tot het begin van de jaren negentig. 
Zowel in 1991 als in 1992, bij de intrede van Finacta, onderschreef de investeringsmaatschappij 
maatschappelijke deelbewijzen resp. gewone aandelen van Sabena. NIM deed dat in eigen naam 

(ofschoon niet "spontaan"1275) maar niet met eigen geld. Het geld kwam van het in 1978 opgerichte 
FIV, een bij machtenbesluit opgericht begrotingsfonds dat "renteloze voorschotten" toekende aan 

openbare investeringsmaatschappijen.l276 Groot "voordeel" daarvan was dat ze niet moesten worden 
terugbetaald indien het ermee begunstigde bedrijf, in casu Sabena, het slachtoffer zou worden van een 

faillissement of een "duurzame waardevermindering" .1277 

1275 Zie immers art. 23 wet 20 juli 1991 (COMP DOC 11): "SABENA mag overgaan tot de volgende verrichtingen, 
die slechts uitwerking hebben na goedkeuring door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit: ... 2° de 
verhoging dientengevolge van haar maatschappelijk kapitaal met 9 miljard frank door uitgifte van maatschappelijke 
deelbewijzen zonder nominale waarde waarop ingeschreven dient te worden door de ... N.lM. voor 1,1 miljard; 
(nadruk toegevoegd). 
1276 A. Organieke regelgeving. Het FIV werd, in uitvoering van art. 12 wet 5 augustus 1978 houdende economische 
en budgettaire hervormingen (bijvoegsel bij B.S., 17 augustus 1978), opgericht door K.B. nr. 31 van 15 december 
1978 tot instelling van een Fonds voor industriële vernieuwing (B.S., 29 december 1978). De tekst van dat 
volmachtbesluit werd, in het licht van de verdergaande regionalisering, volledig vervangen door art. 1 K.B. 4 oktober 
1984 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 31 van 15 december 1978 ... (B.S., 10 oktober 1984; err. B.S., 
4 december 1984), zelf genomen in uitvoering van art. 51 Herstelwet 31 juli 1984 (B.S., _). Verdere wijzigingen 
werden doorgevoerd door K.B. 21 februari 1985 _ (B.S., 5 maart 1985), genomen in uitvoering van artt. 57 en 82 
Herstelwet 31 juli 1984 (B.S., _) en door K.B. nr. 486 van 31 december 1986 betreffende de werking en de 
werkingsmiddelen van het Fonds voor industriële vernieuwing (B.S., 15 januari 1987), een volmachtbesluit genomen 
in uitvoering van artt. 1 en 3, § 2, wet 27 maart 1986 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten (B.S., _). Zie 
voor wat het Waalse Gewest betreft ook de wijzigingen aangebracht door art._ deer. W.Gew.R. 7 december 1989 _ 
(B.S., 3 februari 1990). Tenslotte werden de woorden "Nationale Investeringsmaatschappij" vervangen door "Federale 
Investeringsmaatschappij" door art. 3, 7° (niet 3, 6°, zoals de Story-wetboeken vermelden) van K.B. 16 juni 1994 
houdende diverse bepalingen betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de privatisering van de Nationale 
Investeringsmaatschappij (B.S., 28 juni 1994). 
B. Uitvoeringsbepalingen. Zie voor de uitvoering van K.B. nr. 31 van 15 december 1978 : K.B. 20 augustus 1979 
houdende vaststelling van de regelen tot stijving van het Fonds voor industriële vernieuwing door middel van leningen 
(B.S., 5 september 1979) en K.B. 19 oktober 1979 houdende uitvoering van artikel 6, lid 2, van het koninklijk besluit 
nr. 31 van 15 december 1978 ... (B.S., 1 juli 1980). 
C. Andere relevante secundaire regelgeving ligt o.m. vervat in : 
(i) K.B. nr. 114 van 23 december 1982 tot beperking van de uitgaven voortvloeiend uit de werking van het Fonds voor 

industriële vernieuwing (F.I.V.) (B.S., '--12 november 1983 -en niet 12 november 1963, zoals vermeld in de Story
wetboeken). "Voor een voorbeeld van in uitvoering van dit besluit genomen maatregelen" verwijzen de Story
wetboeken naar K.B. 8 augustus 1983 _ (B.S., 8 oktober 1983). 

(ii) het hierboven uitgebreider besproken art. 21 wet 20 juli 1991 (COMP DOC 11). Zoals gezegd, vindt men als 
bijlage bij de Memorie van toelichting bij die wet ook het "Protocol tot vaststelling van de voorwaarden van de 
terbeschikkingstelling en de terugbetaling van F.I.V.-tegemoetkomingen". 

D. Volgens het organiek besluit van 1978, zoals vervangen in 1984 en gewijzigd in 1985 en 1986, heeft het FIV vier 
opdrachten: (i) deelnemen in de financiering van inbrengen van openbare investeringsmaatschappijen in het kapitaal 
van reconversievennootschappen, (ii) deelnemen in de financiering van projecten die openbare 
investeringsmaatschappijen verwezenlijken in het kader van één van hun drie opdrachten, (iii) bijdragen in de 
financiering van gewestelijk reconversie-, ontwikkelings- of onderzoeksbeleid en (iv) bijdragen in projecten van 
toegepast onderzoek in aangelegenheden behorend tot de gewestbevoegdheid. Zie gedetailleerder art. 3 K.B. nr. 31 
van 15 december 1978. De tussenkomst ten gunste van Sabena situeert zich in het kader van de tweede opdracht. 
E. In de praktijk zijn de verwezenlijkingen van FIV, op de Sabena-financering na, uiterst beperkt gebleven. Met 
middelen van FIV zou NIM slechts een viertal financieringen hebben doorgevoerd (nl. bij de bedrijven Al-Fin, Ttuck 
Development Company, Belgian Fibers en Illofin-Illochroma), alles samen voor nog geen miljard frank. Wellicht 
vallen bij de gewestelijke investeringsmaatschappij en grotere tussenkomsten op te tekenen. Alleszins ontwikkelt FIV 
blijkbaar geen nieuwe activiteiten. 
F. De Europese Commissie stond vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt kritisch tegenover het FIV en eiste een 
jaarlijks verslag over de werking ervan. Zie !Xe Verslag over het mededingingsbeleid (1980), 124-125.[check] 

1277 Art. 21, lid 4, wet 20 juli 1991. (COMP DOC11). 
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Art. 21 van de wet van 20 juli 1991 "houdende begrotingsbepalingen" (COMP DOC 11) bepaalde dat 
alle bedragen waarop FIV recht had - op dat ogenblik 386.193.486 BF - of nog zou hebben, onder de 
vorm van "terugbetaalbare renteloze voorschotten" ter beschikking moesten worden gesteld van NIM. 
Die zou met de FIV-middelen uitsluitend aandelen en obligaties van Sabena mogen onderschrijven 
(waarmee de wetgever meteen aangaf wat hij bedoelde met "industriële vernieuwing"). Alle verdere 
modaliteiten zouden het voorwerp uitmaken van een -niet openbaar gemaakt1278- protocol tussen de 
minister van Economische Zaken en NIM. 

In uitvoering van deze wetsbepaling heeft NIM ingeschreven op kapitaalverhogingen ten belope van 
400 miljoen frank in 1991 en 1,1 miljard frank in 1992. De aandelen gecreëerd bij de laatste 
kapitaalverhoging volstortte NIMbij de intekening slechts gedeeltelijk (supra, nrs. _-_). 

Bij de privatisering van NIM en de oprichting van FIM op 16 september 1994, erfde deze laatste de door 
haar voorganger onderschreven aandelen (waarde van de inbreng: 260.792.993 BF) alsook de schuld van 
NIMtegenover FIV. 

FIM ging vervolgens verder met het volstorten van de aandelen. Omdat de reële waarde van die aandelen 
ondertussen beduidend lager was komen te liggen dan de boekwaarde, werd op 31 december 1995 een 
11duurzame waardevermindering" vastgesteld ten belope van 445.783.355 BF. Deze waardevermindering 
werd voor het boekjaar 1996 opgetrokken tot 598.874.769 BF "zodanig dat de inventariswaarde van het 
aandeel afgestemd zou zijn op de (niet geconsolideerde) boekwaarde van het Sabena-aandeel, zoals zij 
tot uiting komt in haar jaarrekening 1996"1279. 

Het leeuwendeel van de in Sabena geïnvesteerde middelen zal het FIV dus nooit terugzien. 

Ter gelegenheid van de intrede van Finacta (Air France) onderschreef NIM niet alleen rechtstreeks 
Sabena-aandelen, ze werd ook aandeelhouder en obligatiehouder van Finacta - meteen een derde 
vorm van tussenkomst, ditmaal onrechtstreeks. 

445. Opvolging van NIM door FIM Bij de oprichting van FIM op 16 september 1994 werden de 
bevoorrechte aandelen die NIM aanhield in Sabena en in Sabena-dochter Sobelair (eerste 
tussenkomst), ingebracht in FIM.1280 De Finacta-aandelen en -obligaties van NIM (derde 
tussenkomst) werden eveneens ingebracht, maar dan in de vorm van aankoopopties van FIM op 
NIM.1281 

Een aparte regeling werd uitgewerkt voor de overdracht van de met FIV-middelen bekostigde Sabena
aandelen in het bezit van NIM (tweede tussenkomst). Krachtens artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 16 juni 1994a "houdende diverse bepalingen betreffende de [FIM:] en de privatisering van de 
[NIM]" (COMP DOC 87) is FIM ook voor de uitvoering van voornoemd artikel 21 van de wet van 
20 juli 1991 (COMP DOC 11) in de plaats getreden van NIM. 

De afgeslankte FIM nam van haar voorganger zowel de renteloze schuld tegenover het Fonds voor 
Industriële Vernieuwing over als de 81.452.000 met FIV-geld bekostigde gewone Sabena-aandelen. NIM 
verbond er zich voorts toe om aan FIM "onmiddellijk de bedragen door te storten welke de Nationale 
Investeringsmaatschappij effectief ontvangt uit finanCiële activa gefinancierd met tegemoetkomingen van 
het Fonds voor Industriële Vernieuwing". 

1278 Na aandringen van de Raad van State werd wel het "Protocol tot vaststelling van de voorwaarden van de 
terbeschikkingstelling en de terugbetaling van F.I.V.-tegemoetkomingen" gepubliceerd dat FIV en NIM op 11 juli 
1985 sloten. De publicatie vond plaats in 1991, d.i. zes jaar na sluiting van het Protocol, als bijlage bij de Memorie 
van toelichting bij het ontwerp dat de wet van 20 juli 1991 houdende begratingsbepalingen is geworden (B.S., 
1 augustus 1991). Men vindt het protocol van 1985 dus niet in het Staatsblad maar wel in de Parlementaire Stukken. 
Zie COMP DOC 11. 
1279 Jaarverslag FPM 1996-1997, 45. 
1280 Zie art. 2 juncto de bijlage, sub 1° en 3°, bij K.B. 10 juni 1994 tot oprichting van de Federale 
Investeringsmaatschappij (B.S., 28 juni 1994), zoals gewijzigd ("gerepareerd") bij K.B. 16 september 1994 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot oprichting van de Federale Investeringsmaatschappij (B.S., · 
24 september 1994). 
1281 Zie art. 2juncto de bijlage, sub 2°, bij K.B. 10 juni 1994 tot oprichting van de Federale Investeringsmaatschappij 
(B.S., 28 juni 1994). Zie gedetailleerder supra, nr._. 
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De hele regeling niaakt, conform het besluit van 16 juni 1994, het voorwerp uit van nog maar eens een 
uitvoeringsovereenkomst, ditmaal gesloten tussen NIM en FIM en voorafgaandelijk goedgekeurd door 
de ministers van Economische Zaken en Financiën. De inhoud van deze overeenkomst, door de 
bevoegde ministers goedgekeurd op 15 september 1994 en gesloten op 22 september 1994, is 
-vanzelfsprekend, helaas -niet bekendgemaakt. Naar verluidt is de overdracht door NIM aan FIM van 
FIV-inkomsten niet rimpelloos verlopen. 

3.3 Interventie van FPM via Zephyr-Fin [p.m.} 

446. Ook FPM, hoger reeds uitgebreid voorgesteld (supra, nrs. _-_), is ingeschakeld bij de 
financiering van Sabena. De overheidsholding is immers voor 99,95% aandeelhouder van Zephyr
Fin, het vehikel dat Belgische institutionele investeerders in Sabena moe(s)t verenigen. Zie voor een 
analyse van de Zephyr-Fin structuur supra, _. De vragen van communautair staatssteunrecht die 
Zephyr-Fin doet rijzen komen infra, _aan de orde. 

4. Europese controle op naleving communautair luchtvaartrecht 

4.1 Inleiding 

447. Veel Belgische privatiseringstransacties hebben een europeesrechtelijke component (infra, nr._) 
maar Sabena is als geen enkele andere transactie gedicteerd door het gemeenschapsrecht. Uniek is 
eveneens de drievoudige tussenkomst vanwege de Europese instanties, of beter : vanwege de 
Commissie. Deze instelling is tussengekomen in het kader van het communautaire luchtvaartrecht en 
het communautaire mededingingsrecht (tweemaal: concentratiecontrole en staatssteun). 

448. Zoals bij de vrijmaking van o.m. de financiële en telecommunicatiesectoren, heeft de Europese 
Gemeenschap bij de vrijmaking van de markt voor luchtvaartdiensten geoordeeld dat derde landen 
niet eenzijdig van de liberalisering mochten genieten. Het zgn. "derde pakket" luchtvaartmaatregelen 
liberaliseert daarom enkel ten voordele van zgn. "communautaire luchtvaartmaatschappijen". 
Het betreft luchtvaartmaatschappijen die daadwerkelijk binnen een lidstaat zijn gevestigd, die 
eigendom zijn van lidstaten of hun onderdanen en waarin die lidstaten of onderdanen ook 
"daadwerkelijk zeggenschap" hebben. 

Art. 4 "Exploitatievergunning" van verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23 juli 1992 
betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (zie infra, Boek III, 
nr. _) bepaalt in dit verband het volgende : 

"1. Een Lid-Staat verleent een onderneming slechts een exploitatievergunning indien: 

a) haar hoofdvestiging en, in voorkomend geval, haar statutaire zetel zich in de Lid-Staat bevinden, 

2. Onverminderd overeenkomsten en verdragen waarbij de Gemeenschap partij is, moet de onderneming 
rechtstreeks of door een meerderheidsdeelneming eigendom van Lid-Staten en/of van onderdanen van 
Lid-Staten zijn en blijven. Die Lid-Staten of onderdanen moeten te allen tijde daadwerkelijk zeggenschap 
over de onderneming uitoefenen." 

5. Een luchtvaartmaatschappij moet desgevraagd te allen tijde aan de voor de exploitatievergunning 
verantwoordelijke Lid-Staat kunnen aantonen dat zij aan de voorwaarden van dit artikel voldoet. 
De Commissie, die optreedt op verzoek van een Lid-Staat, onderzoekt of aan de voorwaarden van dit 
artikel is voldaan en neemt indien nodig een besluit." 
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4.2 De vereisten van hoofdvestiging en hoofdbedrijf 

449. Aan de vereisten van het eerste lid van artikel 4 besteedt de Commissie terecht weinig aandacht. 
Nu zowel SMA als statuten bevestigen dat Sabena's statutaire zetel en hoofdkantoor in België zullen 
blijven en dat het ondernemingsdoel zich zal beperken tot luchtvaartdiensten en daarmee 
samenhangende activiteiten, staat het vast dat deze vereisten zijn vervuld. 

Of dat ook in de toekomst zo zal blijven, staat niet vast. Hoger werd erop gewezen dat vormen van 
fiscale uitvlagging waarbij Sabena's hoofdbedrijf naar een land buiten de Unie (vb. Zwitserland) zou 
verhuizen, problematisch kunnen blijken in het licht van het vereiste van hoofdvestiging (supra, 
nr._). 

4.3 Het vereiste van meerderheidsdeelneming 

450. Punt X van beschikking 95/404/EG (COMP DOC 267) handelt specifiek over dit vereiste. Eerst 
geeft de Commissie, voor het eerst, haar interpretatie van dit onderdeel van artikel 4, lid 2, van 
verordening 2407/92. In het algemeen acht ze het vereiste van meerderheidsdeelneming vervuld 
"indien ten- minste de helft plus één van de aandelen in het kapitaal van de betrokken 
luchtvaartmaatschappij eigendom van Lid-Staten en/ of onderdanen van Lid-Staten zijn". De mate 
waarin de andere kapitaalsaandelen in handen zijn van niet-communautaire ondernemingen of 
onderdanen kan weliswaar een rol spelen bij de toetsing van het criterium "daadwerkelijke 
zeggenschap" maar niet bij de toetsing van het criterium "meerderheidsdeelneming". 

De interpretatie van de Commissie vertoont het voordeel eenvoudig toepasbaar te zijn, op voorwaarde 
althans dat men het eens raakt over de inhoud van het begrip "aandelen in het kapitaal". Het gebruik 
van deze terminologie, zo blijkt uit de beschikking, betekent alvast niet dat 
niet-kapitaalvertegenwoordigende aandelen (cf. de dividendaandelen bij Sabena) of effecten (cf. de 
participatiecertificaten bij Sabena) aan elke toetsing ontsnappen.l282 Was dat wel zo, dan-zou het 
vereiste van meerderheidsdeelneming via de uitgifte van quasi-kapitaal zeer eenvoudig te omzeilen 
vallen. 

451. Precies wat de status van quasi-kapitaal betreft, verduidelijkt de Commissie dat volgens haar aan 
artikel 4, lid 2, een "opvatting inzake eigendom van een onderneming" ten grondslag ligt "die in 
wezen op het begrip eigen vermogen is gebaseerd". Quasi-kapitaal zal in aanmerking worden 
genomen in de mate dat het eigen vermogen uitmaakt. Dat doet het volgens de Commissie slechts 
indien het de houder ervan "in aanzienlijke mate" één van volgende rechten verleent: het "recht om 
deel te nemen aan de besluitvorming die het beheer van de onderneming raakt" of het "recht op een 
deel in de overblijvende winsten van de onderneming of, bij een eventuele liquidatie, op een deel van 
haar resterende middelen, nadat alle andere verbintenissen zijn nagekomen" (nadruk toegevoegd). 
Tenslotte wijst de Commissie terecht op de noodzaak van een beoordeling in concreto, dit is "geval 
per geval in het licht van alle relevante omstandigheden" : 

"De inhoud van die rechten kan natuurlijk al naar gelang van de overeenkomst tussen· de deelnemende 
partijen verschillen. Derhalve moet de vraag, of een bijzonder type van kapitaal als eigen vermogen moet 
worden beschouwd en dus voor het begrip eigendom in de zin van artikel4, lid 2, in aanmerking moet 
worden genomen, geval per geval in het licht van alle relevante omstandigheden worden beoordeeld, met 
inbegrip van eventuele gevolgen voor het nakomen van het vereiste inzake daadwerkelijke zeggenschap. 
Indien echter dit kapitaal aan de houder ervan niet in aanzienlijke mate een van de twee voornoemde 
onderscheidende rechten verleent, zal het bij de beoordeling van de eigendomssituatie van een 
onderneming in het algemeen buiten beschouwing moeten worden gelaten." 

1282 De status van de door Sabena uitgegeven participatiecertificaten, nochtans geen "aandelen in het kapitaal" in 
(Belgisch) vennootschapsrechtelijke zin, wordt door de Commissie getoetst. 

Privatisering en verzelfttandiging- Boek I. Privatisering in België 



[1-2~1] 

452. Tot zover de theorie, die me evenwichtig lijkt. Dan volgt de toepassing op het concrete geval 
Sabena-Swissair. De Commissie stelt vast dat ondanks de intrede van Swissair meer dan de helft van 
Sabena's aandelenkapitaal in Belgische handen zal blijven (zie inderdaad supra, _). Daarbij kan de 
optie van Swissair om via de warrants de meerderheid te verwerven volgens de Commissie buiten 
beschouwing worden gelaten, omdat uitoefening van die optie slechts mogelijk is nadat 11 de wettelijke 
context zodanig is gewijzigd dat Swissair een meerderheidsdeelneming in en een daadwerkelijke 
zeggenschap over Sabena kan verwerven"- zonder dat, zo bedoelt de Commissie, Sabena daardoor de 
status van communautaire luchtvaartmaatschappij zou verliezen (supra,_). 

Wie vertrouwd is met de aandeelhouders- en kapitaalstructuur van Sabena, weet (a) dat het 
bovenstaande correct en niet-controversieel is en (b) dat het enkel de participatiecertificaten zijn die 
vanuit het criterium "meerderheidsdeelneming" problemen kunnen opleveren. Stelt men die 
certificaten met aandelen gelijk, dan heeft Swissair nu reeds een meerderheidsdeelneming in Sabena. 
Behandelt men ze als obligaties, dan blijft de meerderheidsdeelneming in communautaire handen, 
zoals artikel 4 van verordening 4207/92 vereist. 

453. Aan de 'status van de participatiecertificaten wijdt de Commissie volgende paragraaf: 

"Volgens de overeenkomst van 4 mei 1995 zal Swissair 223 830 770 speciale participatiebewijzen 
ontvangen in ruil voor een bijkomende bijdrage van 0,5 miljard Bfr. aan een niet-distribueerbare 
surplusreserve van Sabena. Aan die bewijzen is echter geen stemrecht verbonden en zij geven de houder 
ervan evenmin recht op enig aandeel in de resterende middelen van de onderneming bij eventuele 
liquidatie. In dit laatste geval zullen zij worden terugbetaald tegen de oorspronkelijke uitgifteprijs ervan 
voor elke terugbetaling van maatschappelijk kapitaal. Voorts geven zij recht op een minimumopbrengst 
van 5'% van de uitgifteprijs ervan, zodat de houder ervan vrijwel geen financiële risico's loopt. 
De Commissie is bijgevolg van mening dat die bijzondere participatiebewijzen in wezen leenkapitaal 
vormen en, voor het onderhavige onderzoek, geen eigen vermogen zijn. Dienovereenkomstig moeten zij 
bij de beoordeling van de eigendomssituatie van de onderneming overeenkomstig artikel 4, lid 2, niet bij 
de aandelen van Sabena met stemrecht worden gevoegd." 

Op basis hiervan concludeert de Commissie dat "de overeenkomst van 4 mei 1995 Sabena in staat 
stelt te voldoen aan de voorwaarde inzake meerderheidsdeelneming". 

454. Appreciatie. Met de wijze waarop de Commissie de participatiecertificaten evalueert heb ik 
problemen. De voorstelling van zaken is m.i. eenzijdig en ten dele onjuist. 

Ze is eenzijdig, omdat de Commissie enkel de gelijkenissen tussen participatiecertificaten en 
obligaties vermeldt : het gebrek aan stemrecht, de status bij liquidatie (plicht tot terugbetaling vóór 
elke terugbetaling van maatschappelijk kapitaal en tegen de oorspronkelijke uitgifteprijs, zonder recht 
op liquidatiesaldo) en het "minimumrendement" van 5% van de uitgifteprijs. Hoger (supra, nr._) 
hebben we echter betoogd dat het juridisch statuut van de participatiecertificaten minstens even sterke 
gelijkenissen vertoont met dat van aandelen zonder stemrecht. We wezen daarbij vooral op het 
variabel rendement van de certificaten. Keert Sabena · geen dividend uit, dan brengen ook de 
participatiecertificaten niets op; keert Sabena wel een dividend uit, dan genieten de certificaten 
datzelfde dividend. Alleen in deze laatste situatie speelt het minimumrendement van 5 % en dan nog 
alleen "indien de beschikbare winst het toelaat". Zoals bij aandelen blijft het rendement naar boven 
toe onbegrensd. 

Betekenisvol -niet meer dan dat- is bovendien dat de statuten de term "dividend" ook voor de 
certificaten hanteren én dat de uitgifteprijs voor de certificaten in 1995 identiek was aan de uitgifteprijs 
van de aandelen. 

Tenslotte vertoont ook de onbeperkte duur van de investering in participatiecertificaten meer 
gelijkenis met een investering in aandelenkapitaal dan met een investering in obligaties. 

455. De hierboven geciteerde paragraaf van de Commissiebeschikking is ook op twee punten 
onduidelijk of onjuist. Ten eerste staat er geschreven dat Swissair in ruil voor de certificaten een 
bijdrage levert aan een "surplusreserve" van Sabena. Bij controle van de jaarrekening van Sabena 

Privatisering en verzelfstandiging- Boek 1 Privatisering in België 



~-~=-~~~-~~=-~- ----=~--- - ---- ----- -=-=--=--=-==== 

[I-292] 

------,----~=-==-..-..-,-~-~-";-;_-,-;:-~~;=,-;,-o=--=-=-o-:-:-:_-_-: ____ :-:-l'=""-------_ __ -===1 

i 

I 

blijkt de bijdrage van Swissair geboekt onder de hoofding "uitgiftepremies", juist onder "kapitaal" in 
de rubriek "eigen vermogen" van de jaarrekening. Dit verzwakt de conclusie van de Commissie als 
zouden de certificaten "voor het onderhavig onderzoek, geen eigen vermogen zijn" .1283 

Werkelijk onjuist, zelfs misleidend, vind ik de zin : "Voorts geven zij recht op een minimumopbrengst 
van 5 % van de uitgifteprijs ervan, zodat de houder ervan vrijwel geen financiële risico's loopt". Zoals 
gezien, wordt de 5% enkel uitgekeerd indien (a) Sabena ook voor het aandelenkapitaal een dividend 
uitkeert en (b) zelfs dan, enkel "indien de beschikbare winst het toelaat". In het licht van de financiële 
toestand van Sabena betekent dit dat de houder van de certificaten juist zeer grote financiële risico's 
loopt, die nauwelijks voor die van aandeelhouders moeten onderdoen. Voor zover nodig, is de realiteit 
van de afgelopen jaren er om het risico te bewijzen. Inderdaad, over de boekjaren 1995, in 1996 en in 
1997 hebben de participatiecertificaten Swissair nog geen frank aan "minimumopbrengst" 
opgeleverd, om de eenvoudige reden dat Sabena tijdens die boe kj aren geen winst boekte en geen 
dividend uitkeerde. De gemiste dividenden -op participatiecertificaten vallen -bovendien niet te 
recupereren tijdens latere winstgevende boekjaren.1284 Valt in die omstandigheden vol te houden dat 
de participatiecertificaten geen risicokapitaal maar "in wezen leenkapitaal" uitmaken ? 

De "fout" in de Commissiebeschikking bestaat m.i. hierin, dat verkeerdelijk de indruk wordt gewekt 
dat de participatiecertificaten ongeacht de financiële situatie van Sabena recht geven op een 
gewaarborgd minimumrendement Hoe is het mogelijk dat deze fout, die een werkelijk cruciaal 
onderdeel van de beschikking treft, in de tekst is geslopen ? ·Heeft de Commissie zich vergist of werd 
ze verkeerd ingelicht door de nationale overheid ? 

456. Tussenbes luit. De Commissie heeft geoordeeld dat (onderdanen van) lidstaten ook na de intrede 
van Swissair nog steeds een meerderheidsdeelneming in Sabena aanhouden. Dit oordeel is 
onvoldoende onderbouwd, de ingeroepen argumenten zijn eenzijdig, ten dele zelfs misleidend. 
De indruk ontstaat dat de Commissie een bepaald resultaat heeft willen bereiken en vervolgens 
argumenten heeft gezocht ter ondersteuning van dat resultaat. Zulke gang van zaken past niet, en de 
vraag rijst welke- overheden -de nationale Belgische of de communautaire - er verantwoordelijkheid 
voor dragen. 

Maar dat een beslissing onvoldoende onderbouwd is, betekent nog niet dat ze verkeerd is. Moeten de 
participatiecertificaten nu gelijkgesteld worden met risicokapitaal (aandelen, eigen vermogen), in 
welk geval Swissair nu reeds een meerderheidsdeelneming aanhoudt in Sabena, of met leenkapitaal ? 
Toepassing van de criteria die de Commissie in haar beschikking opgeeft, impliceert dat de 
certificaten enkel dan zullen meetellen indien ze aan hun houder "in aanzienlijke mate" een recht 
verlenen op deelname aan de besluitvorming of "op een deel in de overblijvende winsten van de 
onderneming" of "bij een eventuele liquidatie, op een deel van haar resterende middelen". Deelname 
aan de besluitvorming is uitgesloten, want aan de certificaten is geen stemrecht verbonden. 
Van deelname aan een mogelijk liquidatiesaldo sluiten de Sabena-statuten de participatiecertificaten 
eveneens uitdrukkelijk uit. Blijft de vraag of de certificaten aan hun houder het recht verlenen op een 
deel in de overblijvende winsten van de onderneming en of ze dat in aanzienlijke mate doen. 
Persoonlijk- acht ik het antwoord op beide vragen positief. Participatiecertificaten delen in de 
bedrijfswinst zoals aandelen, hetgeen op zich reeds "in aanzienlijke mate" is (welke ~ate is 
"aanzienlijker"?). De eraan verbonden prerogatieven zijn zelfs iets sterker dan bij aandelen, want 
zodra de financiële middelen voorhanden zijn, genieten de certificaten een minimumdividend van 5% 
van de uitgifteprijs. 

Ik kan derhalve niet anders dan besluiten dat Swissair sinds 1995 reeds een meerderheidsdeelneming 
in Sabena aanhoudt in de zin van verordening 4207/92 (en in de zin van de interpretatie die de 

1283 Maar wellicht geeft de Commissie aan de begrippen "reserve(s)" en "eigen vermogen" een andere inhoud dan het 
Belgische (boekhoud)recht. 

1284 Vgl. de preferente aandelen die bij Sabena bestonden tot 1992. Tot 1929 was een eerste vast dividend op deze 
aandelen wel "recupereerbaar": supra, nr._. 
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Commissie aan deze verordening geeft in haar beschikking van 19 jul( 1995). Automatisch volgt 
hieruit dat Sabena sinds 1995 geen "communautaire luchtvaartmaatschappij" meer uitmaakte in de zin 
van verordening 4207/92: de luchtvaartmaatschappij voldeed immers niet aan (minstens) één van de 
vier cumulatieve vereisten waarvan artikel 4, lid 2, van de verordening een kwalificatie als 
"communautaire luchtvaartmaatschappij" afhankelijk maakt. Dit betekent dan weer dat Sabena ten 
onrechte vrije toegang heeft gekregen tot intracommunautaire luchtvaartroutes en tot andere 
voordelen van de interne markt voor luchtvaartdiensten. 

4.4 Het vereiste van daadwerkelijke zeggenschap (art. 4, lid 2, tweede zin, vo. 2407192) 

457. Verordening 2407/92 geeft zelf een definitie van "daadwerkelijke zeggenschap". Volgens artikel 
2, sub g), duidt dit begrip op : 

"een relatie gebaseerd op rechten, overeenkomsten of andere middelen die, afzonderlijk of tezamen en 
gelet op de desbetreffende feitelijke of juridische omstandigheden, de mogelijkheid bieden om 
rechtstreeks of onrechtstreeks een beslissende invloed uit te oefenen op een onderneming, meer bepaald . 
via: 

a) het recht om alle of een gedeelte van de activa van een onderneming te gebruiken; 

b) rechten of overeenkomsten waardoor een beslissende invloed kan worden uitgeoefend op de 
samenstelling, het stemgedrag of de besluiten van de organen van een onderneming of waardoor 
anderszins een beslissende invloed kan worden uitgeoefend op het beleid van de onderneming.". 

458. In punt XI van beschikking 95/404/EG, dat over het vereiste van zeggenschap handelt, verstrekt 
de Commissie opnieuw enige verduidelijkingen over haar interpretatie van de tekst van de 
verordening. ~Het vereiste van daadwerkelijke zeggenschap moet volgens de instelling ingevuld 
worden "in het licht van de doelstelling van de vrijwaring van de belangen van de communautaire 
luchtvèrvoersector, hetgeen met name betekent dat het ondernemingen uit derde landen niet mag 
worden toegestaan, op unilaterale basis, 1285 ten volle te profiteren van de geliberaliseerde interne 
markt voor luchtvervoer in de Gemeenschap". 

De door mij gecursiveerde passage is voor de Commissie essentieel. De instelling heeft er niets tegen dat 
(maatschappijen uit) derde landen "ten volle" profiteren van de interne markt voor luchtvervoer maar 
wenst een gepaste tegenprestatie, bijvoorbeeld via de openstelling van de markt van het derde land voor 
communautaire luchtvervoerders. Deze houding van de Commissie sluit perfect aan bij het 
reciprociteitsvereiste zoals dat de liberalisering van het luchtverkeer traditioneel beheerst.1286 

Verordening 2407/92 belet volgens de Commissie niet dat "luchtvaartmaatschappijen uit de 
Gemeenschap met luchtvaartmaatschappij en uit derde landen op basis van een langetermijnstrategie 
samenwerken". Niettemin blijft het "uitgesloten dat de daadwerkelijke zeggenschap te zamen met 
personen of met ondernemingen van derde landen wordt uitgeoefend". 

459. In de hierboven geciteerde definitie van "daadwerkelijke zeggenschap" komt driemaal het 
woordpaar "beslissende invloed" terug. De verordening heeft het over beslissende invloed "op een 
onderneming", "op de samenstelling, het stemgedrag of de besluiten van de organen van een 
onderneming" en "op het beleid van de onderneming". Dit element is blijkbaar essentieel : 
daadwerkelijke zeggenschap heeft hij die een beslissende invloed kan uitoefenen. Maar wat is 
"beslissende invloed" ? In haar beschikking vertaalt de Commissie dit begrip in "uiteindelijke 

1285 Vgl. persmededeling IP/95/805 van de Commissie van 19 juli 1995 (COMP DOC275): "Feitelijke zeggenschap 
is een eis die is afgeleid van de doelstelling om de belangen van de luchtvaartindindustrie in de Gemeenschap te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat derde landen niet EENZIJDIG kunnen profiteren van de interne markt voor de 
luchtvaart." 
1286 Vgl. art. 20 "Wederk~righeid" van richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang 
tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap (Pb., L 272/36,25 oktober 1996). 
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beslissingsbevoegdheid hebben" en "de uiteindelijke beslissing kunnen nemen over essentiële 
aangelegenheden" : 

"[D]e Commissie [is] van mening dat artikel 4, lid 2, in hoofdzaak vereist dat Lid-Staten en/of 
onderdanen van Lid-Staten hetzij individueel, hetzij samen met andere Lid-Staten, respectievelijk 
onderdanen van Lid-Staten, de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid hebben inzake de bedrijfsvoering van 
de betrokken luchtvaartmaatschappij. Zij moeten rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, via benoemingen 
in de bestuursorganen van de luchtvaartmaatschappij, de uiteindelijke beslissing kunnen nemen over 
essentiële aangelegenheden, zoals bij voorbeeld het bedrijfsplan van de luchtvaartmaatschappij, de 
begroting en alle belangrijke investeringen en samenwerkingsplannen. Voor die bevoegdheid mogen zij 
niet wezenlijk afhankelijk zijn van de steun van personen of van ondernemingen uit derde landen" 
(nadruk toegevoegd). 

460. Ofschoon de Commissie een slag om de arm houdt ("in hoofdzaak vereist"), blijkt ze toch te 
opteren voor een interpretatie die toelaat om relatief snel te besluiten tot daadwerkelijke zeggenschap 
in hoofde van (onderdanen van) lidstaten. 

Ten eerste hecht de instelling hoofdzakelijk belang aan de vraag wie in laatste instantie kan beslissen, 
veeleer dan aan de vraag wie er daadwerkelijk in laatste instantie beslist. De nuance kan tellen in een 
bedrijf als Sabena waar de meeste beslissingen momenteel door een Zwitserse CEO worden genomen, 
doch waar een raad van bestuur met in meerderheid Belgen de bevoegdheid behoudt om beslissingen 
van de CEO naar zich te trekken. 

Daarnaast blijkt uit het citaat hierboven dat voor de Commissie (a) een onrechtstreekse uiteindelijke 
beslissingsbevoegdheid volstaat, (b) enkel de "essentiële aangelegenheden" bepalend zijn en (c) een 
niet "wezenlijke" afhankelijkheid van personen of ondernemingen uit derde landen aanvaardbaar is. 

461. De door de Commissie aangehouden interpretatie lijkt me niet de enig mogelijke, maar wel een 
plausibele, die bovendien minstens op enkele punten aansluiting vindt bij de in verordening 2407/92 
gegeven definitie van "daadwerkelijke zeggenschap". Ook in die definitie primeert niet de 
daadwerkelijke uitoefening van beslissende invloed, maar "de mogelijkheid" om zulke invloed uit te 
oefenen (zie ook sub b: "een beslissende invloed kan worden uitgeoefend"); En ook volgens die 
definitie volstaat de mogelijkheid tot onrechtstreekse uitoefening van beslissende invloed. 

462. Zoals bij het vereiste van meerderheidsdeelneming, laat de Commissie op haar theoretische 
overwegingen een - wat dit vereiste betreft, zeer uitgebreide - toepassing volgen van de theorie op de 
praktijk bij Sabena. Bij het analyseren van de nieuwe bestuursorganisatie (besproken supra, _) en van 
de gesloten samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten (supra, nr. _) beklemtoont ze 
volgende elementen : 

(i) De Belgische A-aandeelhouders hebben een overeenkomst gesloten die garandeert dat ze als één 
blok zullen optreden, hetgeen "zal verhinderen dat Swissair voordeel behaalt uit het feit dat er aan 
Belgische zijde verscheidene aandeelhouders zijn". 

(ii) De raad van bestuur, niet de algemene vergadering, draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor het 
ondernemingsbestuur (supra, nr._). Welnu, de raad is zo samengesteld dat "enkel de leden van de 
raad van bestuur die de Belgische aandeelhouders vertegenwoordigen, gezamenlijk in staat zijn om 
in de raad van bestuur een veto te stellen, zonder daartoe de steun van andere leden van de raad te 
behoeven". Aan de "Belgische" controle over de raad wordt geen afbreuk gedaan door de delegatie 
van het dagelijks bestuur aan de CEO - de raad van bestuur behoudt immers de volheid van 
bestuursbevoegdheid - noch door de omstandigheid dat de voorzitter van de raad in uitzonderlijke 
gevallen op voordracht van de Zwitsers wordt benoemd -de voorzitter is immers steeds afzetbaar 
door de algemene vergadering, waarin "de Belgen" in de meerderheid zijn. 

(iii) De algemene vergadering heeft relatief beperkte bevoegdheden en kan bovendien in de meeste 
gevallen beslissen bij gewone meerderheid, een meerderheid die in handen van "de Belgen" is. 
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"Swissair beschikt slechts over vetorecht met betrekking tot wijzigingen van de statuten van Sabena, 
verhoging of verlaging van het maatschappelijk kapitaal van Sabena, alsmede over liquidatie, fusie of 
opsplitsing van de onderneming. Dergelijke vetorechten vormen echter slechts de vertaling van een 
normale bescherming van minderheidsaandeelhouders, zoals in het vennootschapsrecht van de meeste 
Lid-Staten, waaronder België, dwingend is bepaald. Bijgevolg is de Commissie van mening dat de 
vetorechten waarover Swissair in de aandeelhoudersvergadering van Sabena beschikt, in de onderhavige 
context geen enkele invloed hebben." 

(iv) In de samenwerkingsovereenkomst tussen Sabena en Swissair ligt geen overdracht van 
beslissingsbevoegdheid besloten, althans niet "op belangrijke punten". Weliswaar zal Sabena 
bepaalde door Swissair ontwikkelde normen en procedures moeten naleven inzake planning, 
controle en operationeel beheer. "Daarnaast zal Swissair verantwoordelijk zijn voor dergelijke 
planning en operationeel beheer van bepaalde zones waar\roor thans nog Sabena zorg draagt, zoals 
de routes op Noord-Amerika." Maar al deze verplichtingen liggen "in wezen op het vlak van de 
procedures" en bovendien zullen "alle belangrijke voorstellen die uit de gemeenschappelijke 
planningactiviteiten voortvloeien, vooraf aan de raad van bestuur van de betrokken 
luchtvaartmaatschappij ter goedkeuring ... worden voorgelegd". 

(v) De ruimere context waarbinnen de Sabena-Swissair transactie zich situeert, biedt bijkomende 
argumenten om te besluiten dat de daadwerkelijke zeggenschap over Sabena bij de Belgische 
A-aandeelhouders berust: 

-De optie die de Belgische Staat heeft om de hele transactie terug te draaien (supra, nr._) vormt 
een dreiging "die waarschijnlijk ertoe zal leiden dat Swissair steeds zal trachten te vermij den 
stappen te ondernemen die tegen de wezenlijke belangen van de Belgische Staat indruisen". 

- De SMA verplicht Swissair ertoe, zich te onthouden van handelingen die Sabena's status als 
communautaire luchtvaartmaatschappij in gevaar zouden kunnen brengen; aan de 
overdraagbaarheid van aandelen gestelde beperkingen dienen een zelfde doel. 

- Tenslotte zijn de vereisten die het Zwitserse luchtvaartrecht oplegt inzake eigendom en 
zeggenschap over Zwitserse luchtvaartmaatschappijen, "in grote mate vergelijkbaar" met de 
vereisten van artikel 4, lid 2, van verordening 2407/92. Op 14 maart 1995 heeft de Raad de 
Commissie overigens gemachtigd om met Zwitserland te onderhandelen over een 
luchtvervoerovereenkomst, gesloten op basis van wederkerigheid, tussen de Gemeenschap en 
Zwitserland. In die omstandigheden is het gevaar d~t Zwitserland eenzijdig van de communautaire 
interne markt zou profiteren, gering : 

"[D]e in deze beschikking onderzochte overeenkomsten tussen de Belgische Staat en Swissair [lijken] 
in wezen een overgangskarakter te hebben. Zij bieden een tussentijdse oplossing totdat de bestaande 
beperkingen inzake eigendom en zeggenschap op basis van wederkerigheid tussen Zwitserland en de 
Gemeenschap worden opgeheven. In de overeenkomst van 4 mei 1995 wordt reeds op een eventuele 
opheffing van die beperkingen vooruitgelopen in zoverre daarin uitdrukkelijk in de mogelijkheid van 
een meerderheidsoptie voor Swissair wordt voorzien" 

Op basis van deze elementen concludeert de Commissie dat de daadwerkelijke zeggenschap over 
Sabena ook na de intrede van Swissair bij de Belgische aandeelhouders blijft berusten, hetgeen 
Sabena's positie als communautaire luchtvaartmaatschappij veilig stelt. 

463. Appreciatie. Tussenbes luit. De bevindingen van de Commissie over het vereiste "daadwerkelijke 
zeggenschap" zijn merkelijk beter onderbouwd dan die over het vereiste van 
meerderheidsdeelneming. Ze zijn niet aangetast door materiële onjuistheden - wat echter nog niet wil 
zeggen dat er geen ruimte zou blijven voor nuance of verduidelijking. 

Verwondering wekt de bevinding van de Commissie dat de vetorechten van Swissair in de algemene 
vergadering van Sabena-aandeelhouders "geen enkele invloed hebben" op de zeggenschap over Sabena, 
omdat ze "slechts" slaan op verhoging of verlaging van het maatschappelijk kapitaal, op wijziging van de 
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statuten en op beslissingen over liquidatie, fusie of opsplitsing. Gaat het hier dan niet om, zoals de 
Commissie het zelf uitdrukt, "beslissingen over essentiële aangelegenheden" ? 

Vragen heb ik ook bij de stelling dat de overdracht door Sabena aan Swissair van planning en 
operationeel beheer over o.m: de luchtvaartroutes op Noord-Amerika "in wezen op het vlak van de 
procedures lig[t]" en dat hetzelfde geldt voor Sabena's verplichting tot naleving van door Swissair 
ontwikkelde normen. De motivering van deze stelling laat alleszins te wensen over.1287 

Ik ben er vervolgens geenszins van overtuigd dat de optie van de Belgische Staat om de transactie met 
Swissair terug te draaien "een dreiging vertegenwoordigt" jegens de Zwitsers, hetgeen hen ervan zou 
moeten weerhouden om de wezenlijke belangen van de Belgische Staat te miskennen. Vanaf 1 januari 
1999 kaii deze stelling wellicht kloppen. In geval van uitkoop zal Swissair vanaf die datum nog slechts de 
marktwaarde terugkrijgen voor zijn Sabena-aandelen. Een uitkoop zal Swissair dan geen winst meer 
opleveren (maar ook niet noodzakelijk een verlies). Tot 31 december 1998 echter kreeg Swissair in geval 
van uitkoop het aanvankelijk geïnvesteerde bedrag volledig terug. Gezien de spectaculaire waardedaling 
van de Sabena-aandelen tijdens de afgelopen jaren, 1288 kan men zich voorstellen dat Swissair dit 
perspectief op integrale recuperatie van geïnvesteerde fondsen veeleer als aanlokkelijk dan als 
"bedreigend" zou ervaren. 

Tenslotte nog een woord over de vergelijkbaarheid van het Zwitsers en communautair luchtvaartrecht 
Volgens de Commissie bepaalt de Zwitserse regelgeving "dat ten minste 60 % van het aandelenkapitaal 
van een luchtvaartmaatschappij en ten minste twee derde van de zetels in haar bestuursorganen aan 
Zwitserse onderdanen, of aan daarmee ingevolge internationale overeenkomsten gelijkgestelde personen, 
moeten toekomen". Of deze regeling werkelijk, zoals de Commissie beweert, "in grote mate 
vergelijkbaar" is met het communautaire regime - waar een meerderheid van de helft plus één van de 
aandelen en bestuurszetels volstaat - laat ik in het midden. Ik kan slechts vaststellen dat het, nadat de 
Commissie gemachtigd werd om met Zwitserland een luchtvervoersovereenkomst te onderhandelen, ruim 
vijf jaar heeft geduurd vooraleer dergelijke overeenkomst werd afgesloten. Zou het kunnen dat 
Zwitserland sinds de intrede van Swissair bij Sabena wat minder gehaast is ? Het is ook slechts sinds het 
jaar 2000 dat Zwitserland objectief belang heeft bij zulke overeenkomst. Voordien kon het belang van 
Swissair in Sabena toch niet worden opgetrokken (supra, nr.__). Tijdens de periode 1995-2000 heeft de 
enige Zwitserse luchtvaartmaatschappij van betekenis, Swissair, via Sabena ongehinderd toegang gehad 
tot alle intracommunautaire luchtvaartroutes, terwijl communautaire luchtvaartmaatschappijen slechts 
toegang hebben gekregen tot Zwitserland in de mate dat hun individuele lidstaat van herkomst zulke 
toegang bilateraal bij Zwitserland had weten te bedingen. Dat de "tussentijdse oplossing" waarover de 
Commissie het heeft, vijf jaar mee moest gaan, kan in die omstandigheden niet verbazen. 

464. De stelling dat de daadwerkelijke zeggenschap over Sabena ook na de intrede van Swissair in 
handen van Belgische onderdanen is gebleven, valt met valabele argumenten te onderbouwen. 

1287 A. De Commissie verwijst naar "de door de Belgische Regering verschafte bescheiden en inlichtingen", waarvan 
ik de inhoud enkel kan vermoeden. 

B. Voorts wijst de Commissie erop dat de belangrijkste bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst tussen Sabena 
en Swissair "ten minste om de drie jaar jaar door beide partijen opnieuw zullen worden bezien", zodat "Sabena dus de 
mogelijkheid [heeft] om de voorwaarden inzak~ ... de te hanteren methodes, normen en procedures te beïnvloeden". 
Nog afgezien van de vraag of ook de bepalingen inzake planning en operationeel beheer voor herziening vatbaar zijn, 
kan men ervan uitgaan dat het "opnieuw bezien" van een overeenkomst enkel met wederzijdse goedkeuring van 
panijen tot herziening kan leiden. De mogelijkheden tot beïnvloeding vanwege Sabena blijven dus beperkt, en zijn in 
geen geval groter dan die van Swissair. 

C. Tenslotte voert de Commissie aan dat in de samenwerkingsovereenkomst "uitdrukkelijk [wordt] gesteld dat alle 
belangrijke voorstellen die uit de gemeenschappelijke planningactiviteiten voortvloeien, vooraf aan de raad van 
bestuur van de betrokken luchtvaartmaatschappij ter goedkeuring zullen worden voorgelegd". Maar gaat het hier wel 
om "gemeenschappelijke planningactiviteiten"? Gezegd werd toch dat Sabena de verantwoordelijkheid voor o.m. 
planning aan Swissair zou overdragen ? 

1288 Vanzelfsprekend kon de Commissie deze waardedaling niet voorzien bij het uitvaardigen van beschikking 
95/404/EG (COMP DOC 276). 
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Zo hebben de Belgische aandeelhouders een meerderheid in de algemene vergadering van 
aandeelhouders, die meestal bij eenvoudige meerderheid kan beslissen, en zijn ze het sterkst 
vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Bovendien heeft de Belgische Staat een optie om de hele 
operatie terug te draaien, Swissair niet. Tenslotte is bij overeenkomst voorzien dat Swissair Sabena's 
positie als communautaire luchtvaartmaatschappij moet respecteren. 

( 

Met andere, even valabele, argumenten valt te betogen dat de zeggenschap naar Swissair is 
overgegaan. 

Te denken valt aan de comfortabeler positie van Swissair als enig B-aandeelhouder tegenover een 
veelheid aan Belgische A-aandeelhouders; aan de mogelijkheid tot delegatie van het dagelijks bestuur 
aan een Zwitserse CEO; aan het vereiste dat de fmancieel directeur benoemd wordt op voordracht van 
Swissair; aan de mogelijkheid dat de voorzitter van de raad van bestuur op eenzijdige voordracht van 
Swissair wordt benoemd terwijl benoeming op eenzijdige voordracht van de Belgische aandeelhouders 
niet kan; aan de verplichting in hoofde van Sabena om bepaalde normen en procedures van Swissair over 
te nemen en om de planning en het operationeel beheer op bepaalde routes aan Swissair over te dragen, 
zonder dat een vergelijkbare verplichting geldt in hoofde van Swissair. 

Verordening 2407/92 draagt de Commissie op om elementen in de ene en de andere zin tegen elkaar 
af te wegen, hetgeen noodzakelijkerwijze een zekere beoordelingsmarge -en een slechts marginale 
toetsing- impliceert. In beschikking 95/404/EG (COMP DOC 276) heeft de Commissie een keuze 
gemaakt, met opgave van zowel de argumenten die haar hebben overtuigd als van de redenen voor het 
verwerpen van tegenargumenten. Bovendien dient er rekening mee gehouden dat de 
Commissiebeschikking dateert van 1995, zodat meer recente gegevens niet konden worden 
verwerkt.1289 

465. Om deze redenen lijkt er op het eerste zicht weinig in te brengen tegen punt XI van beschikking 
95/404/EG, het onderdeel van de tekst dat over het vereiste van daadwerkelijke zeggenschap handelt. 
Wie de beschikking op dit punt toch wil aanvallen, raad ik aan om zich te concentreren op hetgeen 
niet in de tekst staat, veeleer dan op hetgeen daar wel in staat. 

Artikel2, sub g), van verordening 2407/92 vereist dat bij de invulling van het begrip "daadwerkelijke 
zeggenschap" wordt "gelet op de desbetreffende feitelijke of juridische omstandigheden"1290. 
Ofschoon de Commissie dit in beschikking 95/404/EG herhaalt ... 

In punt XI van beschikking 95/404/EG heet het : "Er dient echter te worden benadrukt dat artikel 2, onder 
g), vereist dat deze algemene beginselen worden toegepast met inachtneming van alle feitelijke of 
juridische omstandigheden" (nadruk toegevoegd) . 

... baseert ze haar redenering exclusief op juridische elementen.1291 Waren er nochtans geen feitelijke 
omstandigheden die erop duidden dat de zeggenschap, ondanks de overeenkomsten en statuten, wél 
naar Swissair zou overgaan? Feitelijke omstandigheden die maken dat de Belgische aandeelhouders, 
ondanks de overeenkomsten en statuten, niet "de uiteindelijke beslissing kunnen nemen over 
essentiële aangelegenheden zonder daarbij wezenlijk afhankelijk [te] zijn van de steun van personen 

1289 Zie hoger, over de spectaculaire daling van de waarde van Sabena-aandelen- die de optie van de Belgische Staat 
om de transactie met Swissair terug te draaien, heel wat minder "bedreigend" maakt. Zie eveneens hoger, over het 
uitblijven van een luchtvaartakkoord tussen de Gemeenschap en Zwitserland - wat afbreuk kan doen aan de 
kwalificiatie van de SMA als "tussendtijdse oplossing". 

1290 Nadruk toegevoegd. Zie voor de volledige definitie supra, nr._. 
1291 Er is een tweede aangelegenheid die de tekst niet behandelt. Bij de beoordeling van het vereiste van 
meerderheidsdeelneming had de Commissie "benadrukt" dat bij het onderzoek van het vereiste van daadwerkelijke 
zeggenschap rekening diende gehouden "met de schaal van de uit derde landen afkomstige investeringen alsook met 
de verdeling van de aandelen binnen elke aandeelhouders groep". Op de verdeling van de aandelen is de Commissie 
inderdaad teruggekomen in punt Xll van de tekst : ze betoogt dat Swissair niet zal kunnen profiteren van het feit dat er 
Belgische zijde verscheidene aandeelhouders zijn (supra, nr._). Aan de schaal van de Zwitserse investering -de 
omstandigheid met andere woorden dat Swissair niet 10 % of 20 % van het Sabena-kapitaal aanhoudt maar wel bijna 
de helft- heeft de instelling echter geen enkele beschouwing gewijd. 
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of van ondernemingen uit derde landen" ? Allicht wel. Tegenover Swissair als gereputeerde 
luchtvaartonderneming, merkelijk groter en vooral winstgevender dan Sabena, stonden (en staan) 
Belgische aandeelhouders die bewezen hebben dat ze geen luchtvaartmaatschappij kunnen leiden, die 
publiekelijk verklaard hebben dat niet te kunnen en zonder industriële partner ook niet te willen, die 
de Commissie beloofd hebben nooit nog staatssteun aan Sabena te zullen verlenen, en die publiekelijk 
verklaren geen financiële middelen meer te kunnen en te willen injecteren in Sabena. Hebben zulke 
Belgische aandeelhouders de "daadwerkelijke zeggenschap" over Sabena? Juridisch misschien wel, 
economisch allicht niet. Economisch was en is Swissair voor Sabena de laatste kans, zo verklaren ook 
onze bewindsvoerders. Of hun op contracten gebouwde zeggenschap in die omstandigheden reëel is, 
betwijfel ik zeer. Men kan slechts vaststellen dat in het Parlement (en in de pers) algemeen de indruk 
leeft dat het niet de Belgische Staat, maar Swissair is dat bij Sabena "de lakens uitdeelt", alle 
beschikkingen over "daadwerkelijke zeggenschap" ten spijt. 

466. Of de Belgische aandeelhouders momenteel "daadwerkelijke zeggenschap" over Sabena 
uitoefenen in de zin van verordening 2407/92, hangt aldus af van de vraag of economische 
machtsverhoudingen "feitelijke omstandigheden" kunnen uitmaken waarmee krachtens artikel 2, 
sub g), van verordening 2407/92 rekening moet worden gehouden. Pas nadat die vraag positief zou 
zijn beantwoord- en daarover bestaat momenteel geen zekerheid1292- zou onderzocht kunnen worden 
of het negeren van deze feitelijke omstandigheden de rechtsgeldigheid van Commissiebeschikking 
95/404/EG heeft aangetast. 

5. Europese concentratiecontrole 

467. Op 7 september 1992 meldden de Belgische Staat, Sabena en Air France hun samenwerking bij 
de Commissie als concentratie aan. Volgens de letter van Concentratieverordening (EEG) 
nr. 4064/891292bis kwam hun aanmelding bijna vijfmaand te laat. 

Art. 4, lid 1, van verordening 4064/89 schrijft een aanmelding voor "binnen een week na de sluiting van 
de overeenkomst, de openbaarmaking van het aanbod tot aankoop of ruil of de verwerving van een 
zeggenschapsdeelneming". Aangezien de Belgische Staat, Sabena en Air France inderdaad hun 
"protocole d'accord" op 10 april1992 ondertekenden, hadden ze vóór 17 april1992 moeten aanmelden. 

Dat de Commissie de aanmeldende partijen toch geen boete heeft opgelegd krachtens art. 14, lid 1, 
sub a, van de Concentratieverordening, ligt hieraan dat de nalatigheid niet "opzettelijk of uit 
onachtzaamheid" was gebeurd in de zin van die bepaling. Niet alleen was de operatie volgens de 
Commissie "complex" maar bovendien was het "protocole d'accord" eerst verkeerdelijk maar te 
goeder trouw aangemeld onder artikel 85 (ondertussen 81) van het Verdrag_l293 Vooral dit laatste is 
betekenisvol; we komen erop terug. 

468. Op 5 oktober 1992 oordeelde de Commissie conform artikel 6, lid 1, onder b ), van verordening 
(EEG) nr. 4064/89 dat de samenwerking weliswaar onder het toepassingsgebied van de 
Concentratieverordening ressorteerde, maar mits naleving van bepaalde voorwaarden verenigbaar was 
met de gemeenschappelijke markt. Zowel de in het Publicatieblad verschenen melding van geen 
bezwaar als de publieke versie van de beschikking die aan de aanmeldende partijen is gericht, zijn 
opgenomen in het Compendium Belgische privatiseringen (COMP DOC 270). 

1292 Zelf ben ik in dubio. Ter ondersteuning van een negatief antwoord zou kunnen worden aangevoerd dat art. 2, 
sub g, van verordening 2407/92 enkel verwijst naar "feitelijke of juridische" en niet naar "feitelijke en juridische" 
omstandigheden. In het licht van de verwijzing door de Commissie naar "alle feitelijke of juridische omstandigheden" 
kan dit tekstargument me echter niet geheel overtuigen. 
1292bis Geciteerd supra, in voetnoot 841. 
1293 Zie de publieke versie van de beschikking, onder VI "Notification tardive". 
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In de genoemde beschikking gaat de Commissie zoals gewoonlijk eerst in op "de partijen" en "de 

operatie",1294 onderdelen die hoger al aan bod kwamen (supra, nrs. _-_).Vervolgens kwalificeert ze 
Sabena als (i) een gemeenschappelijke onderneming van de Belgische Staat en Air France (infra, 
nr._), en meer bepaald als (ii) een zgn. "concentratieve" gemeenschappelijke onderneming (infra, 
nr._) die (iii) ook aan de kwantitatieve criteria voldoet om onder het toepassingsgebied van 
verordening 4064/89 te vallen. Eenmaal om deze drie redenen vaststaat dat de 
Concentratieverordening toepasselijk is, kan de Commissie conform die verordening nagaan of de 
aangemelde concentratie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar is. Ze besluit. tegen de 
operatie geen bezwaar te formuleren, maar enkel nadat ze akte heeft genomen van enkele eenzijdige 
verbintenissen die de aanmeldende partijen al dan niet "spontaan" zijn aangegaan (infra, nr._). 
Tenslotte gaan we in op het meest merkwaardige aspect van deze concentratie, namelijk de 
omstandigheid dat de aanmeldende partij en ze aanvankelijk niet als concentratie maar als 
mededingingsbeperkende omstandigheid in de zin van artikel 85 (ondertussen 81) van het Verdrag 
aanmeldden : infra, nr._. 

469. Sabena als gemeenschappelijke onderneming ("joint venture"). De Commissie kwalificeert 

Sabena als een gemeenschappelijke onderneming van de Belgische Staat en Air France.1295 Wat een 

gemeenschappelijke onderneming is, staat niet in de Concentratieverordening)296 De rechtsleer 
bericht ons dat het gaat om "een samenwerkingsvorm tussen twee of meer zelfstandige 

ondernemingen die gezamenlijk een andere onderneming controleren" .1297 

Dit laat ruimte voor veel onderscheiden verschijningsvormen. Zo dient onderscheiden tussen (i) de 
oprichting van een gemeenschappelijke onderneming als nieuwe rechtspersoon enerzijds ( = quod 
plerumque fit) en de verwerving van gezamenlijke controle over een bestaande rechtspersoon anderzijds 
(vb. onderneming verwerft aanzienlijke participatie in een andere onderneming, vb. ondernemingen die 
reeds participeerden in eenzelfde onderneming, verwerven daar de gezamenlijke controle over door 
gelijktijdige verhoging van hun participatie, vb. ondernemingen verwerven aanzienlijke 
kruisparticipaties, vb. onderneming A verwerft gezamenlijke controle over dochter C van onderneming B 
waarover A exclusieve controle heeft verworven) en (ii) tussen de uitoefening van bestaande activiteiten 
enerzijds (vb. samenbundelen van door meerdere oprichters uitgeoefende activiteit, vb. delen van 
controle over door één van de oprichters uitgeoefende en ingebrachte activiteit) en de lancering van 
nieuwe activiteiten anderzijds (vb. oprichting van joint venture om gezamenlijk controle te verwerven 
over derde onderneming). 

Toegepast op de operatie Sabena-Air France, roept deze definitie meteen minstens twee vragen op: 
hoe kan er sprake zijn van gezamenlijke controle zolang Air France een minderheids- en de Belgische 

1294 Zie de publieke versie van de beschikking, onder I "Les parties" en TI "L'opération". 
1295 Zie de publieke versie van de beschikking, onder m "Entreprise commune". 
1296 Qua definitie van sleutelbegrippen laat verordening 4064/89 (supra, voetnoot 841) sowieso te wensen over. De 
verordening, die volgens de titel toch "de controle op concentraties van ondernemingen" betreft, geeft niet aan wat een 
"concentratie van ondernemingen" precies is. Art. 3, lid 1, duidt enkel aan dat een concentratie tot stand komt wanneer 
twee of meer voorheen onafhankelijke ondernemingen fusioneren -hier niet van toepassing - of wanneer één of meer 
ondernemingen of één of meer personen die reeds zeggenschap over ten minste één onderneming bezitten - hier wel 
van toepassing - "door de verwerving van participaties of vermogensbestanddelen, bij overeenkomst of op elke andere 
wijze, rechtstreeks of middellijk zeggenschap over één of meer andere ondernemingen of delen daarvan verkrijgen". 
Centraal staat blijkbaar het begrip "zeggenschap". Die berust blijkens art. 3, lid 3, "op rechten, overeenkomsten of 
andere middelen die, afzonderlijk of gezamenlijk, met inachtneming van alle feitelijke en juridische omstandigheden, 
het mogelijk maken een bepalende invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming, met name IJ a) 
eigen doms- of gebruiksrechten op alle vermogensbestanddelen van een onderneming of delen daarvan; I I b) rechten of 
overeenkomsten die een bepalende invloed verschaffen op de samenstelling, het stemgedrag of de besluiten van de 
ondernemingsorganen". Zie ook lid 4 van hetzelfde artikel. 
1297 BARENTS, R., Europees recht voor economische en bedrijfskundige richtingen, Alphen aan den Rijn, Samson 
H.D. Tjeenk Willink, 1994, 259. Vgl. STUYCK, J. in Kartelrecht IL o.c., nr. 631, p. 788: "Een joint venture, of 
gemeenschappelijke dochteronderneming, is een vennootschap die gecontroleerd wordt door twee of meer andere 
vennootschappen, moederondernemingen". 
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Staat een meerderheidsparticipatie aanhoudt in Sabena ? en hoe valt de Belgische Staat te 
kwalificeren·als "onderneming"? 

In antwoord op de eerste vraag argumenteert de Commissie op overtuigende wijze dat Air France 
weliswaar slechts over een minderheidsdeelneming beschikt, maar dat aan die deelneming rechten 
zijn verbonden die "merkelijk verder reiken dan de rechten die normalerwijze aan 
minderheidsaandeelhouders worden toegekend voor de bescherming van hun investering" .1298 
Inderdaad: 

(i) Air France heeft een volwaardig medebeslissingsrecht over de toekomstige strategie van Sabena. 
Deze strategie is immers vastgelegd in het "business plan" en in een "industrieel 
samenwerkingsplan" ("plan de coopération industrielle"), die integraal deel uitmaken van het door 
Air France ondertekende samenwerkingsakkoord met Sabena. Bovendien vereisen wijzigingen aan 
de strategie een driekwart meerderheid binnen de raad van bestuur, hetgeen instemming van het 
door Air France gecontroleerde Finacta vooronderstelt. 

(ii) Air France benoemt, via Finacta, de helft van de gewone leden van het Uitvoerend Comité, dat 
zoals aangegeven (supra, nr._) over ruime bevoegdheden beschikt. 

(iii) Het vetorecht van Air France bij de benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter van Sabena, 
garandeert de Fransen een rol van betekenis, niet enkel binnen de raad van bestuur en het uitvoerend 
comité maar ook bij de bepaling van het dagelijks beleid, dat immers door de voorzitter wordt 
bepaald (supra, nr._). 

(iv) de Belgische Staat kan zijn meerderheid van het kapitaal niet vertalen in een doorslaggevende 
stem wanneer er conflicten zouden rijzen bij het beheer van Sabena : 

"[I]l n'existe aucun mécanisme spécifiquè de résolution des conflits qui lui donne prédominance en cas de 
difficultés importantes dans Ie fonctionnement, tel que prévu par Ie protocole d'accord, des organes de la 
SABENA ou de la SABENA elle-même .... Ce fait renforce la nature de controle conjoint 

De Commissie anticipeert ook op mogelijke bezwaren- opgeworpen door de aanmeldende partijen?
tegen een kwalificatie als gemeenschappelijke onderneming. Ze voert daarbij het volgende aan : 

(i) Het samenwerkingsakkoord tussen Sabena en Air France betreft enkel de geregelde 
luchtvaartactiviteit van Sabena. Zou Sabená naast die activiteit nog op andere domeinen 
bedrijvigheden van betekenis uitoefenen, dan zou dat afbreuk kunnen doen aan een kwalificatie als 
gemeenschappelijke onderneming. Dat blijkt echter niet het geval : het belang van de 
nevenactiviteiten, vooral inzake charters, hotels en toerisme, blijft relatief gering.l299 

(ii) Dat Sabena het akkoord met Air France mee heeft ondertekend, zou de indruk kunnen wekken dat 
Sabena mee controleert, in plaats van als gemeenschappelijke onderneming gecontroleerd te 
worden. Die indruk is vals, want de handtekening onder het "protocole d'accord" van de voorzitter 
van Sabena kwam er slechts na machtiging door de Belgische Staat, die zich garant stelt voor de 
uitvoering van de verbintenissen aangaande Sabena. 

(iii) Dat de Belgische Staat geen onderneming is - cf. de tweede hierboven opgeworpen vraag - stoort 
de Commissie evenmin. Ze verwij st op dit punt naar artikel 3, lid 1, sub b, van de 
Concentratieverordening, volgens welk "personen" partij kunnen zijn bij de uitoefening van 
gemeenschappelijke controle.1300 

1298 "qui vont bien au-delà de ceux normalement reconnus aux actionnaires minoritaires pour la proteetion de leur 
investissement" : zie punt 11, sub A, van de publieke versie van de beschikking. 

1299 Zie voetnoot 2 van de publieke versie van de beschikking. 

1300 Dit is juist, maar neemt niet weg dat de bepaling van de Concentratieverordening die specifiek over 
gemeenschappelijke ondernemingen gaat, nl. art. 3, lid 2, het uitsluitend heeft over "(oprichtende) ondernemingen". 
Bovendien bevindt art. 83 (ex 87) EG, één van de rechtsbases voor verordening 4064/89, zich in de afdeling "Regels 
voor ondernemingen" van het Verdragshoofdstuk met "Regels betreffende de mededinging". Ook dat artikel betreft 
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(iv) De door het "protocole d'accord" uitdrukkelijk open gelaten mogelijkheid - geen plicht - tot 
verdere kapitaalverhogingen bij Sabena, is niet van aard om het aandeel van Air France te 
verwateren. Air France beschikt immers over een voorkeurrecht in evenredigheid tot het 
aanvankelijk aangehouden kapitaal. Ook de eventuele onderschrijving van aandelen door het 
personeel zal, gegeven de hiervoren opgesomde controlemodaliteiten, de macht van de Fransen niet 
aantasten. 

470. Sabena als gemeenschappelijke onderneming met het karakter van een concentratie 
("concentrative joint venture"). Dat Sabena een gemeenschappelijke onderneming wordt, zegt nog 
niets over de toepasselijkheid van verordening 4064/89. Alleen zgn. "concentratieve 
gemeenschappelijke ondernemingen" ("concentrative joint ventures") vallen onder de 
Concentratieverordening, terwijl "coöperatieve gemeenschappelijke ondernemingen" ("cooperative 
joint ventures") niet aan de Concentratieverordening maar aan de artikelen 81 en 82 (ex 85 en 86) van 
het Verdrag getoetst moeten worden. 

De communautaire wetgever heeft het wenselijk heeft geacht om "alleen verrichtingen die een blijvende 
verandering in de structuur van de betrokken ondernemingen teweegbrengen" onder het begrip 
"concentratie" te brengen. Daarentegen vallen verrichtingen die slechts "tot doel of tot gevolg hebben het 
mededingingsgedrag van onafhankelijk blijvende ondernemingen te coördineren" onder het gemeen 
verdragsrechtelijk kartelrecht van artt. 81 en 82 (ex 85 en 86) EG)301 

Deze keuze vindt men wat de gemeenschappelijke ondernemingen betreft, vertaald in art. 3, lid 2, van de 
Concentratieverordening. De oprichting van een gemeenschappelijke onderneming die als doel of als 
effect heeft dat onafhankelijk blijvende ondernemingen hun concurrentiegedrag gaan coördineren, maakt 
geen concentratie uit. De oprichting van een gemeenschappelijke onderneming die duurzaam alle 
functies van een zelfstandige economische eenheid vervult zonder te leiden tot de coördinatie van het 
concurrentiegedrag van de oprichtende ondernemingen, ressorteert wel onder verordening 4064/89 
(althans indien er ook een communautaire dimensie is: infra, nr._). In het eerste geval is sprake van een 
"cooperative joint venture", in het tweede van een "concentrative joint venture". 

4 71. V ooraleer het regime van de Concentratieverordening toepassing te laten vinden, dient de 
Commissie derhalve aan te tonen dat Sabena en Air France géén onafhankelijk blijvende 
ondernemingen zijn die door ondertekening van het "protocole d'accord" hun concurrentiegedrag gaan 
coördineren (element 1 ), maar dat integendeel Sabena een gemeenschappelijke onderneming is die 
duurzaam alle functies van een zelfstandige economische eenheid vervult (element 2) zónder dat dit 
leidt tot de coördinatie van het concurrentiegedrag van de oprichtende ondernemingen, dit zijn - in de 
visie van de Commissie - de Belgische Staat en Air France (element 3). 

Ter staving van het tweede element wijst de Commissie op de dertigjarige, verlengbare duur van het 
"protocole d'accord" en op het feit dat Sabena kan beschikken over alle materieel en mensen die nodig 
zijn voor een activiteit als volwaardige luchtvaartmaatschappij,l302 Aantonen dat aan het derde 
element voldaan is, valt de Commissie evenmin zwaar. Aangezien de Belgische Staat geen andere 
luchtvaartactiviteiten heeft dan degene die in Sabena zijn ondergebracht, kan de Staat niet meer 
concurreren met Air France en kan er dus ook geen sprake meer zijn van een coördinatie van het 
concurrentiegedrag van de oprichtende ondernemingen : 

"En ce qui concerne la relation concurrentielle entre l'Etat beige et l'entreprise commune et/ou entre l'Etat 
belge et AIR FRANCE, la condusion du protoeale d'accord implique que toutes les activités de l'Etat 
beige, partenaire de l'entreprise commune, dans Ie domaine du transport aérien, sont incluses dans 
l'entreprise commune. L'Etat beige ne controle en effet aucune autre compagnie aérienne et la création 

dus enkel ondernemingen. Daar staat tegenover dat art. 235 (nu art. 308) EG ook, en zelfs "hoofdzakelijk" (preambule 
van verordening 4064/89, achtste considerans) als rechtsbasis voor de Concentratieverordening heeft gediend. 
1301 In die zin considerans 23 van de preambule van verordening 4064/89. Vgl. de derde considerans van dezelfde 
preambuel : "ingrijpende structuurveranderingen". 

1302 Zie punt 12 van de publieke versie van de beschikking. 
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d'une nouvelle apparaît illusoire. Il s'ensuit que l'Etat beige ne peut en aucune manière être considéré 
comme un concurrent effectif ou potentiel de la SABENA." 1303 

472. Waarschijnlijk1304 op grond van de overweging dat Air France slechts een 
minderheidsparticipatie in Sabena zou verwerven, hadden de partijen bij het "protocole d'accord" 
geopteerd voor een aanmelding van hun overeenkomst als samenwerkingsverband, onder artikel 85 
(ondertussen 81) van het Verdrag : supra, nr. _. 

In deze visie ageren Sabena en Air France als twee ondernemingen die onafhankelijk blijven maar een 
handeling stellen - nl. het "protocole d'accord" sluiten - die hun concurrentiegedrag coördineert. Sabena 
is in deze visie geen gemeenschappelijke, maar een door de Belgische Staat gecontroleerde onderneming, 
waarin Air France slechts een minderheidsparticipatie aanhoudt. 

Klaarblijkelijk heeft de Commissie vervolgens geherkwalificeerd. De instelling oordeelde, zo blijkt 
uit haar toetsing aan de Concentratieverordening, dat Sabena ondanks de minderheidsparticipatie van 
Air France toch een gemeenschappelijke onderneming uitmaakt waarin de Belgische Staat en 
Air France op voet van gelijkheid samenwerken. 

In deze visie richten de Belgische Staat en Air France als twee personen een gemeenschappelijke 
onderneming op die duurzaam alle functies van een zelfstandige economische eenheid vervult en die niet 
als doel of effect heeft dat het concurrentiegedrag van de Staat en Air France wordt gecoördineerd. 
Dat laatste kan volgens de Commissie het geval niet zijn 

473. Sabena als gemeenschappelijke onderneming met het karakter van een concentratie 
("concentrative joint venture"). 

Wat verloren tussen de overige beschouwingen en gespeend van enige motivatie volgt onder deze 
hoofding "gemeenschappelijke onderneming" tenslotte het volgende zinnetje: 

"Enfin, Ie controle que l'Etat beige exercera sur la SABENA est suffisant pour permettre à eet Etat de 
satisfaire aux conditions requises par les accords aériens bilatéraux." 

Hier raakt de Commissie, quasi nonchalant, een fundamenteler vraagstuk aan, dat nog sterker op de 
voorgrond is getreden bij de intrede van het niet-communautaire Swissair bij Sabena. 

Om een samenwerking zoals die tussen Sabena en Air France of tussen Sabena en Swissair te kunnen 
billijken onder de Concentratieverordening, moet de Commissie concluderen dat, in casu, de 
Belgische Staat geen exclusieve controle meer uitoefent over Sabena. Anders kan er geen sprake zijn 
van een gemeenschappelijke onderneming en dringt een toetsing aan art. 81 (toen nog 85) EG i.p.v. 
aan de Concentratieverordening zich op.l305 Maar tegelijkertijd moet dezelfde Commissie, om 
dezelfde samenwerking te billijken onder bilaterale luchtvaartakkoorden en/of het derde pakket 
luchtvaartmaatregelen, concluderen dat de Belgische Staat wel nog de exclusieve controle uitoefent 
over Sabena. Anders zou Sabena immers niet langer kwalificeren als "flag carrier" in de zin van de 
bilaterale luchtvaartakkoorden en/of als "communautaire luchtvaartmaatschappij" in de zin van het 
derde pakket luchtvaartmaatregelen, wat een einde zou stellen aan alle voordelen waarop die 
akkoorden en maatregelen recht geven. 

1303 Punt 13 van de publieke versie van de beschikking. Omtrent deze redenering blijf ik met vragen zitten. Het is 
juist dat de Belgische Staat na de ondertekening van het "protocole d'accord" geen concurrent meer is van Air France. 
Het doel van de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming was precies dat de Staat (via Sabena) en 
Air France zouden samenwerken i.p.v. concurreren. Kan men dan nog ontkennen dat deze oprichting een coördinatie 
van het concurrentiegedrag van de oprichtende ondernemingen tot gevolg heeft gehad ? 

1304 De tekst van de aanmelding of van eventuele briefwisseling over de aard van de operatie Sabena I Air France is 
niet publiek. · 

1305 Blijkbaar gingen de aanmeldende partijen er effectiefvanuit dat hun operatie aan art. 85 (nu art. 81) EG getoetst 
zou moeten worden: supra, nr._. 
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Het hierboven aangehaalde zinnetje uit de verklaring van geen bezwaar in de zaak Sabena I Air 
France maakt duidelijk, op impliciete doch zekere wijze, dat de Commissie het controlecriterium in 
de zin van de Concentratieverordening anders interpreteert dan het controlecriterium in de zin van de 
luchtvaartreglementering. Inderdaad laat alleen zulk een gedifferentieerde interpretatie toe om 
eenzelfde luchtvaartalliantie te billijken vanuit twee typen regelgeving die schijnbaar tegenstrijdige 
criteria hanteren. Niettemin blij ft de spanning voelbaar: We komen hier verder nog op terug (infra, 
nr._). 

6. Europese staatssteuncontrole: Sabena-Swissair (incl. uitvlagging, sociale lastenverlaging, Zephvr
Fin) 

6.1 Staatssteun in 1995? Inleiding en verdere indeling 

474. Op 18 mei 19951306 heeft de Belgische regering de transactie rond Sabena en Swissair 
aangemeld bij de Commissie, opdat die zou kunnen nagaan of er met de transactie staatssteun 
gemoeid was. 

Men kan geredelijk aannemen dat de aanmelding heeft plaatsgevonden krachtens art. 92, lid 3, van het 
Verdrag (nu art. 87, lid 3), dat tot aanmelding van nieuwe steun-maatregelen verplicht. Uit de enkele 
aanmelding valt echter niet af te leiden dat de Belgische regering zelf van het bestaan van staatssteun 
overtuigd was. Het is gebruikelijk -en in geval van onderhandse privatisering zelfs verplicht: infra, 
nr. _ - dat een Lid-Staat "als een goede huisvader" financiële transacties aanmeldt, gewoon om mogelijke 
betwistingen achteraf te vermijden. -

Twee maanden na de aanmelding, op 19 juli 1995, verspreidt de Commissie een korte persmededeling 
die behalve de staatssteunaspecten ook de aspecten concentratiecontrole en luchtvaartregulering van 
de transactie Sabena-Swissair betreft. In de persmededeling meldt de Commissie dat ze "haar 
goedkeuring [heeft] gehecht aan alle aspecten in verband met de fusie (sic) tussen de Belgische 
nationale luchtvaartmaatschappij Sabena en Swissair" en dat ze "tot de conclusie [is] gekomen dat de 
aangemelde operatie geen ernstige twijfels doet ontstaan ten aanzien van de verenigbaarheid met de 
gemeenschappelijke markt en het functioneren van de EER-overeenkomst". Vertaald in procedurele 
staatssteuntermen betekent dit dat de Commissie het prima facie duidelijk acht dat er geen staatssteun 
met de transactie Sabena-Swissair is gemoeid, zodanig dat ze de formele procedure van artikel 88 
(ex 93), lid 2, van het Verdrag niet hoeft in te leiden en derde partijen niet om opmerkingen zal 
vragen. 

475. De niet-inleiding van de formele procedure heeft bijkomend een hoogst onaangenaam gevolg. 
Volgens een vaste praktijk worden de beslissingen van de Commissie om de formele procedure niet te 
openen, niet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt worden. Wordt tegen deze beslissingen 
geen beroep in rechte ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg of het Hof van Justitie, en in casu is 
dat niet gebeurd, dan komt het grote publiek niets te weten over de motieven die de Commissie tot een 
nihil obstat hebben geleid, althans niet van de Commissie zelf. Dit sterk staaltje van intransparantie 
- niet het enige in mededingingszaken - in hoofde van een instelling die de mond vol heeft van 
transparantie, is in de literatuur reeds meermaals aangeklaagd.l307 Het maakt het voor onderzoekers 

1306 De datum komt van GODFROID, M. en FRÜHLING, P., T.B.H.S., l.c., 177. 
1307 Zie de verwijzingen bij GODFROID, M. en FRüHLING, P., Cah.Dr.Eur., l.c., 286, voetnoot 53. Deze auteurs (idem, 
286-287) wijzen erop (i) dat de brieven van de Commissie die het einde markeren van de formele procedure van 
art. 88 (ex 93), lid 2 (positieve, voorwaardelijk positieve of negatieve beschikking) wel volledig in het Publicatieblad 
worden opgenomen, (ii) dat de brieven aan het einde van de informele procedure daar soms toch ook worden 
gepubliceerd, zij het in verkorte vorm en (iii) dat de waarde van persberichten ter vervanging van publicatie 
gerelativeerd moet worden sinds het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 december 1996 in de Air France 
(CDC) zaak (zie r.o. 106). Punten (i) en (ii) geven aan dat de Commissie moeilijk principiële bezwaren kan laten 
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moeilijk om de gedachtengang van de Commissie te reconstrueren. Gelukkig zijn er in dit concrete 
geval een aantal betrouwbare samenvattingen van de kwestieuze Commissiebeschikking voorhanden, 
samenvattingen die onmiskenbaar zijn geschreven met de tekst van de officieel niet beschikbare 
beslissing voor ogen (zie infra, onder 6.2).1308 

476. Hieronder zullen we een poging ondernemen om de redenering die de Commissie tot de 
afwezigheid van staatssteun heeft doen besluiten, te reconstrueren (infra, nrs. _-_).Vervolgens zullen 
we betogen: 

(i) dat esseP..tiële onderdelen van deze redenering berusten op foutieve gegevens, wat erop kan duiden 
dat de Commissie door de Belgische regering verkeerd is ingelicht over de ware toedracht van een 
aantal transacties (infra, nrs. _-_); 

(ii) dat, anders dan de Commissie heeft geoordeeld, België wel degelijk staatssteun heeft verleend (en 
nog steeds verleent) n.a.v. de intrede van Swissair in Sabena (infra, nrs. _-_); 

(iii) dat de Commissie daarom minstens de formele procedure van artikel 93 (ondertussen 88), lid 2, 
van het Verdrag had moeten openen (infra, nrs. _-_); 

(iv) dat de Commissie, indien inderdaad zou blijken dat er staatssteim aan Sabena en/of Swissair is 
verleend, alsnog dient in te grijpen; dat ze eventueel tot dergelijk ingrijpen gedwongen kan worden 
door concurrenten van Sabena; dat steun die met de gemeenschappelijke markt onverenigbaar blijkt, 
teruggevorderd moet worden (infra, nrs. _-_). 

6.2 De beslissing van de Commissie van 19 juli 1995 

4 77. Zoals gezegd, is de motivering van de beslissing van de Commissie om geen formele procedure 
in te leiden krachtens artikel 93 (ondertussen 88), lid 2, wegens prima facie afwezigheid van 
staatssteun, niet openbaar gemaakt maar heeft de Commissie deze beslissing wel toegelicht in een 
persmededeling. Daarnaast werd de beslissing toegelicht in de nieuwsbrief "Informations 
elfropéennes" van "Agence Europe" en hebben specialisten luchtvaartrecht ze becommentarieerd in 
artikels. Laten we alle relevante passages eerst naast elkaar leggen : 

Persmededeling!P/95/805 van de Commissie van 19 juli 1995 (COMP DOC 275) 

"De Commissie heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan alle aspecten in verband met de fusie tussen 
de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij Sabena en Swissair. Op initiatief van de heer Neil 
Kinnock, als lid van de Commissie verantwoordelijk voor het vervoersbeleid, heeft het Directoraat
generaal Vervoer de aspecten in verband met mogelijke staatssteun en de feitelijke zeggenschap bekeken 
en op initiatief van de heer Karel Van Miert, verantwoordelijk voor het concurrentie beleid, heeft het 
Directoraat-generaal Concurrentie de aspecten in verband met het concurrentiebeleid onder de loep 
genomen. De conclusie van de Commissie is dat aan alle voorwaarden is voldaan, waarbij vooral drie 
vragen moesten worden beantwoord : 
- de vraag of er sprake is van staatssteun; 

België heeft eveneens kennisgegeven van zijn voornemen om bepaalde extra pensioenbijdragen voor de 
hele sector luchtvervoer af te schaffen, waarmee een situatie wordt rechtgezet die datèert van 1969 toen 
in deze sector extra pensioenbijdragen werden ingevoerd om met dit extra geld de kosten te kunnen 
betalen van de vervroegde pensioenleeftijd van piloten en cabinepersoneeL 

gelden tegen de publicatie van beslissingen zoals de degene die hier wordt besproken (in "gekuiste" versie natuurlijk, 
zonder zakengeheimen). In die zin, voorzichtig, ook GODFROID, M. en FRÜHLING, P., Cah.Dr.Eur., l.c., 

1308 Dit maakt de houding van de Commissie nog moeilijker te aanvaarden. Wie als onderzoeker de officiële wegen 
volgt, krijgt geen toegang tot de beslissingen van de Commissie om de formele procedure van art. 93 (ex 88), lid 2~ 
niet te openen. Binnen "het circuit" daarentegen, blijken dezelfde beslissingen relatiefvrij te circuleren. 
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De Commissie heeft deze zaak geanalyseerd en is tot de conclusie gekomen dat overeenkomstig de 
richtsnoeren inzake staatssteun in de luchtvaartsector fmanciële injecties niet als staatssteun worden 
beschouwd wanneer het overheidsaandeel in een bedrijf daardoor wordt verhoogd,1309 mits het 
geïnvesteerde kapitaal evenredig is met het aantal aandelen dat in het bezit van de overheid is en gepaard 
gaat met een fmanciële injectie van een particuliere aandeelhouder. Daarbij moet het bezit van de 
particuliere investeerder een reëel economisch belang vertegenwoordigen. Wanneer een particuliere 
investeerder bereid is zich bij een investering door de overheid aan te sluiten, wijst dit er derhalve sterk 
op dat het om een fmancieel verantwoorde operatie gaat. In dit geval tekent Swissair tegen dezelfde prijs 
en onder dezelfde voorwaarden op de nieuwe aandelen in als FIM en de Belgische investeerders. 

De Commissie is derhalve van mening dat het hier om een normale fmanciële transactie gaat en dat er 
geen sprake is van staatssteun. 

Wat de sociale premies betreft : België heeft besloten de speciale sociale premies voor piloten en 
cabinepersoneel af te schaffen. Dit heeft geen gevolgen voor de concurrentie in deze sector, maar 
betekent dat een afwijkende situatie, waarvoor niet langer argumenten kunnen worden aangevoerd, wordt 
rechtgetrokken. De Commissie is derhalve van mening dat deze maatregel deel uitmaakt van het 
economisch beleid dat volledig onder de verantwoordelijkheid van de Lid-Staten valt en derhalve in geen 
enkel opzicht als staatssteun kan worden beschouwd .... " 

Agence Europe. 20 juli 1995 

"On Wednesday, the European Commission approved [the] merger between the Sabena and Swissair 
airline companies, because, as Commissioner Karel Van Miert (competition) and Neil Kinnock explained 
to the press, this opera ti on : i) contains no element of State aid. In buying a 3 7,5 % stake in Sabena, so far 
held by Air France, Belgium is acting 'like 'àny private investor'. Sabena's recapitalization (for 9.5 billion 
Belgian francs, 6 million ·of which will be underwritten by Swissair, 2 billion by a Belgian investment 
consortium and 1.5 billion by a Belgian public institution, the Société [fédérale] d'investissement) raises 
no problem of State aid, as the capita! injection by the public authorities i[s] proportional to the shares 
held by the public authorities, what is more, it is being accompanied by a capital injection by private 
sharebolders (Swissair and certain private Belgian investors ), "which proves that the operation is 
financial[ly] sound". As for the abrogation of some special contributions in matters of pensions ( for the 
Belgian air transport section as a whole ), the Belgian Government "is putting right a historie mistake" 
which goes back to 1969 when such contributions were introduced in order to assume further financing 
to cover the costs linked to the fact that pilorts and cabinet staff benefit from a pension before the Ie gal 
pension age, said Mr. Kinnock." 

TUdschrift voor Belgisch handelsrecht- Snelberichten 

"Om ha te gaan of er sprake is van steunmaatregelen van de Staat, heeft de Commissie toepassing 
gemaakt van het principe van de investeerder in een markteconomie, zoals zij dit had uiteengezet in de 
richtsnoeren m.b.t. steunmaatregelen in de luchtvaartsector (P.B., C/350, 10 december 1994). 

Zij stelt dat de nieuwe kapitaalinjecties van de Belgische Staat geen steunmaatregelen zijn, maar wel 
degelijk normale handelstransacties. Immers, een privé investeerder, Swissair, schrijft in op een 
aanzienlijk deel van de nieuwe aandelen (6 miljard BF. van de 9 miljard BF.) onder dezelfde 
voorwaarden als de Staat (via SFI) en de andere Belgische investeerders. Bovendien houdt de Commissie 
ook rekening met het feit dat de operatie billijk is, aangezien Swissair 6 miljard BF. heeft moeten betalen 
om 49,5 % van de aandelen te controleren, terwijl het saldo van 50,5 % in handen van de Belgen een 
bedrag van 6,1 miljard BF. vertegenwoordigt. 

De Commissie heeft altijd voorgehouden dat een injectie van vers kapitaal door de Staat beschouwd kan 
worden als een normale financiële transactie van zodra privé investeerders die een aanzienlijke 
minderheid in het kapitaal bezitten, op dezelfde wijze- d.w.z. in verhouding met hun aandeel- aan deze 
transactie deelnemen als de Staat. Tot nu toe heeft de Commissie echter steeds de afwezigheid van 
dergelijke privé investeerders moeten vaststellen (zie vb. de beslissingen van Iberia van 22 juli 1992 en 

1309 Men merke op dat in casu geen financiële injectie aan de orde staat die het overheidsaandeel heeft verhoogd, 
maar één die het overheidsaandeel integendeel heeft verlaagd: supra, nr._. 
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Air France CDC-Participations van 27 juli 1994). De eerste Air France zaak (20 november 1991) is het 
enige precedent waarin een kapitaalverhoging waarop de Staat had ingeschreven, beschouwd werd als 
een normale financiële transactie. De Commissie heeft zich toen gebaseerd op de goede fmanciële 
perspectieven van de onderneming, op lange en middellange termijn. 
Wat betreft de aandelen die de Staat voor 5,875 miljard BF. van Finacta aangekocht heeft, om voor 
4 miljard BF. aan Swissair te verkopen, terwijl vóór de kapitaalverhoging de waarde van de maatschappij 
op de markt tot 2,6 miljard BF. teruggevallen was, stelt de Commissie dat het financiële verlies van 
België en het correlatieve voordeel voor Swissair een steunmaatregel ten voordele van Swissair had 
kunnen uitmaken, indien de prijs die voor de aankoop van de Finacta aandelen betaald was, deze van de 
markt geweest was. Noch Finacta noch Swissair heeft echter genoten van een steunmaatregel, aangezien 
het legitiem is dat Finacta een hogere prijs dan de waarde van de markt heeft kunnen bekomen, rekening 
houdend met enerzijds het strategisch belang van deze deelname en anderzijds het feit dat ook Swissair 
een 'premie' heeft moeten betalen om de controle van Sabena in handen te krijgen. 
Tenslotte oordeelt de Commissie dat de afschaffmg door België van een bijzonder regime van 
buitengewone sociale bijdragen voor de piloten en het kabinepersoneel, dat enkel de luchtvaartsector trof, 
een maatregel van politiek economisch beleid uitmaakt die onder de verantwoordelijkheid van de Staten 
valt. Het is geen steunmaatregel omdat het gaat om de afschaffing van een niet langer gerechtvaardigd 
nadeel dat aan de luchtvaartsector werd opgelegd. Het gaat voor één keer echt om de afschaffmg van een 
obstakel voor de competitiviteit en niet om de instelling van een bijzonder sectoneel voordeelsregirile, 
hetgeen doorgaans wél het geval is (referenties : niet opgenomen, nb ). 

Tot besluit: de beslissing van de Commissie is bijzonder interessant aangezien het gaat om de tweede 
casus van een 'normale financiële transactie' in de luchtvaartsector en gezien de gehanteerde criteria 
(deelname van een privé investeerder naast de Staat en de maatregel van algemeen beleid) het voorwerp 
kunnen uitmaken van de eerste positieve toepassingen in deze sector." 

Cahiers de droit européen 

"Par contre, la Sabena a su tirer profit de la neutralité de la Commission vis-à-vis des mesures de 
- politique économique générale lors de !'examen de prise de participation de Swissair dans Ie transporteur 

beige. A cette occasion, l'Etat beige a abrogé à un régime spécial de cotisations sociales, institué en 1969, 
qui pénalisait les transporteurs aériens nationaux par rapport au système général de sécurité sociale. La 
Commission a considéré qu'en modifiant ce régime, la Belgique n'avait conféré aucun avantage au 
secteur mais, au contraire, qu'elle avait supprimé un désavantage qui n'était plus justifié, ce qui ressortait 
de sa politique économique générale." 

Deze fragmenten bieden voldoende elementen om de motieven die de Commissie hebben geleid, te 
achterhalen (nogmaals, eventuele onvolledigheid is enkel te wijten aan het gedrag van de Commissie 
zelf, die de tekst van haar beslissing niet publiek maakt). Het is wellicht nuttig er vooraf nog even op 
te wijzen dat dit aspect van de beslissing van de Commissie niet, zoals gewoonlijk, op voorstel van 
het directoraat-generaal Concurrentie (DG IV) is genomen, maar op voorstel van het directoraat
generaal V ervoer (DG VII). 

478. De Commissie oordeelt dat er in deze zaak "geen sprake is van staatssteun". Ze ziet twee 
elementen die eventueel als staatssteun hadden kunnen worden gekwalificeerd, maar die bij nader 
inzien die kwalificatie niet verdienen: de kapitaalsinjectie van de Belgische overheid in Sabena 
(infra, volgend randnr.), en de afschaffing van speciale sociale premies voor piloten en 
cabinepersoneel (infra, nr._). 

479. De kapitaalsinjectie maakt, "overeenkomstig de richtsnoeren inzake staatssteun in de 
luchtvaartsector" "een normale financiële transactie" uit, omdat (i) "het geïnvesteerde kapitaal 
evenredig is met het aantal aandelen dat in het bezit van de overheid is" en (ii) ze "gepaard gaat met 
·een financiële injectie van een particuliere aandeelhouder", waarbij "het bezit van de particuliere 
investeerder een reëel economisch belang vertegenwoordigt". Concreet virtdt de Commissie niet één 
maar twee "particuliere aandeelhouders" "bereid zich bij een investering door de overheid aan te 
sluiten" : "Swissair and certain private Belgian investors". Wat Swissair betreft, dat bedrijf "tekent 
tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden op de nieuwe aandelen in als de Fllv1 en de 
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Belgische investeerders". Dat de Staat via FIM Finacta heeft uitgekocht aan een prijs die boven de 
marktprijs ligt, doet hieraan niet af. 

Het is weliswaar juist dat "de Staat [aandelen] voor 5,875 miljard BF van Finacta aangekocht heeft, om 
[ze] voor 4 miljard BF aan Swissair te verkopen, terwijl vóór de kapitaalverhoging de waarde van de 
maatschappij op de markt tot 2,6 miljard BF teruggevallen was", en het is juist dat dit voor België een 
"financieel verlies" en voor Swissair een "correlatief voordeel" uitmaakt. Dit "[had] een steunmaatregel 
ten voordele van Swissair had kunnen uitmaken, indien de prijs die voor de aankoop van· de Finacta 
aandelen betaald was, deze van de markt geweest was". Nu echter heeft "[n]och Finacta noch Swissair ... 
genoten van een steunmaatregel, aangezien het legitiem is dat Finacta een hogere prijs dan de waarde van 
de markt heeft kunnen bekomen, rekening houdend met enerzijds het strategisch belang van deze 
deelname en anderzijds het feit dat ook Swissair een 'premie' heeft moeten betalen om de controle van 
Sabena in handen te krijgen". Kortom, ook "[i]n buying a 37,5% stake in Sabena, so far held by Air 
France, Belgium is acting 'like any private investor"'. · 

Trouwens, in zijn algemeenheid beschouwd "[is] de operatie billijk", "aangezien Swissair 6 miljard 
BF heeft moeten betalen om 49,5 % van de aandelen te controleren, terwijl het saldo van 50,5 % in 
handen van de Belgen een bedrag van 6,1 miljard BF vertegenwoordigt". 

480. Wat nu de afschaffing van sociale premies betreft, stelt de Commissie vast "dat België heeft 
besloten de speciale sociale premies voor piloten en cabinepersoneel af te schaffen". De afschaffing 
betreft meer bepaald een bijdrage "qui pénalisait les transporteurs aériens nationaux par rapport au 
système général de sécurité sociale". Aangezien de afschaffing betekent "dat een afwijkende situatie, 
waarvoor niet langer argumenten kunnen worden aangevoerd, wordt rechtgetrokken" ("the Belgian 
Govemment 'is putting right a historie mistake' which goes back to 1969") en aangezien ze "geen 
gevolgen [heeft] voor de concurrentie in deze sector", kan de Commissie zich er enkel over 
verheugen. In zulke omstandigheden maakt de afschaffing overigens "deel [uit] van het economisch 
beleid dat volledig onder de verantwoordelijk van de Lid-Staten valt en [kan ze] derhalve in geen 
enkel opzicht als staatssteun worden beschouwd". 

6.3 De beslissing van de Commissie berust op onjuiste gegevens 

481. De gegevens op basis waarvan de Commissie haar beslissing van 19 juli 1995 fundeert, zijn op 
minstens zes punten aantoonbaar onjuist. Het betreft hier feitelijke gegevens- het gaat hier dus (nog) 
niet over kwalificatie van gegevens of over daaraan verbonden juridische gevolgen - die als waarheid 
worden geponeerd terwijl ze manifest onjuist zijn. Bovendien betreffen de onjuistheden geen details 
maar wezenlijke elementen van de Sabena-Swissair transactie. Hier volgt de lijst: 

Omtrent de kapitaalsparticipatie van de Belgische Staat in Sabena : 

(i) Het is niet juist dat de Staat (FIM) de Sabena-aandelen die hij ver boven de marktprijs van Finacta 
terugkocht, vervolgens eveneens boven de marktprijs aan Swissair zou hebben doorverkocht. 
Tot vandaag bevinden bedoelde aandelen zich in handen van de Staat (FIM). Het "financieel 
verlies" van België en het "corr-elatief voordeel" van Swissair belopen dientengevolge niet 1,875 
miljard frank, 1310 zoals de Commissie aangeeft, maar wel4,894 miljard frank. 

(ii) Het is niet juist dat Swissair "een 'premie' heeft moeten betalen om de controle van Sabena in 
handen te krijgen". Het tegendeel is het geval. Swissair, dat op termijn de controle over Sabena 
verwerft, heeft voor zijn aandelen merkelijk minder betaald dan de Staat, die nochtans zijn controle 
afstaat. 

1310 5, 87 5 miljard frank aankoopprijs voor de Finacta-aandelen min 4 miljard frank vermeende doorverkoopprijs aan 
Swissair. 
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(iii) Er hebben helemaal geen "particuliere Belgische investeerders" meegedaan aan de 
kapitaalsverhoging van Sabena: in Zephyr-Fin, voorgesteld als investeringsvehikel van Belgische 
institutionele beleggers, participeren tot vandaag enkel overheidsholdings. 

(iv) Het gaat niet op de transactie als "billijk" te kwalificeren op grond van de overweging dat 
Swissair 6 miljard frank heeft betaald voor 49,5% van Sabena "terwijl het saldo van 50,5% in 
handen van de Belgen een bedrag van 6,1 miljard BF vertegenwoordigt". In werkelijkheid heeft 
Swissair 6 miljard frank betaald voor 49,5% terwijl de Belgische Staat meer dan het drievoudige 
heeft neergeteld (19,375 miljard frankl311) voor ... 36,98% van Sabena. Beschouwt men daarnaast 
factoren die niet rechtstreeks samenhangen met de akkoorden van 25 juli 1995, dan blijkt de 
transactie nog veel minder "billijk". 

Omtrent de "afschaffing" van sociale premies 

(v) In 1995 heeft België de speciale sociale premies voor piloten en cabinepersoneel niet afgeschaft; 
het heeft enkel de werkgeversbijdragen afgeschaft, maar de werknemersbijdragen laten bestaan. 

(vi) Achteraf beschouwd, zijn zelfs de werkgeversbijdragen niet afgeschaft. In 1997, nadat het nihil 
obstat van de Commissie verworven was, heeft België de "afgeschafte" werkgeversbijdragen 
opnieuw ingevoerd, en wel retro-actief tot op de datum van het nihil obstat (!). De nieuwe regeling 
is nagenoeg identiek aan de regeling die vóór 1995 gold, met dien verstande dat ze de werkgevers 
gedurende vijfjaar vrijstelt van doorstorting aan de RSZ van de bijdragen die zij verschuldigd zijn-
én van een deel van de door hen geïnde werknemers-bijdragen (!). 

482. Omdat stellingen zoals de bovenstaande best niet lichtzinnig worden geformuleerd, volgen hierna 
van elke stelling de fundamenten. Wie de analyse te technisch vindt worden, kan meteen overgaan 
naar de volgende hoofding, infra, vanaf nr._. 

483. Onjuist gegeven (i). De Commissie is er blijkbaar van overtuigd dat de Belgische Staat "aandelen 
... voor 5,875 miljard BF van Finacta aangekocht heeft om [ze] voor 4 miljard BF aan Swissair te 
verkopen". Dat deze bewering feitelijke grondslag mist, blijkt uit de "Evolutie van kapitaal- en 
aandeelhoudersstructuur'' die ik hoger, op grond van in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerde statuten, schetste. 

De ex-Finacta aandelen blijven tot vandaag in handen van de Staat (die, zoals bij de verwerving ervan, 
optreedt via FIM). De 4 miljard frank waarnaar de Commissie verwijst, slaan op het bedrag van een 
lening die Swissair aan FIM heeft toegekend om de Finacta-aandelen te verwerven. Wellicht valt de 
verwarring voorts te verklaren vanuit de omstandigheid dat Swissair vanaf het jaar 2000, en onder 
bepaalde andere voorwaarden (supra, nr. _), de ex-Finacta aandelen van FIM kan aankopen en dat deze 
aankoop zou kunnen plaatsvinden voor 4 miljard frank, in welk geval FIM voornoemde lening niet moet 
terugbetalen. Het gaat hier echter om een recht van Swissair, geen verplichting. Bovendien blijft het 
perfect mogelijk dat Swissair in 2000 minder dan 4 miljard zal betalen, net zoals het zou kunnen dat de 
marktwaarde van de Sabena-aandelen tegen 2000 werkelijk 4 miljard frank bedraagt, of dat bedrag zelfs 
overstijgt. 

Dat de Commissie zich op dit punt op een foutief gegeven baseert, tast één van de fundamenten van 
haar redenering aan. 

De Commissie ging er van uit dat (a) de Staat de Sabena-aandelen van Finacta ver boven de marktprijs 
heeft gekocht (5,875 miljard aankoopprijs; 981 miljoen reële waarde), hetgeen zich liet verklaren door 
het strategisch karakter van dit aandelenpakket (supra, nr. _) en dat (b) de Staat bedoelde Sabena
aandelen vervolgens aan Swissair heeft doorverkocht voor 4 miljard frank, dit is weliswaar wat minder 
(5,875 miljard min 4 miljard = 1,875 miljard) dan de Staat zelf betaald had maar toch nog steeds ver 
boven de reële waarde. Dit betekent "dat ook Swissair een 'premie' heeft moeten betalen om de controle 
van Sabena in handen te krijgen" ("premie" van 4 miljard aankoopprijs min 981 miljoen reële waarde). 

1311 2 miljard frank kapitaalverhoging via Zephyr-Fin + 1,5 miljard frank kapitaalverhoging via FIM + 15,875 miljard 
frank voor uitkoop Finacta-aandelen = 19,375 miljard frank. 
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In die omstandigheden is er volgens de Commissie geen sprake van echte staatssteun. Dat zou maar 
anders liggen "indien de prijs die voor de aankoop van de Finacta aandelen betaald was [door Swissair, 
nb], deze van de markt geweest was". Dan had Swissair een "cadeau"l312 gekregen van 4,894 miljard 
frank, nu slechts een van 1,875 miljard. Dit bedrag van nog geen 2 miljard verontrust de Commissie niet. 
Wellicht zag de instelling deze beperkte ongelijkheid als een normaal gevolg van de commerciële macht 
van de Swissair groep of als een normale vergoeding voor het feit dat de Staat nog minstens vijf jaar de 
controle over Sabena zou behouden.l314 

Nu blijkt dat de van Finacta gekochte Sabena-aandelen niet zijn doorverkocht aan Swissair, blijft van de 
gevolgde redenering niets heel. Anders dan de Commissie meent, is de Belgische Staat helemaal alleen 
moeten opdraaien voor de uitkoop van Air France I Finacta, uitkoop die nochtans enkel plaatsvond 
omwille van de intrede van Swissair en waarvan de financiële last derhalve proportioneel over de 
Belgische aandeelhouders en Swissair verdeeld had moeten worden. Meteen is ook duidelijk dat Swissair 
géén controlepremie heeft betaald, maar integendeel per aandeel (veel) minder heeft betaald dan de 
Belgische Staat. 
Men zou kunnen aanvoeren dat de meerprijs betaald voor de uitkoop van Air France I Finacta enkel ten 
goede is gekomen aan de aandeelhouders van Finacta en niet aan Sabena, zodat van staatssteun aan 
Sabena geen sprake kan zijn.l315 Deze redenering kan niet overtuigen. In de mate dat de Staat 
voormelde uitkoop alleen heeft bekostigd, is het "market investor" criterium niet nageleefd. Er is geen 
private investeerder bereid gevonden om tegen dezelfde voorwaarden als de Belgische Staat te investeren 
in Sabena. Enkel mits de toekenning van staatssteun kon Swissair bereid gevonden worden in te treden. 
Als begunstigde van deze staatssteun kan men zowel Sabena als Swissair aanduiden; Sabena omdat de 
Staat voor zijn aandelen meer betaald heeft dan de reële waarde en er alleen daardoor een kapitaalinjectie 
van Swissair is gekomen; Swissair omdat het voor zijn inbreng een disproportioneel groot deel van het 
kapitaal heeft gekregen, met daaraan verbonden disproportionele rechten. Maar staatssteun is er. 

484. Onjuist gegeven (iii). Zephyr-Fin werd naar de Commissie toe blijkbaar voorgesteld als een 
vehikel dat privé-beleggers in Sabena zou groeperen. De wil van de Belgische privé-sector om, net 
zoals Swissair, te investeren tegen gelijke voorwaarden als de Belgische Staat, moest bewijzen dat de 
Staat optrad als "marktconforme investeerder" ("market investor") zodat van staatssteun aan Sabena 
geen sprake kon zijn. Vooralsnog groepeert Zephyr-Fin echter helemaal geen privé-investeerders. 
De aandelen zijn voor 99,95% onderschreven door FPM, waarvan de Belgische Staat enig 
aandeelhouder is; het saldo is in handen van FIM, ook een overheidsbedrijf. 

Hoger (supra, nr. _) concludeerden we al dat Zephyr-Fin (i) nooit één particuliere investeerder bereid 
heeft gevonden om in Sabena te investeren tegen dezelfde voorwaarden als de Staat in 1995 en 
(ii) onder die voorwaarden naar alle waarschijnlijkheid ook nooit één particuliere investeerder zal 
kunnen aantrekken. Ook op dit vlak is derhalve hoegenaamd niet voldaan aan het "market investor" 
criterium. Het gebeuren rond Zephyr-Fin levert veeleer het bewijs voor niet-naleving van dit 
criterium. 

485. Onjuiste gegevens (ii) en (iv). Het is intellectueel weinig eerlijk van de Commissie om de 
Sabena-Swissair transactie te omschrijven als "billijk" op grond van de overweging dat "Swissair 
6 miljard BF heeft moeten betalen om 49,5% van de aandelen te controleren, terwijl het saldo van 
50,5 % in handen van de Belgen een bedrag van 6,1 miljard BF vertegenwoordigt". De Commissie 
vergelijkt hier de door Swissair betaalde prijs met de reële waarde van het aandeel van "de Belgen" 
i.p.v. met de prijs die "de Belgen" voor dat aandeel hebben betaald. Een vergelijking van appelen met 

1312 De Commissie spreekt in termen van "financieel nadeel" en "correlatief voordeel" :supra, nr._. 

1314 De beslissing van 19 juli 1995 is niet duidelijk op dit punt. Ik formuleer mijn hypothesen op basis van 
mondelinge gesprekken met specialisten. 

1315 Met de overweging van de Commissie dat er geen sprake kan zijn van staatssteun aan Finacta "aangezien het 
legitiem is dat Finacta een hogere prijs dan de waarde van de markt heeft kunnen bekomen, rekening houdend met 
enerzijds het strategisch belang van deze deelname" ben ik het volledig eens. 
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citroenen dus, voor toetsing van het "market investor" criterium volstrekt irrelevant. Een correcte 
vergelijking maken, valt nochtans niet zwaar. Het komt erop aan te onderzoeken wat Swissair dankzij 
de akkoorden van 25 juli 1995 heeft verkregen en wat het daarvoor heeft betaald, en dat te vergelijken 
met hetgeen "de Belgen" dankzij dezelfde akkoorden hebben verkregen en wat zij daarvoor hebben 
betaald. Deze vergelijking, vanuit Europeesrechtelijke hoek de enige relevante, levert verrassende 
resultaten op. 

Wat Swissair heeft verkregen Prijs (mrd) Wat "de Be!gen" hebben verkregen Pri.is (mrd) 

49,50% stemgerechtigde aandelen 6,000 16,50% stemgerechtigde aandelen 2,000 
(Zephyr-Fin) 

12,37% stemg. aandelen (FIM) 1,500 

8,11% stemg. aandelen (ex-Finacta) 5,875 
3,96% effecten 

0,500 (participatiecertificaten ~ aandelen 
zonder stemrecht maar met bevoorrecht 
dividend) 

Warrants die, onafhankelijk van 0,000 Bereidheid tot 
voorwaarden die "de Belgen" kunnen opgave meerderh. 
controleren, ten vroegste op 1.1.2000 kapitaal vanaf 
recht geven op meerderheid kapitaal 1.1.2000 

Controle bestuursorganen op gelijke 0,000 Bereidheid tot 
voet met "de Belgen" delen bestuur 

minderontvangst 
sociale lasten-

verlichting 
> 0,250 per jaar ? 

Totaal Totaal Totaal Totaal 

Bereidh. opgave 
49,5% stemgerechtigde aandelen+ meerderh. + 
3,96 % effecten+ delen bestuur + 

warrants+ 9,375 + 
disproportionele rechten bestuur 6,500 36,98% stemgerechtigde aandelen > 0,250 per jaar 

Niet opgenomen : 

(i) lening van Swissair aan FIM (lening tegen marktvoorwaarden => neutraal) 

(ii) mogelijke uitoefening van warrants door Swissair vanaf 1.1.2000 (onzeker gebeuren, uitoefenprijs ongekend) 

486. De vergelijking spreekt, denk ik, voor zich. Swissair heeft 6,5 miljard betaald voor 49,5% van 
het stemgerechtigd aandelenkapitaal plus nog eens 3,96 % van de dividendgerechtigde Sabena
effecten (participatiecertificaten) plus warrants die, onder bepaalde voorwaarden, recht geven op de 
verwerving van een meerderheid van het Sabena-kapitaal vanafhetjaar 2000 plus het recht om, nu al, 
Sabena te besturen op voet van gelijkheid met de Belgische A-aandeelhouders. De Belgische Staat 
daarentegen heeft de operatie duur betaald. Niet alleen heeft de Staat 9,375 miljard frank neergeteld 
voor 36,98 %, wat reeds buitenmatig veel is in vergelijking met Swissair. Daarbovenop werd Swissair 
slechts tot intrede bereid gevonden op voorwaarde dat de Staat (a) het bestuur deelt met de nieuwe 
minderheidsaandeelhouder, (b) zich bereid verklaart om op termijn, afhankelijk van voorwaarden die 
hij niet beheerst, de meerderheid van het kapitaal aan Swissair over te laten en ( c) Sabena een sociale 
lastenverlaging toe te kennen van 250 miljoen frank per jaar. Omdat die lastenverlaging tot de hele 
burgerlijke luchtvaartsector moest worden uitgebreid (infra, nr._), zal de minderontvangst voor de 
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Belgische sociale zekerheid nog oplopen. (Omgekeerd zal de Belgische Staat een deel van de 
minderontvangsten in de sociale zekerheid hopelijk recupereren als àandeelhouder van Sabena.) 

Terloops dient erop gewezen dat Sabena de afgelopen jaren zoveel verliezen heeft opgestapeld dat het 
bedrijf, zelfs al zou het in de toekomst opnieuw winst gaan maken, nog een hele tijd geen belasting zal 
betalen. 

Conclusie : het mag dan al zo zijn dat Swissair als particuliere investeerder bereid is gevonden om 
zich bij de investering van de Belgische Staat in Sabena aan te sluiten, Swissair heeft zeker niet 
geïnvesteerd "tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden" als de Belgische Staat. Verder 
zullen we onderzoeken welke gevolgen aan deze vaststelling kleven (infra, nr._). 

487. Sommigen zullen de hierboven gemaakte analyse nog te mild vinden. Ze zullen wijzen op volgende 
twee bijkomende verplichtingen die de Staat op 25 juli 1995.ook nog had m.b.t. Sabena-aandelen: 

(i) de Staat en FIM dienden op dat ogenblik nog voor 746,3 resp. 478,7 miljoen frank Sabena-aandelen te 
volstorten, gecreëerd door de buitengewone algemene vergadering van 13 april1992. Terwijl de overheid 
in totaal dus nog voor 1,225 miljard frank moest volstorten, beliep de reële waarde van de te volstorten 

aandelen op 25 juli 1995 slechts 200,274 miljoen frank,1316 of nog geen vijfde. 

(ii) de Staat was verplicht tot terugkoop van 8 miljoen bevoorrechte "De Croo"-aandelen voor 4 miljard 
frank, en dit terwijl de reële waarde van de terug te kopen aandelen op 25 juli 1995 nog geen 18 miljoen 
frank beliep, 1317 of 0,45 % (!) van het door de Staat te storten bedrag. 

Zou men bijv. alleen al deze laatste verplichting invoegen in de hierboven opgenomen vergelijkende tabel, 
dan zou dit de ongelijke positie van Swissair..en de Belgische Staat nog scherper stellen. Dan zou blijken 
dat terwijl Swissair voor 49,5% van de stemgerechtigde aandelen 6 miljard neertelde, de Belgische Staat 
voor 37,13% van diezelfde aandelen 13,375 miljard, of meer dan het dubbele, betaalde. 

Toch volg ik deze voorstelling van zaken niet. De hierboven opgegeven verplichtingen vloeien immers niet 
voort uit de akkoorden van 25 juli 1995 maar uit eerder door de Belgische Staat aangegane verplichtingen. 
De verplichting van de Belgische Staat tot volstorting van in 1992 onderschreven aandelen lag vervat in 
art. 5 van de sinds 1992 geldende statuten van Sabena, terwijl de verplichting tot terugkoop van de 
''De Croo"-aandelen voortvloeide uit art. 3, § 3, K.B. nr. 177 van 30 december 1982, zoals gewijzigd door 
art. 25, 1°, wet 20 juli 1991 (COMP DOC 11). De waardevermindering van de Sabena-aandelen sinds 1982 
en 1992 vormt m.i. een probleem voor de Belgische Staat, waar Swissair volledig buiten staat. De enige 
invloed die de akkoorden van 25 juli 1995 op bovenstaande verplichtingen van de Staat hebben gehad, is 
dat ze de stemrechten verbonden aan de nog te volstorten aandelen en aan de bevoorrechte aandelen 
hebben doen verwateren. Was het vóór 25 juli 1995 bijvoorbeeld nog zo dat de Staat 4 miljard frank moest 
betalen voor de terugkoop van "De Croo"-aandelen waaraan 0,68% van de stemrechten waren verbonden, 
dan stond het sindsdien vast dat de Staat 4 miljard frank zou moeten betalen voor de terugkoop van 
dezelfde aandelen maar waaraan nog maar 0,15 % van de stemrechten waren verbonden. 

488. Onjuist gegeven (v). Volgens de Commissie in haar persmededeling "[heeft] België besloten de 
speciale sociale premies voor piloten en cabinepersoneel af te schaffen", hetgeen "betekent dat een 
afwijkende situatie, waarvoor niet langer argumenten kunnen worden aangevoerd, wordt 
rechtgetrokken". Hierin ziet de Commissie geen staatssteun. Immers, er is geen sprake van een 
lastenverlichting voor Sabena, maar van de afschaffing van een lastenverzwaring en een terugkeer 
naar het gemeen regime - niet enkel voor Sabena maar voor alle nationale luchtvervoerders. België 
zou slechts een "situatie rechtzetten" ("putting right a historie mistake"). 

1316 Hoe kom ik aan dit cijfer ? In 1991 werden 20 miljoen aandelen uitgegeven voor 10 miljard frank. Daarvan bleef 
nu nog 12% te volstorten (1,2 miljard frank, hetgeen overeenkomt met 240.000 aandelen). Bij het sluiten van de 
akkoorden van 12 juli 1995 werd, op basis van revisorenverslagen, uitgegaan van een reële waarde per aandeel van 
afgerond 2,23 frank, de waarde waartegen ook de nieuwe aandelen zijn uitgegeven. Op dat ogenblik beliep de reële 
waarde van 240.000 aandelen dus 240.000 x 2,23 = 5.352.000 BF. 

1317 8.000.000 x 2,23 BF = 17.840.000 BF. 

Privatisering en verzelfstandiging- Boek I Privatisering in België 



----=:i ---..-~ --------- ----=--"'""",;1 ==~-:--::_-__ E~m 

[I-312] 

Geboeid door de fijne nuance tussen "conférer un avantage" en "supprimer un désavantage" en 
ontroerd door de plotse bereidheid van België om, na meer dan 25 jaar, een "historische fout" uit 1969 
recht te zetten, leek het me nuttig de betrokken Belgische regelgeving wat nader te bekijken. 
Makkelijk was dat niet, aangezien de Belgische noch Europese overheden het nodig vonden om, al 
was het maar bij benadering, aan te geven over welke besluiten het ging (geen naam, geen vindplaats, 
geen datum, enkel het jaartal 1969: zelfs zoeken via de Omnilegie wordt dan moeilijk). Uiteindelijk 
blijkt de rechtsbasis voor de afgeschafte bijdrage vervat een koninklijk besluit van 3 november 

19691318 dat ondertussen, in de beste sociale-zekerheidstradities, 23 maal is gewijzigd of 

aangepast1319 (één wijzigingsbesluit, van 1984, werd later door de Raad van State vemietigd1320). 

1318 K.B. 3 november .1969 "houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de 
bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers[, van de 
wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn en van het koninklijk besluit van 23 december 1996 
tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modemisering van de sociale zekerheid en 
tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels] (B.S., 10 december 1969; woorden tussen 
klemmen ingevoegd door art. 1 K.B. 8 augustus 1997). 

1319 Zie achtereenvolgens: (i) artt. 56-60 K.B. 8 november 1971 houdende aanpassing van sommige bepalingen 
inzake pensioenen (B.S., 7 maart 1972), (ii) K.B. 9 januari 1973 tot verlenging van de uitwerking van artikel 22, § 3, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 13 januari 1973; opgeheven door art. 16 K.B. 
31 juli 1974), (iii) K.B. 28 juni 1973 tot verlenging van de uitwerking van artikel22, § 3, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 30 juni 1973; opgeheven door art. 16 K.B. 31 juli 1974), (iv) K.B. 31 juli 1974 
tot wijziging van sommige bepalingen inzake pensioen voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart (B.S., 
5 oktober 1974), (v) K.B. 7 maart 1975 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 
27 maart 1975), (vi) K.B. 28 mei 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 2 juni 
1976), (vii) K.B. 19 december 1977 tot verlenging van de uitwerking van artikel22, § 3, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 22 december 1977), (viii) K.B. 27 juni 1978 tot verlenging van de uitwerking 
van artikel 22, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 30 juni 1978), (ix) K.B. 
10 november 1978 tot verlenging van de uitwerking van artikel 22, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
3 november 1969 ... (B.S., 18 november 1978), (x) K.B. 20 juni 1979 tot verlenging van de uitwerking van artikel22, 
§ 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 3 juli 1979; err. B.S., 10 juli 1979), (xi) K.B. 
4 januari 1980 tot verlenging van de uitwerking van artikel 22, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
3 november 1969 ... (B.S., 24 januari 1980), (xii) K.B. 27 juni 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
3 november 1969 ... (B.S., 23 augustus 1980), (xiii) K.B. 20 maart 1981 tot wijziging van sommige bepalingen in 
verband met de inning en de invordering van bijdragen in het raam van de pensioenregeling voor werknemers (B.S., 
10 april 1981), (xiv) K.B. 28 maart 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 3 april 
1984) (xv) K.B. 10 december 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 20 december 
1984), (xvi) art. 5 K.B. 30 januari 1986 tot wijziging van sommige bepalingen inzake pensioenen voor werknemers, 
inzonderheid wat de koppeling van sommige loonbedragen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (B.S., 
11 februari 1986), (xvii) K.B. 20 november 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... 
(B.S., 27 november 1987), (xviii) artt. 35-44 en art. 50, § 1, 3°, en§ 2, 2°, K.B. 4 december 1990 tot uitvoering van de 
wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, en tot wijziging van sommige bepalingen inzake 
werknemerspensioenen (B.S., 20 december 1990), (xix) art. 2 K.B. 11 december 1990 tot wijziging van de regels 
inzake de berekening en de vaststelling van de regularisatiebijdrage voor studieperioden in de pensioenregeling voor 
werknemers, in de bijzondere pensioenregeling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart en in de 
bijzondere pensioenregeling voor beroepsjournalisten (B.S., 23 januari 1991), (xx) K.B. 14 juli 1995 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 9 augustus 1995), (xxi-xxii) twee K.B.'s 25 juni 1997 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (allebei gepubliceerd in B.S., 31 juli 1997), 
(xxiii) artt. 31-38 K.B. 8 augustus 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering 
van de artikelen 15, 16 en 17 van d~ wet van 26 juli 1996 tot modemisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring 
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en tot wijziging van sommige bepalingen inzake 
werknemerspensioenen (B.S., 4 september 1997). 

1320 Zie de preambule van het K.B. 20 november 1987 (infra, vorige voetnoot), dat een reactie vormde op de 
vernietiging en terugwerkte tot 1 januari 1981 (dus tot vóór het vernietigde besluit; zie art. 5). 
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Het betreft blijkbaar een minder gefrequenteerd besluit, waarvan zelfs de meest uitgebreide 
wettenverzamelingen geen gecoördineerde versie opnemen en waarop ook de meest gekende handboeken 
sociale zekerheid bij mijn weten niet ingaan. 

Analyse wordt voorts bemoeilijkt door de omstandigheid dat (i) bij geen van de 24 betrokken besluiten 
(K.B. 3 november 1969 + 23 wijzigingsbesluiten) een Memorie van toelichting staat afgedrukt, (ii) de 
Raad van State, "gelet op de hoogdringendheid" zelden om advies is gevraagd1321 en (iii) de weinige 
adviezen die de Raad dan al heeft gegeven, nooit zijn gepubliceerd. Voorbereidende werken zijn aldus 
onbestaande. 

Staatssteun door sociale lastenverlichting 

489. Zoals België momenteel aan den lijve ondervindt n.a.v. de perikelen omtrent de Marlbel-bis en
ter, kijkt de Commissie er normaliter streng op toe dat geen staatssteun wordt verleend via sociale 
lastenverlichting. Bij de Sabena-Swissair transactie is een selectieve lastenverlaging doorgevoerd, en 
toch heeft de Commissie geoordeeld dat die lastenverlaging geen staatssteun uitmaakte. Meer zelfs, de 
Commissie heeft geoordeeld dat het prima facie duidelijk was dat deze lastenverlichting geen 
staatssteun uitmaakte; zo duidelijk, dat de formele procedure van artikel 93 (ondertussen 88), lid 2, 
van het Verdrag niet geopend hoefde te worden. Hoe kan dit ? . 

490. Onjuist gegeven (vi). Wie de nu geldende versie van artikel 22 van het besluit van 3 november 
1969 vergelijkt met de versie die gold vóór de intrede van Swissair - enkel een historische coördinatie 
van het besluit maakt zulke vergelijking mogelijk : COMP DOC 68 - zal nauwelijks enig verschil 
ontdekken. Dit verrast : had de besluitgever de tekst in 1995 niet grondig aangepast, om zo zijn 
"historische fout" uit 1969 te herstellen? Inderdaad, maar bijna twee jaar na de intrede van Swissair, 
op 25 juni 1997, heeft de Koning een besluit uitgevaardigd dat de in 1995 doorgevoerde wijzigingen, 
op enkele minieme en technische details na, volledig terugdraait ! De "historische fout" waarvoor 
België zich in 1995 zo deemoedig op de borst sloeg, is aldus volledig in ere hersteld - hetgeen meteen 
onze vermoeden~ bevestigt over de ware aard van de "rechtzetting" in 1995. 

Er is meer, veel meer. Het wijzigingsbesluit van 25 juni 1997 blijkt in werking te treden op ... 1 juli 
1995, toevallig ook de datum van inwerkingtreding van het besluit dat de Commissie in 1995 tot een 
nihil obstat had verleid. Het in 1995 aan de Commissie voorgelegde besluit blijkt dus op geen enkel 
moment effect te hebben gesorteerd. Was het enkel geschreven om de Commissie en/of andere 
betrokken partijen zand in de ogen te strooien? Alleszins zal men het ermee eens zijn dat er in deze 
omstandigheden al helemaal geen sprake meer kan zijn van enig herstel van een "historische fout". 

Uiteindelijk komt de hele constructie -eerst amenderen, vervolgens opheffen van de amendering, 
retro-actief tot op het moment van inwerkingtreding ervan - neer op het bestendigen van de regeling 
zoals die vóór 1995 gold. Nu zou men kunnen aanvoeren dat dit vanuit Europeesrechtelijk perspectief 
zo slecht nog niet is. Heeft immers het besluit van 1 juli 1995 nooit gegolden, dan kunnen ook de 
elementen van staatssteun die sommigen in dat besluit vermoedden, nooit gespeeld hebben. Logisch 
toch ? Absoluut niet, helaas. De besluitgever van 1997 blijkt bedoelde elementen van staatssteun, 
wederom met ingang van 1 juli 1995, gewoon naar elders in het besluit van 1969 verhuisd te hebben. 
Hij heeft artikel 23 van het besluit van 1969 zo aangepast, dat bedrijven uit . de burgerlijke 
luchtvaartsector hun bijkomende bijdragen weliswaar nog wel verschuldigd zijn, maar gedurende vijf 
jaar (eventueel te verlengen met nog eens vijf jaar) niet meer moeten doorstorten aan de Rijksdienst 
voor pensioenen. De pensioenrechten verbonden aan de bijdragen blijven evenwel gegarandeerd: 

"[De werkgever] is schuldenaar van deze bijdrage ten overstaan van de Rijksdienst voor pensioenen. 
Voor wat evenwel de bijdragen, vermeld in artikel22, § 1, a), 2° en b), 1° en 2° met betrekking tot de 
periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 2000 betreft, is de werkgever vrijgesteld van storting aan de 
Rijksdienst voor pensioenen, zonder dat hierbij evenwel afbreuk wordt gedaan aan de pensioenrechten, 
bepaald bij dit besluit. 

1321 Advies werd enkel verstrekt over de besluiten van 3 november 1969, 30 januari 1986, 4 december 1990, 14 juli 
1995, 25 juni 1997 (2x) en 8 augustus 1997, dit is over 7 van de 24 betrokken besluiten. 
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De Koning kan, op basis van de vijfjaarlijkse studie van de Rijksdienst voor pensioenen over de 
financiële toestand van de bijzondere pensioenregeling voor het vliegend personeel van de burgerlijke 
luchtvaart, éénrnalig de verlenging met vijf jaar van de vrijstelling, bedoeld in het vorige lid, toestaan." 

De "bijdragen, vermeld in artikel 22, § 1, a), 2° en b), 1° en 2°" omvatten niet alleen de 
werkgeversbijdragen maar ook een deel van de werknemersbijdragen. In de mate dat . dit zou 
betekenen dat de werknemer voortaan een sociale zekerheidsbijdrage gaat betalen die, met behoud 
van rechten, niet in de sz-kas maar in de kas van zijn eigen werkgever terecht komt, zou dit een vierde 
verrassend (lees: verbijsterend) element opleveren omtrent het besluit van 25 juni 1997. 

6.4 Verantwoordelijkheid voor de onjuistheid van gegevens 

491. Wie langdurig wordt blootgesteld aan Belgische privatiseringsdossiers, raakt aan veel gewend. 
Maar zelfs dan schokt de hierboven beschreven gang van zaken nog. Indien de beschrijving correct is 
- ik hoop dat alsnog een element opduikt dat schijnbare ongerijmdheden in logisch verklaarbare 
fenomenen transformeert - dan getuigt ze m.i. van een gesystematiseerde intentie om door een 
verkeerde voorstelling van zaken de opening van de formele procedure van artikel 88 (ex 93), lid 2, te 
vermijden. Aangezien zulk een praktijk zich op de rand van het oorbare zou bevinden, rijst de vraag 
wie er de verantwoordelijk voor zou kunnen dragen. Concreet : heeft de Commissie niet gezien dat 
bepaalde van de gegevens die haar beslissing funderen manifest onjuist zijn- omdat ze de zaak niet 
grondig genoeg heeft onderzocht (eerste hypothese) of omdat bepaalde feiten haar niet of niet correct 
zijn meegedeeld (tweede hypothese)- of heeft ze de onjuistheden niet willen zien (derde hypothese)? 

492. Wat de eerste hypothese betreft, blijft het me een raadsel waarom de Commissie heeft afgezien 
van de formele procedure van art. 93 (nu 88), lid 2, EG. Hoe uitzonderlijk complex de Sabena
Swissair transactiezich aandiende, moge op voldoende wijze blijken uit het voorgaande. 

Behalve de ingewikkelde aandeelhoudersstructuur van Sabena (miljoenen aandelen, veel aandeelhouders, 
veel categorieën van effecten) waren er het dubbele karakter van de transactie (ontbinding Finacta, 
intrede Swissair) en de juridisch nieuwe vraag naar de interactie van een staatssteunprocedure met andere 
communautaire procedures (zowel concentratie als derde pakket luchtvaartmaatregelen, toe te passen op 
een concentratie van een communautaire en een niet-communautaire maatschappij). Bovendien had de 
Commissie enige jaren geleden al, in 1991, een pakket staatssteun voor Sabena goedgekeurd. Terwijl de 
naleving van stringente voorwaarden 1322 toen tot commercieel herstel van de maatschappij had moeten 
leiden, was Sabena enkel dieper weggezakt in een financieel moeras. 

Hier komt bij dat zelfs een oppervlakkig onderzoek van met name het K.B. 3 november 1969, zoals te 
amenderen door de Belgische overheid, bij de Commissie m.i. toch bepaalde vragen had moeten doen 
rijzen:. We komen hierop verder nog terug, in het licht van .de rechtspraak van het Europees Hof over 
de omstandigheden waarin de Commissie een formele procedure moet openen : infra, nr. _. 

493. Aangezien de aanmelding van de Sabena-Swissair transactie door de Belgische overheid niet 
publiek is, tasten we wat de tweede hypothese betreft in het duister. Uitermate verhelderend zou in dat 
verband het antwoord werken op de volgende zes vragen : 

(i) Heeft de Commissie de kans gekregen om de overeenkomsten tussen de Belgische Staat, Sabena en 
Swissair te bestuderen, om alle overeenkomsten te bestuderen en om ook de bijlagen bij deze 
overeenkomsten - met bijvoorbeeld interessante gegevens over de waardering van Sabena-activa in 
de toekomst en over de uitoefenprijs van de warrants- te analyseren? 

(ii) Is duidelijk aan de Commissie gemeld dat de Belgische Staat volledig alleen zou instaan voor de 
uitkoop van Finacta; dat de 4 miljard frank Swissair-geld die in dit verband worden genoemd, enkel 

1322 Dat België deze voorwaarden, minstens naar de geest, niet steeds even scrupuleus heeft. nageleefd ( cf. de 
uitkering van 1,5 miljard frank van de tweede schijf staatssteun nog vóór een industriële partner was gevonden: supra, 
nr._), had de Commissie extra voorzichtig moeten maken. 
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betrekking hebben op een- tegen marktvoorwaarden afgesloten -lening en niet op een aankoop1323 
van de Finacta-aandelen door Swissair ? 

(iii) Zijn aan de Commissie elementen verstrekt die de indruk zouden kunnen wekken dat Swissair een 
controlepremie heeft betaald of zal betalen voor het verwerven van de meerderheid in Sabena ? 
Zo ja, om welke elementen . gaat· het ? Zijn, bijvoorbeeld m.b.t. de berekening van de uitoefenprijs 
van de nu door Swissair verworven warrants, alle modaliteiten gemeld ? 

(iv) Is Zephyr-Fin aan de Commissie voorgesteld als een vennootschap waarin particuliere 
investeerders een meerderheids- of minstens een minderheidsparticipatie zouden aanhouden, of is 
de Commissie gemeld dat- zoals het geval is gebleken- het kapitaal van Zephyr-Fin exclusief in 
handen van overheidsbedrijven zou blijven omdat er geen privé-investeerders bereid zijn gevonden 
om tegen dezelfde voorwaarden als de overheid in 199 5, te participeren ? 

(v) Is, m.b.t. de sociale lastenverlichting voor de burgerlijke luchtvaart, aan de Commissie gemeld hoe 
concreet vorm zou worden gegeven aan deze lastenverlichting, met opgave van alle relevante 
juridische teksten (naam, datum, vindplaats)? Kon de Commissie behalve over (een gecoördineerde 
versie van) het koninklijk besluit van 3 november 1969 ook beschikken over de precieze tekst van 
de voorgestelde wijzigingen aan dat besluit ? 

(vi) Zijn de op 25 juni 1997 retro-actief aan het koninklijk besluit van 3 november 1969 aangebrachte 
wijzigingen bij de Commissie aangemeld krachtens artikel88 (ex 93), lid 3, van het Verdrag? 

De Commissie kent allicht het antwoord op deze vragen. Daarnaast heeft ze vanzelfsprekend steeds 
het recht om bijkomende inlichtingen te vragen aan de Belgische overheid, die de plicht heeft te 
antwoorden. In de mate dat uit de antwoorden zou blijken dat België in 1995 of in 1997 gegevens zou 
hebben verzwegen of vervormd -bijvoorbeeld bij de voorstelling van Zephyr-Fin of door wijzigingen 
in de regelgeving niet aan te melden - kan de Commissie de aanmelding uit 1995 als ongeldig 
beschouwen. Eventuele staatssteun dient dan behandeld als nieuw en niet aangemeld, wat 
terugvordering tot gevolg kan hebben. 

7. Andere [p.m.] 

494. Er zijn nog meer elementen van de Sabena-Swissair transactie die aandacht verdienen. 
Te denken valt aan de bezorgdheid om (Belgische en Vlaamse) verankering die in 1991-1992 aan de 
oppervlakte kwam, aan de toepassing van de taalwetgeving en de wetgeving openbare aanbestedingen 
op de in 1992 tot volledig privaatrechtelijke naamloze vennootschap omgevormde 
luchtvaartmaatschappij, en aan de rol die het Sabena-management heeft gespeeld. Sommige van deze 
thema's komen elders in de thesis aan bod (zie bijv. supra, nrs. _-_en infra, nrs. _-__). Ook op het 
verhinderen van parlementaire controle via het systematisch onbeantwoord laten van schriftelijke 
vragen komen we kort terug: infra, nr._. 

E. Besluit 

495. Veelzijdigheid. Privatisering als terugkeer naar de oorspronkelijke toestand. Tot besluit van de 
bespreking van het NIM-dossier schreef ik o.m. (supra, nr. __) dat dit dossier "treffend illustreert hoe 
rijk geschakeerd individuele privatiseringsoperaties zijn". Eenzelfde besluit dringt zich hier op, 
wellicht nog krachtiger. Hetzelfde geldt voor de analyse van de privatiseringstransactie als terugkeer 
naar de oorspronkelijke toestand. Maar bovenal valt de Sabena!Swissair transactie m.i. te ontleden als 
een (geslaagde ?) staatssteunoperatie. 

496. Een geslaagde staatssteunoperatie ? Zonder de privatisering zoals die in 1995 is doorgevoerd, 
zou Sabena op dit ogenblik waarschijnlijk niet meer bestaan. Ondertussen gaat het duidelijk beter met 

1323 Bedoeld wordt een zekere en onvoorwaardelijke aankoop, niet een mogelijke aankoop. 
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de nationale luchtvaartmaatschappij. Mede dankzij het partnership met -eindelijk!- een stevige 
operationele partner zou in 1998 voor het eerst sinds mensenheugnis weer echte winst worden 
geboekt, terwijl ook de sociale rust hersteld lijkt. In het licht van deze omstandigheden verdient de 
privatiseringsoperatie een gunstige beoordeling. Vanuit technisch oogpunt verdienen vooral de 
juristen, die op korte tijd een reeks ingewikkelde operaties hebben uitgedacht en doorgevoerd, lof. 

Een en ander neemt niet weg dat de Sabena-operatie één grote, weliswaar kundig gecamoufleerde, 
staatssteunoperatie blijkt die op uiterst gespannen voet staat met het communautair 
mededingingsrecht. Voor het feit dat de Europese Commissie de operatie met het Gemeenschapsrecht 
verenigbaar heeft verklaard, zie ik slechts twee mogelijke verklaringen : ofwel heeft de Belgische 
overheid de Commissie bepaalde omstandigheden anders voorgesteld dan ze zijn, ofwel heeft de 
Commissie politieke in plaats van juridische motieven laten doorwegen. Waarschijnlijk heeft een 
combinatie van beide factoren gespeeld. Daarbij rij st vooral de vraag of de Commissie niet heeft 
gezien, of niet heeft willen zien. Is dat laatste het geval, ·dan hebben de pleitbezorgers van een 
onafhankelijke Europese mededingingsautoriteit er een argument bij. 

Dubbelzinnige houding van Europa (slachtoffer of medeplichtig?). Regelmatig is de vraag gerezen naar 
de precieze houding van de Europese instanties, met name de Commissie. Vanuit europeesrechtelijk 
standpunt blijken de Commissiebeschikkingen inzake luchtvaartreglementering, concentratiecontrole en 
staatssteun aanvechtbaar. Maar onduidelijk is hoe dit komt. Was de Commissie niet goed ingelicht door 
de nationale overheden ? In dat geval moet ze haar beschikkingen m.i. durven herzien. Of heeft de 
Commissie de eenzijdige informatieverstrekking oogluikend toegestaan of zelfs actief bevorderd (in 
naam van een "hoger goed", zoals privatisering van een "flag carrier" of vrijmaking van luchtroutes). 
Dat laatste zou me grote zorgen baren. De Commissie moet immers objectief het Gemeenschapsbelang 
dienen, niet dat belang "interpreteren" in functie van om het even welke verborgen agenda. 

Maar, zoals gezegd, de houding van de Commissie blijft moeilijk. te vatten. Enerzijds ontbreekt in de 
beschikkingen over het communautaire luchtvaartrecht en mededingingsrecht een objectieve afweging 
van factoren; integendeel, met elkaar tegenstrijdige elementen worden eenzijdig beklemtoond 
"naargelang de behoefte". Dit wijst veeleer op een actieve dan op een misleide Commissie. Anderzijds 
kan ik me niet voorstellen dat de Commissie bijv. op de hoogte was van de onwelvoeglijke (onwettige?) 
wijze waarop België een sociale-zekerheidsbesluit eerst heeft gewijzigd- declamerend dat de wijziging 
"een historische fout recht zette"- en vervolgens, eenmaal het groen licht onder de staatssteunregels 
gekregen, de wijziging weer ongedaan heeft gemaakt. 

497. Complexiteit en intransparantie als doel, niet als gevolg. Het vorige bevestigt ondertussen wat 
ook elders in het proefschrift is betoogd (zie bijv. supra, nrs. _-_ over FPM). 
Dat privatiseringstransacties en daarmee verwante operaties in België zo complex en, ook letterlijk, 
ontoegankelijk uitvallen, blijkt geen onvermijdelijk gevolg maar een zeer bewust nagestreefd doel. 
Het is mijn vaste overtuiging dat de transacties opzettelijk zo ingewikkeld, veelzijdig en ad hoc 
mogelijk zijn geconstrueerd, om ze ongrijpbaar te maken, niet enkel voor "lastige" parlementsleden 
maar evenzeer voor Europese controle-instanties. De juridische vormgeving naar nationaal recht moet 
"grijs" zijn, of veelkleurig zo men wil, maar niet zwart of wit, want dan zou blijken dat ze zacht 
uitgedrukt op gespannen voet staat met bepaalde regels van Europees recht. 

Indien "zwart" een aandeel is en "wit" een obligatie, dan is "grijs" een "participatiecertificaat" dat even 
veel eigenschappen van een aandeel als een obligatie vertoont (supra, nr._). 

"Zwart" is toegeven dat Sabena door Swissair wordt gecontroleerd. Dat kan niet, want dan verliest 
Sabena het gunststatuut van "Community carrier" en meteen zijn waarde. "Wit" is de bewering dat 
Sabena niet door Swissair wordt gecontroleerd. Dat kan evenmin, want zonder controle, ten minste 
gemeenschappelijke controle van Swissair, kan de soepele Concentratieverordening niet worden 
toegepast. Enkel "grijs" laat toe om te oordelen dat Swissair geen controle heeft in de zin van de 
communautaire luchtvaartverordeningen maar wel controle heeft in de zin van de 
Concentratieverordening. 
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Hoofdstuk 111. V er koop van materiële activa 

A. Verkoop van goud door de Nationale Bank 

498. Verkoopoperaties. De Nationale Bank van België (NBB) heeft 202 ton goud verkocht in 1992, 
175 ton in 1995 en 203 ton tijdens de eerste helft van 1996. De verkopen in 1996, die tegen vreemde 
valuta gebeurden, leverden omgerekend 81 miljard frank op.1324 In totaal zouden de afgelopen jaren 

bij de verkoop van goud meerwaarden ten belope van 236 miljard frank zijn gerealiseerd.1325 

Er zijn, behalve zulke verkopen tegen vreemde deviezen, nog andere manieren waarop de goudvoorraad 
van NBB kan afnemen. Zo bepalen de statuten van NBB dat de regering herdenkingsmunten mag 

uitgeven ten belope van x procent van de goudvoorraad van NBB in 1987.1326 De meerwaarde van dit 

soort operaties vloeit niet naar NBB maar naar de Schatkist.l327 Omwille van de in vergelijking geringe 
fmanciële impact van het slaan van herdenkingsmunten, besteden we verder enkel nog aandacht aan de 
meerwaarden bij de goudverkoop tegen vreemde deviezen en de overdracht daarvan aan de Schatkist. 

499. Overdracht van NBB naar Schatkist. Krachtens artikel 20bis van de organieke NBB-wet van 
1939 blijven de meerwaarden die NBB realiseert bij de verkoop van goud tegen vreemde deviezen1328 

bij de instelling op een geblokkeerde reserverekening staan.1329 De organieke wet noch de statuten 
van NBB laten toe om zulke meerwaarden rechtstreeks aan te wenden voor een vermindering van de 
staatsschuld. De federale overheid ontvangt enkel, als niet-fiscale ontvangst, de netto-opbrengst van 
de belegging van de meerwaarden, evenals het saldo van de geblokkeerde reserverekening bij een 
eventuele vereffening. De privé-aandeelhouders van de bank ontvangen helemaal niets, aangezien de 
meerwaarden op goudverkopen zgn. "externe activa" van de NBB uitmaken.1330 Dit regime, van 
kracht sedert 1988, geldt ook heden nog. 

'Steeds op zoek naar middelen om de naleving van de Maastrichtnormen binnen handbereik te 
brengen, heeft de regering op 18 oktober 1996 een volmachtenbesluit uitgevaardigd dat afwijkt van 
dit algemene regime.1331 Het besluit bepaalt dat de meer c:lan 200 miljard frank meerwaarden die op· 
1 juli 1996 op de geblokkeerde reserverekening stonden gehoekt, zouden worden gestort aan de Staat. 
Die zou de meerwaarden aanwenden om er bepaalde, minder belangrijke, provisies mee aan te leggen 

1324 Deze gegevens komen uit het antwoord op schriftelijke vraag nr. 199 van 7 maart 1997. 
1325 Zie "Staat krijgt wellicht meerwaarde goud NBB. Regering keurt ontwerp goed dat statuten Nationale Bank 
wijzigt", F.E.T., 21 september 1996, 11. · 
1326 "Daarvan werd in het verleden [dit is vóór de uitgifte van muntstukken n.a.v. het vijftigjarig bestaan van Unicef, 
infra, volgende voetnoot, nb] reeds zowat 2 procent gebruikt" : "Luxemburg heeft recht op deel meerwaarde goud 
Nationale Bank. Regering geeft gouden en zilveren herdenkingsmunten uit", F.E.T., 25 september 1996, 6. 
1327 Zie B.S., 24 september 1996 over de uitgifte van gouden en zilveren munten ter herdenking van het vijftigjarig 
bestaan van Unicef. 
1328 Wat hier vermeld staat als "verkoop van goud tegen vreemde deviezen" noemt de monetaire wetgever 
"arbitragetransacties van activa in goud tegen andere externe reservebestanddelen", wat verder als "netto-opbrengst 
van de meerwaarde" wordt aangeduid, noemt de wetgever "netto-opbrengst van de activa die de tegenwaarde vormen 
van de meerwaarde" en in plaats van "geblokkeerde reserverekening" staat in de wet eigenlijk "bijzondere 
onbeschikbare reserverekening". Ofschoon het wettelijk taalgebruik zonder twijfel accurater is, opteren we hier voor 
een begrijpelijke(r) taal. 
1329 Zie art. 20bis, lid 1, eerste volzin, wet 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van België (hierna: "organieke 
NBB-wet"), zoals ingevoegd bij wet van 23 december 1988. 
1330 Zie Verslag aan de Koning bij K.B. 18 oktober 1996. 
1331 K.B. 18 oktober 1996 houdende maatregelen met betrekking tot de Nationale Bank van België met toepassing 
van de artikelen 2 en 3, § 1, 1° en 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire 
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 15 november 1996). 

Privatisering en verzelfttandiging - Boek I. Privatisering in België 



[1-318] 

en schuldvorderingen mee af te lossen "en, voor het saldo, voor de terugbetaling van een gedeelte van 
de staatsschuld in deviezen" ,1332 

500. Resultaat: verlaging van schuldgraad en begrotingstekort, mét Europese zegen. Dankzij de 
overgedragen meerwaarden heeft België haar staatsschuld, die vóór de operatie ongeveer 9.800 
miljard frank bedroeg, met 222 miljard frank kunnen afbouwen.1333 Ook de schuldgraad - de 
verhouding tussen de staatsschuld en het BBP - daalde enigszins. (Zoals bekend, mocht de schuld van 
lidstaten die wilden deelnemen aan de derde fase van de EMU slechts 60 % van het BBP bedragen, of 
moest er alleszins een merkbare evolutie in die richting te onderkennen zijn.) Dankzij de overdracht 
van de bij goudverkopen gerealiseerde meerwaarden en dankzij andere privatiseringsinkomsten 
hoopte de regering de schuldratio te doen dalen van 131,8% in 1996 naar 127% in 1997. Tenslotte 
was er· een onrechtstreekse gunstige evolutie op het begrotingstekort : door de staatsschuld terug te 
dringen, bespaarde de regering in 1997 negen miljard frank aan interestlasten.1334 

Pas op 3 februari 1997 bevestigde Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, dat lidstaten 
de meerwaarde bij goudverkopen mogen aanwenden om de staatsschuld terug te dringen. In een 
mededeling bevestigde Eurostat, dat zich op vraag van enkele lidstaten over acht "verdachte" 
transacties in overheidsrekeningen uitsprak, het volgende : 

"Eurostat besliste dat de verkoop van goud en de daaropvolgende overdracht van de opbrengst van de 
verkoop aan de overheid moet behandeld worden als een financiële transactie." 1335 

De kwalificatie als "financiële transactie" impliceert een verbod om opbrengsten aan te wenden ter 
- rechtstreekse1336- vermindering van het begrotingstekort maar laat wel toe dat diezelfde 
opbrengsten in mindering worden gebracht van de staatsschuld. 

501. Techniek. Naar verluidt heeft de regering er even aan gedacht om met de overgedragen 
meerwaarden een speciaal schulddelgingsfonds op te richten. Uiteindelijk werd ervoor geopteerd om 
korte-termijnschulden op hun vervaldag door de Nationale Bank te laten aflossen, in plaats van door 
de Schatkist)337 Om het effect van de overdracht van de meerwaarden op de liquiditeit van de 
geldmarkt te neutraliseren,l338 heeft NBB eind 1996 gedematerialiseerde depositobewijzen 
uitgegeven ter waarde van 230 miljard frank.l339 Naar verluidt zouden de depositocertificaten ten 
laatste tot 1 januari 1999 lopen. 

1332 Zie art. 1, derde gedachtenstreepje, K.B. 18 oktober 1996. 
1333 Zie antwoord op schriftelijke vraag nr. 199 van 7 maart 1997. Het cijfer van 222 miljard komt uit het 
1 54e Jaarboek (1997-1998) van het Rekenhof, 30. 
1334 Het cijfer wordt bevestigd in 154e Jaarboek van het Rekenhof, 30. Het Rekenhof bekritiseerde de fictieve 
boeking van de vermindering van de interestlasten als ontvangst; later werden de fictieve boekingen "geannuleerd 
zowel op het niveau van de rijksmiddelenbegroting als van de algemene uitgaven begroting" (p. 30). 
1335 Het citaat komt uit "België kan meerwaarde goud NBB gebruiken voor verlaging schuld. Eurostat publiceert 
richtlijnen overheidsrekening", F.E.T., 4 februari 1997, 9. 
1336 Zoals gezien, heeft een vermindering van de staatsschuld quasi-automatisch een onrechtstreekse positieve 
invloed op het begrotingstekort, omdat minder begrotingsmiddelen moeten worden gereserveerd voor de betaling van 
interestlasten op de staatsschuld. 
1337 "Met andere woorden: als zo'n schuld vervalt, raapt de Nationale Bank de rekening op in plaats van de 
schatkist": WILSSENS, M.-A., "Nationale Bank lost schuld af met opbrengst van goudverkoop", D.S., 23 oktober 1996, 
19. 
1338 Als de NBB 230 miljard frank zou storten aan de Belgische Staat, dan zou die dat bedrag niet meteen kunnen 
gebruiken om de staatsschuld te verminderen; de aflossing van de staatsschuld is immers gebonden aan vervaldagen. 
De Staat zou het geld tijdelijk moeten beleggen bij de banken. Daardoor zou het aanbod aan geld plots enorm stijgen, 
waardoor de "prijs" van het geld, d.i. de interest, zou dalen. Dat zou dan weer een verhoogde inflatie tot gevolg 
hebben. 
1339 Zie antwoord op schriftelijke vraag nr. 199 van 7 maart 1997. 
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Zoals gezegd, hebben de privé-aandeelhouders van NBB geen recht op een deel van de opbrengst van 
de goudverkoop. Luxemburg, mede-eigenaar van de deviezenreserves van de Nationale Bank op basis 
van het Protocol van 9 maart 1981 met betrekking tot de monetaire associatie tussen beide landen, kon 
wel aanspraak maken op een deeltje (enkele miljarden) van de meerwaarden.l340 Welk 
verdelingscriterium daarbij is gehanteerd (bevolkingsaantal? aandeel in het BBP? aandeel in het 
overschot op de lopende rekening? combinatie ?) blijft onduidelijk.1341 

502. Appreciatie. Het besluit van 18 oktober 1996 heeft de Belgische staatsschuld met meer dan 200 
miljard frank verlaagd, met de zegen van Europa 1342 en zonder dat iemand er last van heeft 
ondervonden. Wat valt daar nu tegen in te brengen ? Niets, waarschijnlijk, zolang men beseft dat dit 
soort boekhoudkundige maatregelen eenmalig is, ge~n enkele verandering ten gronde inhoudt en tot 
meeruitgaven in de toekomst kan leiden. 

Daarom toch volgende nuances bij de goudverkopen ten voordele van de Schatkist : 

(i) Wat weg is, is weg. Het goud dat verkocht is, komt niet meer terug. De overdracht aan de Schatkist 
van de meerwaarden bij verkoop betekent een eenmalig reusachtig "cadeau" aan de Schatkist, bijna zo 
groot als de opbrengst tot dan toe van alle privatiseringen van overheidsbedrijven samen. Niettemin 
blijkt de overheidsschuld in 1996, jaar van de verkoop en overdracht, zowel nominaal als in netto
waarde toch nog gestegen.1343 Zonder de verkoop zou de schuld in 1996 zelfs nog sneller zijn 
gestegen dan in 1995.1344 

(ii) Dat de meerwaarde van de verkoop van goud normalerwijze bij NBB als reserve geblokkeerd blijft, 
heeft vanzelfsprekend een reden. Indien later zou blijken dat NBB of ECB, om welke reden ook, 
opnieuw meer goud nodig hebben of grote hoeveelheden buitenlandse deviezen, dan moeten ze daartoe 
intern over de nodige middelen beschikken. Hoe men het ook draait of keert, de overdracht van NBB
reserves aan de Schatkist vormt een verarming van NBB. In het ergste geval zal de Staat later de nu 
overgedragen middelen opnieuw ter beschikking van NBB moeten stellen. 

(iii) Het onrechtstreekse positieve effect van de transactie op het begrotingstekort valt eveneens te 
nuanceren. Zoals het Verslag aan de Koning bij het besluit van 18 oktober 1996 zelf aangeeft "[zal] de 
vermindering van de interestlast van de Staat ingevolge de vermindering van zijn schuld worden 
gecompenseerd door de vermindering van de netto-opbrengst die ingevolge deze verrichting, door de 
Staat bij de Bank wordt bekomen als niet-fiscale inkomsten". 

Inhoudelijk bekeken maakt de overdracht van meerwaarden van de NBB naar de Schatkist allicht geen 
"slechte" of "goede", maar veeleer een neutrale transactie uit. Overigens hebben ook vele andere 
staten, lidstaten van de Europese Unie en andere, recent tot goudverkopen beslist. 

503. Op de totstandkoming van het besluit van 18 oktober 1996 valt meer aan te merken. 
De besluitvorming bleek wederom in transparant ... 

1340 Art. 1 K.B. 18 oktober 1996 geldt slechts "onverminderd de rechten die aan de Luxemburgse Staat zijn 
toegekend door het Protocol van 9 maart 19 81 ... ". 
1341 Zie "Luxemburg heeft recht op deel meerwaarde ... ", F.E.T., 25 september 1996, 6. 
1342 Zie infra, nr. _, over de vraag of Eurostat door het goedkeuren van dit soort creatieve boekhouding de omzeiling 
van de Maastrichtnormen niet aanmoedigt. 

1343 Zie de cijfers in 154e Jaarboek van het Rekenhof, 42: nominale stijging van de brutorijksschuld met 
76,3 miljard frank, stijging van de rijksschuld in nettowaarde met 7,8 miljard frank. Het Rekenhof heeft het dan ook 
terecht over een "verminderde stijging van de rijksschuld", die volgens de in~telling "[n]aast de daling van het netto te 
financieren saldo ... inzonderheid het gevolg [is] van het feit dat de meerwaarden op de verkoop van goud door de 
Nationale Bank van België ten belope van 220,7 miljard BEF werden bestemd voor de aflossing van de schuld in 
deviezen". 

!344 Uit de cijfers van het Rekenhofblijkt dat de brutorijksschuld in 1995 steeg met 193,7 miljard frank en in 1996, 
zoals gezegd, met 76,3 miljard frank. Zonder de eenmalige overdracht van meerwaarden bij de verkoop van goud zou 
de brutorijksschuld in 1996 derhalve gestegen zijn met 76,3 + 220,7 = 297 miljard frank- dit is een stijging van ruim 
100 miljard frank meer dan in 1995. Geen resultaat om trots op te zijn, zo lijkt. 
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We hebben te maken met een volmachtenbesluit, waarbij het Parlement enkel is tussengekomen ter 
bekrachtiging. Juridisch valt op deze gang van zaken of op de rechtsbasis van het besluit niets aan te 
merken. De voorstelling van het besluit van 18 oktober 1996 als "een belangrijke maatregel ter 
voorbereiding van België op de overgang naar de derde fase van de Economische en Monetaire 
Unie" 1345 lijkt echter niet geheel correct. 

... en de prerogatieven van de Raad van State werden wederom miskend. 

De Raad van State kreeg slechts drie dagen om advies uit te brengen over het besluit, waarbij de 
hoogdringendheid werd gemotiveerd door "de omstandigheid dat de bepalingen die het voorontwerp van 
koninklijk besluit bevat van het grootste belang zijn voor het proces tot sanering van de openbare 
financiën en, meer in het bijzonder, voor de vermindering van de schuldenlast van België".1346 Nadat de 
Raad advies had verleend, op 30 september 1996, verstreken er nog 18 dagen vooraleer de Koning het 
besluit ondertekende.l347 Maar, nog merkwaardiger, blijkbaar was het besluit ook al twee maanden 
blijven liggen vooraleer het aan de Raad was voorgelegd. Volgens de aanhef van het besluit verstrekte de 
inspecteur van fmanciën immers advies op 30 juli 1996.1348 De regering kan zich m.i. moeilijk beroepen 
op de dringende noodzakelijkheid van een besluit dat ze twee maanden heeft laten liggen vóór de 
adviesaanvraag, en ook nog eens achttien dagen nadat de afdeling wetgeving een advies - met louter 
vormopmerkingen - heeft verstrekt. 

B. Verkoop van onroerende goederen 

504. Belang. De afgelopen jaren besliste de regering tot de verkoop van een massa onroerende 
goederen in staatsbezit. Ter ondersteuning van de begroting 1996 werd beslist tot de verkoop· van 
onroerend patrimonium ter waarde van 2 miljard. Vervolgens werd een privaatrechtelijke naamloze 
vennootschap opgericht, de N.V. Sopima, waarin de Staat onroerende goederen inbracht ter waarde 
van meer dan 8 miljard frank; tussen 1997 en 2000 komen daar nog eens voor 22 miljard frank 
immobiliën bij. Daarnaast verkopen ook de regionale overheden én de overheidsbedrijven 
systematisch terreinen en gebouwen. Hoogtepunt dàarbij vormt de inbreng door de NMBS van 
terreinen en gebouwen ter waarde van 10 miljard frank in HST -Fin, een privaatrechtelijke naamloze 
vennootschap die de aanleg van de hogesnelheidstrein in België zal financieren en hoger aan bod 
kwam (supra, nrs. _-_). 

Globaal kan men de waarde van de aldus van de overheids- naar de privé-sector overgedragen 
onroerende activa op een vijftigtal miljard frank becijferen. Een groot deel van de overdrachten is 
vooralsnog louter boekhoudkundig van aard (cf. de "sale and lease back"-constructie via 
N.V. Sopima). Toch heeft de "echte" privatisering van onroerende Staatsactiva, waarbij die activa 
definitief zijn overgegaan van de Staat naar privé-personen of -bedrijven die niet door de Staat 
worden gecontroleerd, reeds meer opgebracht dan de privatisering van bijvoorbeeld NMKN 
(4,64 miljard frank) en NILK (1,6 + 0,9 miljard frank) samen. Deze vorm van privatisering wordt m.i. 
onderschat - wat logisch is : de verkoop van nauwelijks gekende onroerende goederen is nu eenmaal 
minder spectaculair dan de verkoop van alom vertrouwde overheidsbedrijven. 

1345 Zie de eerste paragraaf van het Verslag aan de Koning. 
1346 AanhefK.B. 18 oktober 1996. 
1347 De Ministerraad had het besluit al op 11 oktober 1996 goedgekeurd. Zie "Regering tracht fictieve 
'onvermogenden' te vangen", F.E.T., 12 oktober 1996, 5. 
1348 We gaan er niet vanuit dat de inspecteur van financiën advies heeft uitgebracht over een voorlopige versie van 
het besluit, wat de geldigheid van dit advies zou hypotheceren. 
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1. Verkoop van individuele onroerende goederen 

1.1 Verkoop door de overheid 

505. Sinds het begin van de negentiger jaren heeft de regering allerlei initiatieven aangekondigden/of 
genomen om overheidsgebouwen te verkopen. Berichten over de nakende verkoop van ambassades in 
het buitenland bijvoorbeeld, duiken met de regelmaat van een klok op.l349 

In de pers en in het Parlement is vooral gespeculeerd over de verkoop van de Belgische ambassades te 
Tokyo, Londen en Hong Kong. 

De evaluatiecommissie heeft het dossier van de verkoop van de ambassade te Tokyo bestudeerd maar 
concludeerde toen dat de slechte toestand van de Japanse vastgoedmarkt geen aanvaardbare verkoopprijs 
toeliet. In juni 1996 meldde de financiële pers dat vier privé-vennootschappen een alternatief plan hadden 
uitgewerkt (''sale and lease back"? "asset backed securities" ?) om de ambassade toch te gelde te 
maken.l350 Het plan wérd, als het al bestond, niet uitgevoerd. Aan de speculaties kwam een einde toen 
koning Albert, eind 1996 op reis in Japan, zijn gehechtheid aan het gebouw uitdrukte.1351 

Op 6 maart 1997 heeft de minister van Buitenlandse Zaken in de Senaat bevestigd dat België probeert om 
zijn ambassade in Hong Kong te verkopen. Als reden voor de poging tot verkoop gaf de minister de 
interessante verkoopprijzen in Hong Kong op; voor de ambassade werd een waarde van 650 miljoen 
frank genoemd. Tevens meldde hij dat er "bijkomende middelen nodig [zijn] in het kader van een 
dynamisch beheer van ons staatspatrimonium" en dat er in Berlijn een nieuwe ambassade moet komen. 
"Wij hebben dus geld nodig. Wanneer wij bijgevolg een gebouw met een zekere meerwaarde kunnen 

verkopen, doen wij dat." Er zouden zich overigens nog geen kandidaten hebben gemeld)352 

Van een systematische aanpak met concrete doelstellingen was er echter geen sprake. 

506. Daarin kwam pas verandering tijdens het begratingsconclaaf van oktober 1995. Bij de opmaak 
van de begroting 1996 en op basis van een doorlichting van de door financiële en andere problemen 
geplaagde Regie der gebouwen besliste de Minist~rraad toen dat de Regie voor 10 miljard frank 
federaal onroerend patrimonium moest verkopen. Acht miljard frank moest dienen voor de 
terugdringing van het begrotingstekort, twee miljard moest de Regie tegen 10 december 1996 
verdienen en kon ze dan herinvesteren.l353 Bestaande bouwprojecten dienden stopgezet of afgeslankt. 

De voor de Regie der gebouwen bevoegde minister van Ambtenarenzaken toonde zich niet bijster 
enthousiast. "J'y suis obligé. Je ne suis pas un vendeur. Je n'ai pas envie de vendre des terrains pour Ie 
plaisir. J'ai dû vendre des terrains pour atteindre l'objectif deux milHards qui m'a été imposé dans Ie cadre 
de la décision gouvemementale. On a donc dressé une liste de terrains et d'immeubles et une fois les deux 
milHards atteints, on s'est arrêté. On verra donc ce qui se passera lors du controle budgétaire. La société 
patrimoniale immobilière a maintenant été créée. Cela dit, il y a peut-être d'autres choses qui devront ou 
pourront être vendues. Mais je ne suis pas particulièrement demandeur pour vendre les terrains qui 
restent" 13 54 

!349 N.a.v. de begrotingscontrole 1994 (kernkabinet van 24 maart 1994, voltallige Ministerraad van 25 maart 1994) 
voorspelde de pers dat de ambassades te Tokyo en/ofLondon verkocht zouden worden, maar dat ging niet door. 
1350 Zie "Vier groepen willen Belgische ambassade in Tokyo te gelde maken. Tractebel, KB, Cobepa en ASLK-Bank 
'sturen' het project", F.E.T., 22 juni 1995, 1. 

1351 Zie "Belgisch diplomatiek netwerk blijft operationeel", F.E.T., 26 november 1996, 5. 
1352 Zie het antwoord op mondelinge vraag van 6 maart 1997. Zie in dezelfde zin het antwoord op interpellatie 
nr. 1301 van 4 juni 1997. . 
1353 Zie "Flahaut laat Regie der Gebouwen terugplooien op vier 'polen'. Egmont-project wordt drastisch afgeslankt", 
F.E.T., 20 januari 1996, 1 :"Uit een evaluatie blijkt echter dat de bestaande verkoopsprocedure tergend traag verloopt. 
Minister Flahaut gaat nu op zoek naar een vlugger alternatief." Dat "vluggere alternatief' zou NV. Sopima worden. 
1354 Antwoord op interpellatie nr. 1032. 
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In de regeringsverklaring van 1 oktober 1996 bevestigde de regering nogmaals dat "de niet-fiscale 
ontvangsten ... worden verhoogd, onder meer via een meerjarenplan voor valorisatie en dynamisch 

beheer van gebouwen en terreinen" _1355 Kort daarna, op 29 oktober 1996 verkocht de Belgische Staat 

op één enkele publieke veiling voor 1,67 miljard frank aan Brussels vastgoed.1356 

507. Ook de regio's, en met name Vlaanderen, hebben de afgelopen jaren enkele beduidende 

onroerende activa verkocht. 

Zo kondigde de Vlaamse regering in haar zgn. "Septemberverklaring" over de Vlaamse begroting voor 
1996, voorgelezen in de Vlaamse Raad op 26 september 1995, aan dat ze afzag van een nieuwe startbaan 
voor de luchthaven van Deurne en de luchthaven wilde privatiseren. Met de opbrengst zou de luchthaven 

van Oostende worden uitgebouwd.1357 

Op 7 februari 1996 besliste de Vlaamse regering om ook het - verlieslatende - vliegveld van Grimbergen 
dat ze in het kader van de staatshervorming in 1989 had verworven, via verkoop of erfpacht aan derden 

over te laten.1358 Ze vaardigde daartoe een "Besluit tot desaffectatie van het vliegveld van Grimbergen 

tot het privaat domein en tot onttrekking aan zijn bestemming als vliegveld" uit.1359 

1.2 Verkoop door autonome overheidsbedrijven 

508. Belang. De jongste jaren verkopen de autonome overheidsbedrijven immer meer, vooral 
onroerende, activa. Een bedrijf als NMBS kan zijn exploitatieverliezen overigens enkel dekken door 

de verkoop van onroerend patrimonium. 

In 1991 verkocht de spoorwegmaatschappij voor afgerond 2,258 miljard frank onroerend patrimonium 
aan overheidsdiensten, provincies, bedrijven en particulieren. In 1992 liepen de verkopen op tot 2,364 
miljard frank en in 1993 tot 6,820 (!) miljard frank. In de resultatenrekening van NMBS staan deze 
bedragen geboekt als "uitzonderlijke opbrengsten". Aangezien de resultatenrekening van 1993 werd 

1355 Zie Hand., Kamer, 1995-1996, 1 oktober 1996, [99], 3596. 

1356 De verkoop betrof het tot 2007 aan de EG verhuurde Van Maerlant-gebouw, incl. de karakteristieke loopbrug 
over de Belliardstraat, het Sint-Annakasteel in Oudergem, gelegen naast Hertoginnedal, en een stuk grond naast het 
Karel de Grotegebouw dat o.m. aan de Wetstraat grenst. Zie "Belgische staat verkoopt voor 1,6 miljard frank aan 
vastgoed", F.E. T., 30 oktober 1996, 30. 

1357 Zie "Vlaamse regering privatiseert luchthaven Deurne om die van Oostende uit te bouwen", F.E.T., 27 september 
1995, 1. 

1358 De moeizame voorgeschiedenis van deze beslissing illustreert de complexiteit van de desaffectatie en verkoop 
van materiële overheidsactiva. Op 2 oktober 1991 besliste de Vlaamse regering tot sluiting van het vliegveld per 
1 januari 1992. Er kwam protest, niet alleen van de zowat 1000 sportvliegers die het vliegveld gebruikten, maar ook 
van de Brusselse gewestregering die de Brusselse belangen geschaad achtte en bij het Overlegcomité beroep 
aantekende. Het Overlegcomité vond geen oplossing binnen de voorgeschreven termijn van 120 dagen, zodat het 
vliegveld half april 1992 dicht ging. Enkele weken later liet 'een Brusselse kortgedingrechter het vliegveld weer 
openen, na een klacht van de plaatselijke vliegschool. De Vlaamse regering ging in beroep, kreeg gelijk en liet het 
vliegveld op 29 mei 1992 definitief sluiten. Eind januari 1993 besliste de Vlaamse regering tot een wijziging van het 
betrokken gewestplan om aan het vliegveld een nieuwe bestemming te geven (5 ha zone van openbaar nut, 70 ha 
bosgebied en 45 ha recreatiezone). In december 1994 keurde de regering de wijziging goed. Overheidsinstellingen als 
Blosoen het Vlaams commissariaat-generaal voor toerisme kregen als eerste de kans oin projecten in te dienen, maar 
haakten af wegen geld- en personeelsgebrek. Voor het bos- en recreatiegebied werd geen bestemming gevonden. 
Daarom gaf de Vlaamse regering op 7 februari 1996 opdracht aan zijn minister van Financiën en Begroting om een 
koper of erfpachter te zoeken. Meteen stelde VZW Natuurreservaten zich kandidaat, maar de minister sloot ook de 
mogelijke komst van een pretpark niet uit. Zie behalve persartikels ook schriftelijke vraag van de heer Peeters van 
8 april 1991 aan de Gemeenschapsminister van openbare werken en verkeer over "Beleidsbrief Regionale Luchthavens 
-Situatie Grimbergen", Vr. en Antw., Vl. R., 1990-1991, 10 juni 1991, [15], 758 (Vr. nr. 133) en de interpellatie van 
de heer Vermeiren tot de Vlaamse minister van openbare werken, vervoer en ruimtelijke ordening, en tot de Vlaamse 
minister van financiën, begroting en gezondheidsbeleid over "het heropenen van het vliegveld in Grimbergen", Hand., 
Vl. R., Commissie voorruimtelijke ordening, openbare werken en vervoer, 1995-1996, 30 mei 1996, [C 46], 1. 
1359 B.S., 19 oktober 1996. 
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afgesloten met een bonus van 252 miljoen frank, heeft de NMBS dat jaar voor 6,568 miljard frank 
onroerend patrimonium moeten verkopen om uit de rode cijfers te blijven.l360 

Ook hier was er in het verleden geen sprake van een systematisch verkoopprogramma met concrete 
doelstellingen. Daarin heeft de oprichting van HST-Fin (supra, nr._) verandering gebracht. 

509. Autonome verkoopbeslissing: principe en afwijking. Over de verwerving, de aanwending en de 
vervreemding van hun goederen en over de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op die 
goederen beslissen de autonome overheidsbedrijven in beginsel vrij, althans zolang ze binnen de 
grenzen van hun doel blijven.l361 

Dit principe geldt voor alle goederen, lichamelijke en onlichamelijke, roerende en onroerende. Het geldt 
ook voor die goederen die de Staat hun eventueel heeft overgedragen bij de ondertekening van het 
beheerscontract (en onder de voorwaarden bepaald in dat contract) omdat ze ze nodig hebben voor de 
uitoefening van de hun opgedragen openbare diensten.l362 

De a.o.b.-wet voorziet één afwijking van het autonomieprincipe, en die betreft precies onroerende 
transacties. Volgens art. 10, § 2, van de wet kan het beheerscontract een bedrag bepalen boven 
hetwelk elke beslissing tot verwerving, oprichting of vervreemding van een onroerend goed of recht 
onderworpen is aan de voorafgaande machtiging van de minister onder wie het overheidsbedrijf 
ressorteert. Eventueel kan het beheerscontract een termijn bepalen binnen dewelke de minister moet 
beslissen; verstrijkt die termijn zonder reactie, dan wordt de toestemming geacht gegeven te zijn.1363 

De beperking van het autonoom beslissingsrecht inzake onroerende transacties geldt sinds 2 januari 
1996 niet meer voor het deels .geprivatiseerde Belgacom.1364 

510. Autonome uitvoering van verkoopbeslissing : principe en afwijking. De autonome 
overheidsbedrijven bepalen in beginsel zelf op welke wijze ze hun beslissingen tot aan- of verkoop 
uitvoeren.1365 Helemaal negeren kunnen ze de aankoopcomités echter niet, want art. 10, § 2, a.o.b.
wet bepàalt : 

"De autonome overheidsbedrijven belasten het bevoegde aankoopcomité voor onroerende goederen met : 

1° het verlijden van de authentieke akten tot overdracht, aanwijzing of vestiging van een onroerend 
zakelijk recht; 

2° het inleiden en vervolgen van de procedures tot onteigening van onroerende goederen waartoe het 
overheidsbedrijf overeenkomstig de wet beslist." 

1360 De in deze paragraaf verwerkte gegevens zijn officieel : zie het antwoord op schriftelijke vraag nr 1043 van 
1 juni 1994. De verkopen situeren zich vooral in het Brusselse Gewest, zo blijkt uit het antwoord op schriftelijke 
vragen nrs. 946 van 3 maart 1994 en 1016 van 2 mei 1994. Zie over concrete vastgoedtransactie door de NMBS o.m. 
schriftelijke vragen nrs. 96 van 2 juli 1992 (verkoop stations, vraag niet beantwoord) en 312 van 10 juli 1996 (verkoop 
goederenloods te Oostende door de NMBS). 

1361 Art. 10, § 1, a.o.b.-wet. Blijkbaar konden (enkele van) de betrokken overheidsbedrijven ook voordien al zelftot 
de verkoop van onroerend goed beslissen. Zie bijv. het antwoord op schriftelijke vraag nr. 167 van 10 september 
1990 : "De NMBS gaat voortdurend over tot de buitendienststelling van onroerende goederen die zij niet meer 
gebruikt. Deze buitendienststelling wordt gevolgd door hetzij de verkoop van het vastgoed hetzij de afbraak. ... Of de 
verkoop gedaan wordt door de NMBS of door het bestuur der Domeinen, er wordt publiciteit gevoerd en de verkoop 
wordt gesloten ten gunste van de meestbiedende voor zover een andere openbare dienst niet wordt benadeeld." 

1362 De rechtsbasis voor dergelijke overdracht biedt art. 10, § 3, a.o.b.-wet. 

1363 Zie ook art. 3, § 2, 10°, aob-wet: "Het beheerscontract regelt de volgende aangelegenheden: ... in voorkomend 
geval, de vaststelling van een bedrag, wat de onroerende verrichtingen betreft die onderworpen zijn aan de 
voorafgaande machtiging van de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert en, in voorkomend geval, de 
bepaling van een termijn waarna de toestemming geacht wordt gegeven te zijn". 

1364 Zie art. 59/7 a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 82 wet 20 december 1995 en, bij gebreke aan een specifieke bepaling 
over de inwerkingtreding, in werking getreden op 2 januari 1996. 
1365 Art. 10, § 1, a.o.b.-wet. 
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2. "Verkoop" aan patrimoniumvennootschap N.V. Sopima 

511. Traditioneel is het de taak van de Regie der Gebouwen om het gebouwenpatrimonium van de 
overheid te beheren en om de huisvesting van de Staatsdiensten en bepaalde parastatalen te 
organiseren. Toch besloot de regering eind 1996 tot de oprichting van een tweede, ditmaal 
privaatrechtelijke, rechtspersoon die op het eerste zicht precies hetzelfde moet doen. Het betreft de 
patrimoniumvennootschap N.V. Sopima (hierna: Sopima), die de haar door de Staat overgedragen 
gebouwen en terreinen naar believen kan verbouwen, afbreken, verkopen, verhuren, of verpachten. 
Officieel wordt gesproken over een "dynamisch beheer" van het overheidspatrimonium, waarbij de 
activiteiten van Sopima die van de Regie der Gebouwen "aanvullen" .1366 

512. Oprichting. Kapitaalstructuur. De Ministerraad van 25 oktober 1996 gaf groen licht voor de 
oprichting van Sopima)367 Bij akte van 20 december 19961368. vond die oprichting plaats. De Staat 
bracht 8,030 miljard frank in natura ( overheidsgebouwen en -terreinen) in, dit is 98,05 % van het 
startkapitaaJ.1369 

De ingebrachte gebouwen zijn geëvalueerd aan de marktprijs door de aankoopcomités van onroerende 
goederen en door vastgoedexperten. Bedrijfsrevisoren hebben de ramingen geverifieerd.1370 

FPAf en de Regie der Gebouwen onderschreven én volstortten resp. 150 miljoen frank (1,83% van het 
startkapitaal1371) en 10 miljoen frank (0,12% van het startkapitaal). Sopima, patrimoniumvennootschap 
in de vorm van een privaatrechtelijke naamloze vennootschap, startte derhalve met een kapitaal van 
8,19 miljard frank, vertegenwoordigd door aandelen. Van bij het begin werd afgesproken dat de Staat in 
1997 nogmaals voor 7 miljard zou inbrengen in natura, in 1998 voor 6 miljard, in 1999 voor 5 miljard en 
in 2000 voor 4 miljard frank. Het kapitaalsaandeel van FPM en van de Regie der gebouwen zal daardoor 
nog verder verwateren. 

513. De Staat als huurder. In 11 van de 12 bij de oprichting van Sopima ingebrachte gebouwen 
werken overheidsambtenaren, en de overheid kan die gebouwen dus niet missen. Alleen al daarom 
kan het nooit de bedoeling geweest zijn om ze werkelijk aan de privé-sector te verkopen. Voor zover 
we kunnen nagaan is er tot op heden trouwens nog geen enkel ingebracht actief verkocht.1372 
Integendeel, tien van de twaalf aanvankelijk ingebrachte gebouwen huurt de Regie der gebouwen nu 
van Sopima, een elfde gebouw huren Sopima en Berlaymont 2000, een twaalfde staat leeg. 
De huurcontracten, gesloten voor negen jaar, stipuleren dat de huurder, de Regie der gebouwen dus, 
alle herstellingen aan de gebouwen uitvoert, met uitzondering van de "grote herstellingen" zoals 
gedefinieerd in artikel606 B.W.1373 

Zo komen we bij de keerzijde van de "verkoop" door de overheid van haar gebouwen aan Sopima: de 
Staat zal diezelfde gebouwen in de toekomst moeten huren van de naamloze vennootschap, en zal 
daarvoor huurgelden moeten betalen. De oprichtingsbesluiten bepalen echter dat de eerste huur 
slechts verschuldigd zal zijn in 1998 - dit is na het Maastricht-examen. Commentaar is overbodig. 

1366 Consolidatieverslag FPM per 31 december 1996, 13. 
1367 Zie schriftelijke vraag nr. 168 van 17 maart 1997. 
1368 Zie de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 januari 1997. 
1369 Zie voor een volledige lijst van de ingebrachte onroerende goederen, met een raming van hun waarde en met 
opgave van de huurder, het antwoord op schriftelijke vragen nrs. 156 van 5 maart 1997 en 168 van 17 maart 1997. 
1370 Zie antwoord op schriftelijke vraag nr. 168 van 17 maart 1997. 
13 71 FPM neemt deze deelneming niet op in de consolidatiekring : zie consolidatieverslag per 31 december 1996, 3. 
1372 Vgl. punt 4 van het antwoord op schriftelijke vraag nr. 168 van 17 maart 1997. 
13 73 Zie punt 5 van het antwoord op schriftelijke vraag nr. 168 van 17 maart 1997. "Voor de renovatiewerken in de 
gebouwen waarvan de Regie der gebouwen geen huurder is, zal de nv Sopima een beroep doen op de markt, de Regie 
zal dan de mogelijkheid hebben de tegenpartij te zijn" :id. 
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514. Organen. Personeel. Op het vlak van de vennootschapsorganen wijkt Sopima in niets af van het 
gemeen vennootschapsrecht. 

Een algemene vergadering "vertegenwoordigt de algemeenheid van aandeelhouders" en beschikt "over de 
meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die de vennootschap aangaan[,] te stellen of te 
bekrachtigen". Vervolgens is er de raad van bestuur, die "alle bevoegdheden heeft die voorzien zijn in de 
wet en bevoegd [is] om alle daden van beheer en beschikking te stellen die nuttig zijn voor de 
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of de 
statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering". Tenslotte is er een afgevaardigd bestuurder, 
waaraan de raad van bestuur het dagelijks bestuur toevertrouwt.13 7 4 

Het personeel van Sopima bestaat uit "specialisten op financieel vlak en in de vastgoedsector"l375. 
Het is niet statutair maar gebonden door een arbeidsovereenkomst. Dit doet vragen rijzen, want de 
overheid is de enige aandeelhouder van Sopima. 

515. Controle door het Rekenhof Wetgeving op overheidsopdrachten. In tegenstelling tot de Regie 
der Gebouwen is Sopima niet onderworpen aan de controle van het Rekenhof. Het Rekenhof liet 
echter weten zich nog wel bevoegd te achten voor nazicht van de boeken van de naamloze 
vennootschap. De wet op de overheidsopdrachten blijft van toepassing. 

516. Appreciatie. De Sopima-constructie, die geheel via machtenbesluiten is doorgevoerd, laat zich 
het best omschrijven als een "sale and lease back"-operatie voor overheidsgebouwen, met dien 
verstande dat de overheid hier zowel verkoper als koper, zowel verhuurder als huurder is. In de 
patrimoniumrekeningen van de Staat gebeurt er niets, maar in de financiële rekeningen mag de Staat 
van Europa wel de inkomsten inschrijven voor de waarde van de aandelen, waar geen uitgaven 
tegenover staan. Over de constructie is druk gecorrespondeerd tussen de Belgische federale minister 
van begroting en de Europees commissaris bevoegd voor economie. Volgens de pers zou deze laatste 
de Belgische regering hebben getoond hoe de constructie moest worden opgezet om voor Europa 
aanvaardbaar te zijn.l376 In 1996 hielp deze constructie het begrotingstekort omlaag met 
8 miljard,1377 in 1997 met 7 miljard, in 1998 met 6 miljard, in 1999 met 5 miljard en in 2000 met 
4 miljard frank. Vanaf 1998 moet de Staat echter ook huurgelden gaan betalen, en vanaf 2001 zal de 
operatie dus enkel nog geld kosten. De Staat heeft zichzelf met andere woorden een krediet verleend 
dat vanaf nu moet worden afbetaald. 

1374 Zie punt 2 van het antwoord op schriftelijke vraag nr. 168 van 17 maart 1997. 
1375 Zie punt 6 van het antwoord op schriftelijke vraag nr. 168 van 17 maart 1997. 
1376 Zie BOON, P., "Europese Commissie helpt Belgische regering aan toegelaten besparingstruc. Hervorming Regie 
der Gebouwen heeft vooral budgettair doel", D.S., 17 januari 1997, 1. 

1377 Zie hierover 154e Jaarboek van het Rekenhof, 40: "Op het vlak van de niet-fiscale ontvangsten zijn in 1996 
weliswaar geen uitzonderlijke betalingen gebeurd, maar ze werden toch beïnvloed door een duidelijke stijging van de 
stortingen van de Nationale Bank van België aan de schatkist (+ 11,1 miljard BEF), door de tegenwaarde van de 
inbreng in natura in het kapitaal van de patrimoniummaatschappij SOPIMA (8 miljard BEF) en de bewegingen van de 
Nationale Lotèrij (6,7 miljard BEF)". 
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Besluit. Thematische benadering en appreciatie 

517. Zoals aangegeven in de inleiding, lijken de verschillende · privatiseringstransacties in België 
vooral hun ad hoc karakter gemeen te hebben, zodat het moeilijk wordt om gemene delers te 
ontwaren. Liever dan aan een samenvatting of herhaling van eerdere tussenbesluiten, waag ik me in 
dit Besluit niettemin aan een poging om enkele thema's op meer systematische wijze toe te lichten, of 
minstens als thema te identificeren. Het betreft hoofdzakelijk de thema's "juridisch instrumentarium" 
(infra, A), "verankering" (infra, B) en transparantie (infra, C), maar ook andere onderwerpen (infra, 
D) die nog niet op gestructureerde wijze aan bod kwamen. 

A. Juridisch instrumentarium 

1. Grondwet [p.m.] 

518. Zoals aangegeven, gelden in de Belgische rechtsorde geen grondwettelijke normen over 
privatisering, en dit in tegenste~ling tot Frankrijk (supra, nrs. _-__). Dit betekent echter niet dat 
privatisering in België geen grondwettelijke vraagstukken kan doen rijzen. Bij de bespreking van de 
verkoop van NIM en Distrigas zijn we op zulk probleem gestoten : de vraag of de Grondwet toelaat 
dat gemeenten zonder wettelijke machtiging zouden participeren in private vennootschappen, en de 
vraag welk niveau - het federale of het regionale - desgevallend bevoegd is om de vereiste machtiging 
te verlenen. Zie supra, nrs. _ -_. 

519. Een ander staatsrechtelijk vraagstuk, dat m.i. ten onrechte "onder het tapijt is geveegd", rees tijdens 
dezelfde transactie, n.a.v. de rechtsopvolging van NIM door FIM (in detail toegelicht supra, nrs. _-_). 

Men herinnert zich dat de bijzondere wetten van 1980 en vooral1988 de bevoegdheid voor het economisch 
beleidsinstrumentarium grotendeels hebben overgedragen aan de Gewesten, op een aantal in de wetten 
opgesomde materies na die federaal bleven. Eén van die materies waarover de federale overheid exclusief 
bevoegd bleef, is precies de NIM.l378 

Maar in september 1994 heeft de federale overheid NIM verkocht. Na debat, werd besloten om niet de 
activa van NIM apart te verkopen ("vente par appartement") maar wel NIM in zijn geheel, als rechtspersoon 
("vente en bloc"). Omdat de federale overheid niettemin een soort NIM wenste te behouden, o.m. omwille 
van het afwijkend juridisch regime waaraan die vennootschap is onderworpen (gespecialiseerde dochters, 
bijzondere opdrachten en Staatswaarborg toe te kennen bij koninklijk besluit, FIV-constructie, ... ), richtte 
ze FIM op. Bij machtenbesluit van 16 juni 1994 (COMP DOC 87) werd FIM in de plaats gesteld van NIM 
voor de toepassing van de organieke wet van 2 april1962 (COMP DOC 1), terwijl ook in een hele reeks 
andere wetten en besluiten de woorden "Nationale Investeringsmaatschappij" door "Federale 
Investeringsmaatschappij" werden· vervangen. Al deze elementen zijn in dit proefschrift reeds uitgebreid 
besproken: supra, nrs. _-_. 

Het Parlement had de Koning bijzondere machten verleend. Die lieten de Koning ongetwijfeld toe om de 
genoemde wetten en besluiten aan te passen. 

Een wet die de Koning echter niet heeft aangepast, en ook niet vermocht aan te passen, is de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988. 

In de bijzondere wet van 1980 zoals aangepast in 1988 staat derhalve nog altijd: "Bovendien is alleen de 
nationale overheid boevoegd voor: ... 11e de Nationale Investeringsmaatschappij" -niet "de Federale 
Investeringsmaatschappij". In de mate dat NIM als rechtspersoon nog altijd bestaat, zij het in privé-handen, 
lijkt dit mij toch problematisch. Concreet vraagt men zich af of de federale overheid indertijd wel de 

1378 Art. 6, § 1, VI, bijzondere wet 8 augustus 1980 zoals gewijzigd door art. 4, § 8, bijzondere wet 8 augustus 1988, 
geciteerd supra, in voetnoot _. 
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bevoegdheid had om FIM, een andere vennootschap dan de vennootschap NIM die ook nog steeds bestaat, 
als rechtsopvolger van NIM te positioneren en aan een bijzonder juridisch regime te onderwerpen ? 

Met zekerheid weet men dat dit probleem bekend was bij de toenmalige bevoegde minister. Op een 
interpellatie in het Parlement antwoordde hij immers o.m. : "[1]1 ne faut pas oublier que laloi de réformes 
institutionnelles indique très clairement que l'initiative publique du gouvernement en matière économique 
doit passer par la Société nationale d'investissements. Dès lors, pour éviter une contestation juridique 
éventuelle, plutot que de disposer d'un autre instrument ou d'un instrument portant un nom différent, il est 
utile de rest er conforme à la loi ... On peut évidemment considérer que, par le fait même de la réforme de 
l'Etat, cette [SNIJ est devenu une SFI, ... puisque le terme 'national' est banni du vocabulaire beige" (nadruk 
toegevoegd).1379 

De suggestie van de minister om trouw te blijven aan de bijzondere wet en geen aparte rechtspersoon op te 
richten met een andere naam dan "Nationale Investeringsmaatschappij" is niet gevolgd (en kon ook niet 
worden gevolgd indien men NIM als rechtspersoon wilde verkopen). Hopelijk bestaan er goede juridische 
argumenten voor de gekozen weg, andere dan het argument dat NIM door de Staatshervorming 
"automatisch" tot FIM zou zijn omgevormd.1380 Zoniet, dan kan men moeilijk anders dan concluderen dat 
FIM momenteel in een staatsrechtelijk vacuüm opereert. Men mag het risico niet lopen dat schuldenaars 
van FIM, of anderen, dat vacuüm ooit zouden inroepen om aan hun verbintenissen jegens FIM te 
ontsnappen. 

520. In de mate dat verzelfstandigde lichamen worden verkocht, rijzen specifieke problemen. 
Zij komen in Boek ll aan bod. 

2. Bijzondere machten ("volmachten") 

1. Inleiding : "bijzondere" machten gebanaliseerd 

521. Hier komt één van de minst gekende eigenschappen aan bod van het Belgische 
privatiseringsprogramma : het volledige programma is met bijzondere machten ("volmachten") 
geïmplementeerd. Sinds de start van het huidige privatiseringsprogrartuna in 1993 - en eigenlijk reeds 
sinds 1986, toen de eerste voorzichtige privatiseringen plaatsvonden (infra, volgend randnr.)- heeft 
de wetgever in België bijzondere machten verleend aan de Koning, specifiek met het oog op 
privatisering. 

We verdiepen ons niet in eventuele nuances tussen de begrippen "bijzondere machten" en "volmachten", 
of "machtigingswetten" en "kaderwetten" .. lndien dergelijke nuances al zouden bestaan, dan nog zouden 
ze niet afdoen aan de gelijkenis tussen de termen zoals ze hier worden gehanteerd : een wet die de 
Koning machtigt om wetgeving bij besluit te wijzigen is een "machtigingswet", een koniriklijk besluit 
genomen op grond van zulke machtiging is een "(vol-)machtenbesluit". 

Dit betekent dat de Koning van de wetgever steeds de bevoegdheid heeft gekregen om met het oog op 
de privatisering van overheidsactiva bij koninklijk besluit de geldende wetgeving op te heffen, aan te 
vullen, te wijzigen of te vervangen. De bijzondere machten zijn telkens opnieuw toegekend voor een 
beperkte periode en/of voor specifieke transacties. Zijn de machten vervallen, dan kunnen de 
machtenbesluiten enkel bij wet worden opgeheven, aangevuld, gewijzigd of vervangen. 

1379 Antwoord op interpellatie nr. 815 van 1 maart 1994 (supra, voetnoot_); nadruk toegevoegd. 

1380 Om drie redenen overtuigt dat argument me geenszins. Ten eerste zijn het de wetten die de Staatshervorming 
organiseren zelf die de term "Nationale Investeringsmaatschappij" hanteren. Ten tweede zou "automatische" 
omvorming leiden tot één rechtspersoon, die eerst "Nationale" en vervolgens "Federale" Investeringsmaatschappij zou 
heten. Nu echter bestaan er twee verschillende rechtspersonen, één NIM en één FiM - een resultaat waarvan men 
moeilijk kan volhouden dat het via automatische omvorming tot stand kwam. Tenslotte vraag ik me af waarom de 
federale overheid een wet (of beter : een machtenbesluit) nodig achtte om FIM tot rechtsopvolger van NIM te maken, 
indien ze meende dat die rechtsopvolging toch al "automatisch", door de Staatshervorming tot stand was gebracht. 
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522. Bijzondere machten zijn niet nieuw. Reeds in de dertiger jaren, toen over de oprichting van een 
Raad van State met een afdeling wetgeving werd gediscussieerd, heette het dat de reglementaire 
bepalingen aan belang wonnen "naar gelang de wetgevende macht herhaaldelijk speciale machten aan 
de uitvoerende macht toevertrouwd heeft". Ook in een recenter verleden hebben we met zgn. 
"besluitenregeringen" te maken gehad.1381 Gevraagd naar voorbeelden, zullen juristen spontaan 
verwijzen naar de wet van 2 februari 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de 
Koning,1382 naar de gelijknamige wet van 27 maart 1986,1383 of nog naar de zgn. "kaderwetten" van 

26 juli 1996.1384 Met de talrijke, qua werkingsgebied specifiekere machtigingswetten die in de 
tussenliggende perioden zijn aangenomen, zijn zelfs juristen veel minder vertrouwd. 

Hierin ligt precies de specificiteit van de bijzondere machten inzake privatiseringen. Niet alleen 
"besluitenregeringen" hebben op zulke machten een beroep gedaan. Integendeel, er zijn geen 
regeringen die er geen beroep op hebben gedaan. Bij mijn weten vormen de privatiseringen het enige 
domein van het Belgische recht waar constant met machtenbesluiten werd gelegifereerd. 
Dit rechtvaardigt een gedetailleerder studie. 

2. Overzicht van machtigingswetten en machtenbesluiten 

523. Liefst negen machtigingswetten hebben aan de Koning sinds 1993 de bevoegdheid verleend om, 
specifiek met het oog op de voorbereiding of de organisatie van de verkoop van activa, wetten op te 
heffen, aan te vullen, te wijzigen, te vervangenen/ofvan wetten afte wijken: 

-Wet 22 juli 1993 houdende fiscale en fmanciële bepalingen (COMP DOC 19); 

-Wet 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (COMP DOC 27); 

- W,et 20 december 1995 houdende fiscale, fmanciële en diverse bepalingen (COMP DOC 33); 

-Wet 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan 
de Europese Economische en Monetaire Unie (COMP DOC 34); 

-Wet 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project (COMP DOC 37); 

-Wet 19 december 1997b tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (COMP 
DOC 40), zoals gewijzigd door wet 15 januari 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen 
(COMP DOC 52); 

- Wet 9 juli 1998 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de 
beheersstructuren van de luchthaven van Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 
19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (COMP 
DOC 47); 

1381 Zie ALEN, A., "De 'bijzondere machten': een nieuwe 'besluitenregering' in België", T.B.P., 1986, 199. 
1382 Eén op grond van deze machtenwet uitgevaardigd besluit komt ook in dit proefschrift aan bod : K.B. nr. 177 van 
30 december 1982 (COMP DOC 69). 
1383 Het eerste artikel van deze wet vermeldt het "stijven" van "de niet-fiscale ontvangsten van de Schatkist" 
uitdrukkelijk als één van de doelstellingen van de machtenbesluiten : "Met het oog op het economisch en 
financieel herstel, de vermindering van de openbare lasten, de gezondmaking van de openbare fmanciën, de 
bevordering van de tewerkstelling, alsmede het fmancieel evenwicht, de beheersing van de uitgaven en de 
beveiliging van de stelsels van de sociale zekerheid, kan de Koning bij in Ministerraad overlegde besluiten alle 
nuttige maatregelen nemen ten einde : ... 
2° de openbare uitgaven te beheersen, te beperken ofte verminderen, en de niet-fiscale ontvangsten van de Schatkist te 
stijven." De oprichting v~n BATC, te beschouwen als een eerste "echte" privatisering (supra, _), kreeg vorm via op 
basis van deze wet getroffen machtenbesluiten. Zie K.B. nr. 425 van 1 augustus 1986 (COMP DOC 70). 
1384 Relevant in het kader van deze thesis is vooral de wet "strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden 
tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie" (COMP DOC 34) die hierna aan bod 
komt. Daarnaast waren er de "wet tot modemisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van 
de wettelijke pensioenstelsels" en de "wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van 
het concurrentievermogen". 
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-Wet 19 augustus 1998 betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij 
van haar aandelen van A.S.L.K.-Bank en A.S.L.K.-Verzekeringen (COMP DOC 48); 

-Wet 23 april 1999 betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van 
haar aandelen van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (COMP DOC 53). 

We overlopen ze. 

2.1 Wet 22 juli 1993: van 5 augustus 1993 tot 31 juli 1994 (COMP DOC 19) 

524. Inhoud. De laatste vier artikelen van deze programmawet (met 101 artikelen) handelen over de 
"Ove~dracht van deelnemingen in openbare financiële instellingen die onder de Staat ressorteren of 
van rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen gehouden door dergelijke instellingen". 

De wetgever zou de structuur van dit hoofdstukje uit de programmawet later nog meermaals copiëren. 

Artikel98 

Een eerste artikel machtigt de Staat om "aan elke Belgische of buitenlandse natuurlijke of rechtspersoon 
in één of meer schijven alle of een deel van de deelnemingen" over te dragen "die hij bezit of zou komen 
te bezitten" in het maatschappelijk kapitaal van, aanvankelijk, NMKN, CBHK en NIM. Dit eerste artikel 
betreft dus de rechtstreekse verkoop door de Staat van participaties - een methode die de ·regering in 1994 
om redenen van staatsboekhouding zou verlaten ten voordele van aandelenverkopen via ASLK
Holding I FPM (supra, nrs. _-_). 

Artikel99 

Het tweede artikel betreft de onrechtstreekse verkoop, door ASLK-Holding of NIM, ten voordele van de 
Staat. Het machtigt de Koning om bij in Ministerraad overlegd besluit : 

-ASLK-Holding te gelasten tot de verkoop van "alle of een deel van de deelnemingen" in ASLK-Bank 
en -Verzekeringen- wederom "aan een Belgische of buitenlandse natuurlijke of rechtspersoon" en "in 
één of meer schijven"; 

- NIM op dezelfde wijze te gelasten tot verkoop van alle of een deel van de deelnemingen die de 
investeringsmaatschappij "rechtstreeks of onrechtstreeks" aanhield in het kapitaal van- zonder enige 
verdere specifiëring - "vennootschappen". 

Het artikel laat het aan de minister van Financiën over om voorafgaandelijk de modaliteiten voor de 
overdrachten goed te keuren. 

ArtikellOG 

Het derde artikel kent de Koning erg ruime bevoegdheden toe om, bij in Ministerraad overlegd besluit, 
voornoemde overdrachten tot stand te brengen. Alzo kan de Koning vooreerst "de regels vastleggen voor 
de nodige verrichtingen". Wat dit precies inhoudt, definieert de wetgever niet op exhaustieve wijze. Wel 
geeft hij aan dat o.m. bedoeld worden, regels inzake : 

- overdracht of omwisseling van schuldvorderingen, roerende waarden of verhandelbare rechten; 

- afstand van voorkeurrecht van aandeelhouders of obligatiehouders in geval van kapitaalverhoging of 
inschrijving op een converteerbare lening of lening met inschrijvingsrecht; 

- kapitaalverhoging tegen inbreng van schuldvorderingen, roerende waarden of verhandelbare rechten; 

-alle fusies of splitsingen; 

- uitgifte van al dan niet stemrechtverlenende verhandelbare rechten of roerende waarden die al dan niet 
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; 

- ontbinding of vereffening. van de openbare financiële instellingen vermeld in de artt. 98 en 99, alsook 
van hun publiekrechtelijke dochters of kleindochters en alle publiekrechtelijke vennootschappen 
waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemingen bezitten; 

Daarnaast mag de Koning eigenhandig de bepalingen wijzigen betreffende de oprichting, organisatie, 
taak, werkwijze, financiering, controle, ontbinding en vereffening van de openbare financiële instellingen 
vermeld in de artt. 98 en 99, alsook van hun publiekrechtelijke filialen of subfilialen en van alle 
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publiekrechtelijke vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemingen bezitten. 
Vooral deze machtiging reikt potentieel erg ver. 

ArtikelJOl 

Het vierde artikel tenslotte karakteriseert de wet uitdrukkelijk als machtigingswet, door de Koning te 
machtigen tot opheffmg, aanvulling, wijziging, vervanging of afwijking van geldende wetsbepalingen 
(§ 2); dat de betrokken koninklijk besluiten na verval van de verleende bijzondere machten, enkel bij wet 
kunnen worden opgeheven, aangevuld, gewijzigd of vervangen(§ 3), spreekt vanzelf. 

Ditzelfde artikel beperkt de bijzondere machten in de tijd(§ 1) en bevat enkele van de klassieke garanties 
omtrent machtenbesluiten (§ 4): bespreking van de uitgevaardigde machtenbesluiten in een Verslag aan 
de Koning, voorlegging aan de afdeling wetgeving van de Raad van State, en "onverwijlde" neerlegging 
bij de wetgevende Kamers. 

525. Draagwijdte. Dat de artikelen 98-101 van de wet van 22 juli 1993 de Koning wel degelijk 
bijzondere machten toekennen -de terminologie komt van de minister van Financiën zelfl385- die 
inhoudelijk bovendien ver reiken, heeft de uitvoerende macht nooit ontkend. 

De Memorie van toelichting bij de wet kondigt de toekenning van de machten als volgt aan : 

"Aangezien alle aspecten verbonden aan de overdracht en de tenminste gede.eltelijke herstructurering van 
de betrokken instellingen, onmogelijk langs wetgevende weg kunnen worden geregeld, verleent artikel 
100 aan de Koning ruime bevoegdheden om de overdrachten bedoeld in de artikelen 98 en 99, mogelijk 
te maken. Uiteraard zullen nog talrijke problemen moeten worden opgelost, hetzij voor de overdrachten 
zelf, hetzij om de verwezenlijking ervan in overeenstemming te brengen met de doeleinden van de Staat. 
Het gaat in de eerste plaats (littera a) om het vastleggen van de regels en voorwaarden van de overdracht 
en de hiermee verbonden verrichtingen. De mogelijkheden die aan de Koning worden geboden zijn erg 
ruim want het is niet mogelijk om a priori alle bestanddelen van die overdrachten vast te· stellen zoals die 
zullen voortvloeien uit de onderhandelingen met de belangstellende partijen."l386 

Qua tijdsduur is de werking van de machten ingeperkt. Aanvankelijk was voorgesteld dat de 
bijzondere machten tot 31 december 1995 zouden lopen. Bij de bespreking van een amendement dat 
de periode tot 31 december 1994 wilde beperken, bood de minister van Financiën zelf aan om met nog 
zes maanden minder genoegen te nemen.l387 

526. Voorbereidende werken: advies van de Raad van State. De Raad van State kreeg slechts drie 
dagen om over de volledige programmawet advies uit te brengen. Niettemin besteedde de afdeling 
wetgeving nogal wat aandacht aan de ontwerp-machtenbepalingen. Zoals te verwachten viel, 
onderwierp ze vooral de bevoegdheidsoverdrachten van wetgever aan Koning aan een kritisch 
onderzoek. Ze verzette zich op grond van het gelijkheidsbeginsel (artt. 6 en 112 G.W., ondertussen 
artt. 10 en 172) en het legaliteitsbeginsel (art. 110 juncto art. 78, nu art. 170 juncto art. 105) tegen 
toekenning van fiscale bevoegdheden aan de uitvoerende macht,1388 terwijl ze bepaalde ande~e 

1385 zie antwoord op de interpellaties van 1 maart 1994 (supra, voetnoot_: "qu'il faut bien qualifier de pouvoirs 
spéciaux"). 

1386 Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen. Memorie van toelichting, Par!. St., Senaat, 1992-
1993, 762/1, 26 (nadruk toegevoegd). Zie voor het (beperkt) parlementair debat over de toekenning van bijzondere 
machten: Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen, bespreking in de Senaat, Hand., Senaat, 1992-
1993, 15 juni 1993,3104-3105, 3112, 3132,3154 en bespreking in de Kamer, Hand., Kamer, 1992-1993, 9 juli 1993, 
3220 en 3232. Volgende amendementen werden ingediend (en verworpen) om de bijzondere machten terug te 
schroeven: amendement van de heren Jonckheer en Tavemier, Par!. St., Senaat, 762/4, 8-9, amendementen nrs. 3-6 
van de heren Defeyt en De Vlieghere, Par!. St., Kamer, 1072/3, 1-3, amendement nr. 43 van de heer Van den Eynde, 
Par!. St., Kamer, 1072/5, 2. 
1387 Het amendement werd daarop ingetrokken. Zie Ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen. 
Verslag Didden, supra, voetnoot_, 97-98. 
1388 "De instemming van het volk met de belasting is de vrucht van een lange democratische traditie, die nooit is 
gelogenstraft, en teruggaat tot de twaalfde eeuw": Advies van de Raad van State van 18 mei 1993, Par!. St., Senaat, 
1992-1993, nr. 762/1, 91. 
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bevoegdheidsoverdrachten overbodig achtte1389. Voorts stoorde de Raad zich eraan dat de 
opsomming van aan de Koning toegekende machten niet steeds nauwkeurig was, hetgeen nochtans 
nodig is "om onder andere wettigheidscontrole mogelijk te maken"l390. Het niet-exhaustieve karakter 
van de opsomming (gebruik van de term "onder meer") vond bijvoorbeeld geen genade, en hetzelfde 
gold voor het niet-gespecifieerde karakter van de NIM-"deelnemingen" waarvan de Koning overdracht 
zou kunnen gelasten.1391 

Op deze punten hebben regering en wetgever de opmerkingen van de Raad enkel schijnbaar ter harte 
genomen. De woorden "onder meer" vervingen ze door "met inbegrip van", hetgeen exhaustiviteit 
onverminderd uitsluit (infra, nr._). En omtrent de "deelnemingen" die NIM eventueel zou moeten 
afstoten, "specifieerden" ze dat het zou gaan om deelnemingen ... "in vennootschappen" (welke anders? 
NIMhad enkel deelnemingen in vennootschappen). Of daarmee "[h]et advies van de Raad van State werd 
gevolgd", 1392 zoals de Memorie van toelichting trots aangeeft, durft men betwijfelen. 

527. Voorbereidende werken: bespreking in het Parlement. Het wetsontwerp is eerst in de Senaat 
besproken. Bij bestudering van het commissieverslagl393 valt vooral op hoe weinig geanimeerd het 
debat is verlopen. 

De ontworpen artt. 98 en 100, zoals hierboven besproken, werden in commissie nagenoeg zonder debat 
goedgekeurd. De bespreking van art. 101 beperkte zich tot een vraag naar de betekenis van het begrip 
"onverwijld" (antwoord van de minister: "dadelijk") en een inkorting, conform het voorst~! van de 
minister, van de geldingsperiade van de bijzondere machten. Alleen art. 99 gaf aanleiding tot een wat 
uitgebreider bespreking. Die bespreking -van een debat kan geen sprake zijn- betrof niet de 
wenselijkheid van bijzondere machten maar wel het verloop van de aan de gang zijnde privatisering van 
ASLK- en dit n.a.v. een regeringsamendement dat het geldingsbereik van art. 99, dat in het wetsontwerp 
enkel op NIMbetrekking had, uitbreidde tot ASLK-Holding. 

De plenaire Senaatsvergadering liet eenzelfde indruk.l394 De beschouwingen omtrent het 
privatiseringsluik van de programmawet, beperkt in omvang en diepgang, spitsten zich toe op één 
actuele transactie - ASLK - zonder principiële evaluatie van de beslissing tot privatiseren of de daartoe 
aangewende methode van toekenning van bijzondere machten. De enkele niet door de regering 
ingediende amendementen werd zonder debat verworpen.1395 Ze werden tevergeefs opnieuw 
ingediend in de Kamer.l396 Overigens eiste de op stapel staande verkoop van ASLK ook tijdens de 
bespreking van het ontwerp in de Kamer alle aandacht op.l397 

1389 Zo achtte ze het niet nodig om apart te bepalen dat de Koning kon afwijken van de Venn.W. (de Koning kan 
volgens de machtigingswet van alle wetten afwijken) of dat de Koning "de procedure ... voor het onderzoek van 
geplande overdrachten en voor de verwezenlijking van dergelijke overdrachten" kon regelen (een gewoon koninklijk 
besluit zou volstaan). Id., 91 en 92. 
1390 Id., 90. 
1391 Ibid. 

1392 Memorie van toelichting, 26. 
1393 Verslag namens de Commissie voor de Financiën uitgebracht door de heer Didden, Pari. St., Senaat, zitting 
1992-1993, nr. 762/2. Zie i.h.b. blz. 6, 17, 93-98. 
1394 Zie Hand., Senaat, 1992-1993, 15 juni 1993 (debat) en 17 juni 1993 (stemming), 3053 e.v. Relevante passages 
bevinden zich op blz. 3104,3105,3111-3112,3114,3125-3126,3132,3154-3155. 
1395 Relevant zijn de amendementen opgenomen in Pari. St., Senaat, 1992-1993, nrs. 762/4 en 5. De amendementen 
sub nr. 4 beoogden de wetgevende Kamers te betrekken bij de privatiseringen. Voorgesteld werd, de artt. 99-101 te 
schrappen en aan art. 98 een tweede lid toe te voegen volgens hetwelk "[d]e wijze waarop en de voorwaarden 
waaronder de overdracht geschiedt, voorafter goedkeuring [worden] voorgelegd aan de Kamers". Als verantwoording 
gaven de indieners van het amendement op : "Bij de privatisering van de openbare financiële instellingen staat er 
zoveel op het spel dat de uitkomst van de onderhandelingen tot overdracht van de staatsparticipatie in het 
maatschappelijk kapitaal van die instellingen niet bij koninklijk besluit kan worden bekrachtigd en/of de manier 
waarop die overdracht doorgang moet vinden, evenmin op dezelfde wijze kan worden geregeld." 

1396 Zie met name amendementen nrs. 3 tot 7, Pari. St., Kamer, 1992-1993, nr. 1072/3, 1-3. Nieuw en hier relevant 
was amendement nr. 43, Pari. St., Kamer, 1992-1993, nr. 1072/5, 2, dat art. 100 wilde schrappen om volgende reden: 
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528. Aanwending van de bijzondere machten. Met de hem toegekende bevoegdheden heeft de Koning 
hoofdzakelijk drie dingen gedaan (details infra, _). Hij heeft er de verkoop van een eerste schijf 
aandelen van ASLK-Bànk en -Verzekeringen en van alle aandelen NIM mee georganiseerd, en Hij 
heeft er de privatisering van NMKN mee voorbereid, door de aandelen van die OKI bij ASLK-Holding 
onder te brengen .. Vooral de NIM-transactie reikt verder dan een gewone verkoop. In het kader van die 
transactie, en met gebruilonaking van zijn bijzondere machten, heeft de Koning o.m. (a) gestalte 
gegeven aan de oprichting van FIM, (b) "bijzondere" I "gouden" aandelen gecreëerd in NIM's 
energiedochters Synatom, NPM en Distrigas, (c) het aantal Distrigas-aandelen dat elke individuele 
investeerder op de beurs zou kunnen verwerven, dras~isch beperkt en ( d) het statuut van ASLK
Holding gewijzigd. Dat laatste was overigens ook al in het kader van de ASLK-verkoop gebeurd. 

Men kan besluiten dat de Koning zijn extra-bevoegdheden intensief heeft gebruikt. 

2.2 Wet 21 december 1994: van 2januari 1995 tot 31 juli 1995 (COMP DOC27) 

529. De programmawet van 21 december 1994 groepeert zes artikelen (op een totaal van 205 
wetsartikelen) onder de hoofding "Verlenging en uitbreiding van de bevoegdheden van de Koning 
inzake de verkoop van activa". 

De verlenging waarvan sprake bleef beperkt tot een· periode van zeven maanden. De wet trad 
bovendien pas vijf maanden na het verstrijken van de vorige bijzondere machten in werking. Ttijdens 
die vijf maanden is niet geprivatiseerd. 

De uitbreiding van bevoegdheden van de Koning was reëel. Dat viel niet op, want op het eerste zicht 
leken de meeste artikelen uit de wet van 21 december 1994 eenvoudigweg overgenomen uit de wet 
van 22 juli 1993. Pas bij een nadere vergelijking komen verschilpunten aan het licht. 

Artikel167 

Dit artikel wijzigde ·art. 98 van de wet van 22 juli 1993 (dat dus bleef gelden met een andere inhoud). 
Zoals voorheen maakte het de verkoop, rechtstreeks door de Staat, van deelnemingen in NMKN en 
CBHK mogelijk. De reeds geprivatiseerde NIMkwam logischerwijze niet meer op het lijstje voor. 

Artikell68 

Dit artikel verving art. 99 van de wet van 22 juli 1993 over de onrechtstreekse verkoop van Staatsactiva. 
Over de verkoop van NIM-participaties repte het vanzelfsprekend niet meer : die participaties waren 
ofwel reeds verkocht, ofwel ondergebracht in FIM Ook over de verkoop door ASLK-Holding van 
participaties in ASLK-Bank en -Verzekeringen zweeg art. 99 voortaan. Ook dat was logisch, aangezien de 
modaliteiten van een eventuele verdere privatisering van de ASLK-dochters sinds de verkoop van een 
eerste pakket aandelen in 1993, ingeschreven stonden in de OKI-wet (COMP DOC 3).1398 
Het geamendeerde art. 99 vermeldde daarentegen twee nieuwe participaties die ASLK-Holding op last 
van de Koning kon verkopen: NILK en NKBK. Bovendien kon de Koning ASLK-Holding volgens de 
nieuwe bepaling ook gelasten tot verkoop van deelnemingen in "iedere andere vennootschap of instelling, 

"Dat een belangrijke privatisering, alsook het volledig wijzigen van de wet tot organisatie van de openbare 
kredietsector van 17 juni 1991 zomaar bij koninklijk besluit kan geregeld worden, lijkt ons onaanvaardbaar". 
1397 Stonden hoofdzakelijk ter discussie : de beslissing van de regering om toch meer dan 49 % van de aandelen te 
verkopen, het personeelsstatuut, de handhaving van taalevenwichten en de vervulling van bijzondere opdrachten. 
In het Verslag namens de Commissie voor de Financiën uitgebracht door de heer Lisabeth, Pari. St., Senaat, zitting 
1992-1993, nr. 1072/8 zijn vooral volgende stukken relevant: 56-57, 64-72 en 127-133. Zie wat betreft de bespreking 
in plenaire vergadering (Hand., Kamer, zitting 1992-1993, 9 juli 1993, [71]) vooral volgende passages : 3204-3207, 
3209-3213,3220-3221, 3230-3233. 
1398 Zie voor ASLK-Bank art. 21, lid 2, OKI-wet (COMP DOC ~),zoals vervangen en hemummerd door art. IS, 3°, 
K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81). Zie voor ASLK-Verzekeringen art. 39, lid 2, OKI-wet, zoals vervangen en 
hemummerd door art. 25, 3°, K.B. 29 september 1993. Art. 21 OKI-wet beantwoordt aan art. 22 Gec. OKI-wet 
(COMP DOC 4), art. 39 aan art. 27 Gec. OKI-wet. Artt. 22 en 27 Gec. OKI-wet zijn opgeheven door art. 2, 2° en 4°, 
K.B. 23 maart 1999 (COMP DOC 156). 
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waarvan de overdracht toegelaten is door artikel 98 of door een bepaling met gelijkaardige draagwijdte 
en waarvan de Staat vooraf zijn deelneming heeft overgedragen aan de Algemene Spaar- en Lijfrentekas~ 
Holding". Dit betekende een gevoelige uitbreiding, die het de Koning steeds mogelijk maakte om in 
plaats van een rechtstreekse verkoop (van met name NILK en NKBK) te opteren voor een onrechtstreekse 
verkoop via ASLK-Holding. De bevoegdheidsuitbreiding heeft ook de weg geëffend voor de verkoop 
door ASLK-Holding van aandelen Belgacom. 

Artikel169 

De bij art. 100 wet 22 juli 1993 aan de Koning verleende bevoegdheden vervielen krachtens art. 101, § 1, 

van dezelfde wet op 31 juli 1994.1399 De wetgever van 1994 had ermee kunnen volstaan, de in art. 101 
opgegeven geldingspenode te verlengen, en art .. 100 onaangeroerd te laten. Maar hij wenste de Koning 
(nog) ruimere bevoegdheden toe te kennen dan in 1993 en ontwierp daarom een nieuw artikel. Op het 
eerste zicht leek de nieuwe tekst een getrouwe copie van de versie uit 1993 : hij kende de Koning alle 
bevoegdheden toe die art. 100 ook al verleende. Bij nader inzien reikte de tekst verder dan de versie uit 
1993.1400 De verschillen vallen in drie categorieën onder te brengen: 

(a) de nieuwe tekst bepaalde uitdrukkelijk dat de Koning zijn bevoegdheden behalve voor de 
totstandbrenging van overdrachten ook mocht aanwenden "met het oog op de voorbereiding" daarvan; 

(b) de opsomming van "regels voor de nodige verrichtingen"1401 (vgl. art. 100, 1°, wet 22 juli 1993 met 
art. 169, 1°, wet 21 december 1994) werd merkbaar uitgebreid, o.m. om de effectisering van 
schuldvorderingen mogelijk te maken, om waarborgsystemen af te schaffen of mogelijk te maken, en 
om vennootschappen of entiteiten op te richten (of erin te participeren) met het oog op een latere 

overdracht van effecten; 1402 het machtigen van de Koning tot oprichting of afschaffing van 

waarborgsystemen achtte de Raad van State problematisch, 1403 maar de tekst werd op dit punt niet 
aangepast; 

( c) de Koning kan het statuut van openbare financiële instellingen nog ingrijpender wijzigen 
(vgl. art. 100, 2°, wet 22 juli 1993 met art. 169, 2°, wet 21 december 1994); voortaan kan hij ook de 
benaming van de instellingen wijzigen, evenals de vormen en modaliteiten volgens dewelke ze 
vennootschappen erkennen (gedacht werd allicht aan de erkenning van kassen door NILK en NKNK). 

1399 Maar het artikel zelf is niet opgeheven. 
1400 De Memorie van toelichting bij de wet van 21 december 1994 verdoezelt de verschillen. Bij het betrokken artikel 
staat de volgende zin als enige toelichting : "Er bestaat aanleiding om de Koning toe te laten, om, indien nodig, de 
wetgeving aan te passen, op diverse punten die rechtstreeks verband houden met de betrokken instellingen, zoals dit 
reeds voorzien werd door de wet van 22juli 1993." Nadruk toegeYoegd. 
1401 De opsomming is niet exhaustief: supra, nr._. 

1402 Zie art. 169, 1°, sub a), b) resp. h), wet 21 december 1994; punten b) en h) zijn nieuw, punt a) is gewijzigd. Ook 
de punten sub e) enj)- vroeger sud d) ene)- zijn uitgebreid. Hierna volgt de tekst van de wet van 21 december 1994, 
met cursief de toegevoegde zinsdelen : 
"e) alle fusies of splitsingen, inbrengen of overdrachten van een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen, 
inbreng of overdracht van een portefeuille van schuldvorderingen, al dan niet in het kader van een verrichting die 
aanleiding geeft tot de uitgifte van verhandelbare effecten; 
j) de uitgifte van obligaties, converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties of inschrijvingsrechten en van al dan 
niet stemrecht verlenende verhandelbare rechten of roerende waarden die al dan niet het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigen;". 
1403 Advies van 12 oktober 1994, Par/. St., Senaat, 1994-1995, nr. 1218/1, (220), 260: "Het staat aan de wetgever om 
te oordelen of aan de Koning de bevoegdheid moet worden opgedragen om de afschaffing van de bestaande 
waarborgen of de oprichting van nieuwe waarborgsystemen door de Staat te regelen, zo nodig door de vigerende 
wetsbepalingen te wijzigen (artikel 30, § 2, van het ontwerp). De uitoefening van de bijzondere bevoegdheid 
opgedragen aan de Koning kan immers afbreuk doen aan sommige vaste rechtstoestanden, zonder dat de ontworpen 
tekst duidelijk bepaalt in welke mate afbreuk eraan mag worden gedaan; de uitoefening van die bevoegdheid kan ook 
tot gevolg hebben dat de Rijksbegroting wordt bezwaard, wat de voorafgaande instemming van het Parlement 
vooronderstelt." 
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Artike/170 

Dit artikel had geen pendant in de wet van 22 juli 1993. Het kende de Koning ruime machten toe om de 
markt van het hypothecaire krediet te hervormen en daarbij de relevante wetgeving1404 te amenderen 
en/of te coördineren, nieuwe instellingen "van organisatie of van toezicht" op te richten en/of 
waarborgsystemen af te schaffen of op te richten - dit laatste wederom tegen het advies van de Raad van 
State in. Uiteindelijk heeft de Koning zijn machten niet gebruikt om effectisering van schuldvorderingen 
mogelijk te maken, 1405 maar wel om het statuut van CBHK te hervormen.1406 

Artike/171 

Dit artikel, eveneens zonder tegenhanger in de wet van 22 juli 1993, machtigde de Koning tot coördinatie 
van de OKI-wet (COMP DOC 3) en tot wijziging van die wet "teneinde over te gaan tot de aanpassing 
van de organisatie van de openbare kredietsector in het kader van de reeds verwezenlijkte of nog uit te 
voeren komen (sic) overdrachten van deelnemingen in bepaalde openbare kredietinstellingen of 
privaatrechtelijke fmanciële vennootschappen". Voor zover ze sloeg op nog uit te voeren 
verkooptransacties, leek deze machtiging overbodig : de ruime machtiging in art. 169, gecombineerd met 
de bevoegdheid om wetsbepalingen te wijzigen (art. 172, § 2, zie hierna) liet de Koning ook al toe om de 
OKI-wet te wijzigen "in het kader van ... nog uit te voeren ... overdrachten van deelnemingen". Eigen aan 
art. 1 71 was enkel dat het ook op reeds verwezenlijkte overdrachten sloeg. 

Artike/172 

Op technische details na (vb. datum van afloop van de machten) was deze bepaling identiek aan art. 101 
van de wet van 22 juli 1993. 

530. Voorbereidende werken: advies van de Raad van State [p.m.]. De Raad beperkte zich tot 
punctuele opmerkingen: zie vorig randnummer, bespreking van artikelen 169 en 170. 

531. Aanwending van de bijzondere machten. Bij machtenbesluit van 7 april1995 (COMP DOC 101) 
heeft de Koning de OKI-wet gewijzigd op de meest ingrijpende wijze ooit. Het besluit herzag de 
statuten van ASLK-Holding (herdoopt tot Federale Participatiemaatschappij) van NILK (herdoopt tot 
NV Landbouwkrediet) en van CBHK~ De wet werd ook aangepast aan de niet-oprichting van de 
oorspronkelijk geplande Gemeentekrediet-Holding. Grote delen tekst werden geschrapt, vele meer 
technische aanpassingen doorgevoerd. 

Met de bijzondere machten, waarover Hij "slechts" gedurende zeven maanden kon beschikken, heeft 
de Koning dus niet zozeer geprivatiseerd als wel geherstructureerd met het oog op latere privatisering. 

1404 Het betreft meer bepaald : 
(a) K.B. nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementeering van de hypothecaire leeningen en tot inrichting van de controle 

op de ondernemingen van hypothecaire leeningen (B.S., 6-7 januari 1936; err. H.S., 26 januari 1936), bekrachtigd bij 
wet van 4 mei 1936; 

(b) K.B. nr. 226 van 7januari 1936 houdende instelling van een Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (B.S., 6-7 
januari 1936; err. B.S., 26 januari 1936), eveneens bekrachtigd bij wet van 4 mei 1936; 

(c) Wet 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (B.S., 19 april 1993; err. B.S., 2 juni 
1993; err. B.S., 4 juni 1993; err. B.S., 9 juli 1993); en 

(d) Wet 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet (B.S., 19 augustus 1992). 
1405 De nodige wijzigingen aan het Burgerlijk Wetboek bijvoorbeeld, waren reeds doorgevoerd bij we 6 juli 1994 tot 
wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de 
deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, alsook van de wet 
van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (B.S., 15 juli 1994). 
1406 Zie vooral artt. 27-42 en 69 K.B. 7 april 1995b tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de 
openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke 
financiële vennootschappen en houdende diverse andere bepalingen inzake de verkoop van activa (B.S., 29 april 
1995). 
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Zo kan de verkoop van NILK als rechtstreeks gevolg worden beschouwd van voornoemd besluit van 
7 april1995.1407 

2.3 Wet 20 december 1995 : van 23 december 1995 tot 31 december 1996 (COMP DOC 33) 

532. Inhoud. Na opnieuw een tussenperiode van vijf maanden zonder bijzondere machten werd via 
zeven artikelen uit de wet van 20 december 1995 - wederom een programmawet, ditmaal met in totaal 
104 artikelen - de traditie van het privatiseren met bijzondere machten voortgezet. De structuur van 
het hoofdstuk "Overdracht van activa van het Rijk" was identiek aan die van de overeenkomstige 
hoofdstukken uit de wetten van 22 juli 1993 en 21 december 1994. 

Artikel33 

Dit artikel hief art. 98 van de wet van 22 juli 1993 op.1408 Om redenen van staatsboekhouding had de 
uitvoerende macht besloten om de privatiseringsophengsten niet meer rechtstreeks te innen maar via 
FPM (supra, nrs. _-_).Aan een bepaling over rechtstreekse verkopen door de Staat voelde ze derhalve 
geen behoefte meer. 

Artikel34 

Art. 99 van de wet van 22 juli 1993 werd opnieuw aangepast aan de stand van zaken. Op het lijstje met 
participaties die FPM op last van de Koning kon verkopen kwam CBHK de NV Landbouwkrediet 
(voorheen NILK) en NKBK vervoegen. Daarnaast bleef er ruimte voor verkoop van deelnemingen 
"in iedere andere vennootschap of instelling waarin de Federale Participatiemaatschappij een deelneming 
bezit die haar door de Staat werd overgedrag~n of die zij, met de toestemming van de Staat, heeft 
verworven". 

Artikel 35 

Dit artikel hernam art. 169 van de wet van 21 december 1994 bijna woordelijk (en had derhalve 
achterwege kunnen blijven1409). Op aandringen van de Raad van State, die het bezwaar herhaalde dat hij 
ook al in 1994 had gemaakt,1410 ontnam de wetgever de Koning de bevoegdheid om wetgeving 
betreffende oprichting of afschaffing van waarborgsystemen uit te vaardigen of te wijzigen. Voor het 
overige beperkte hij zich tot (a) schrapping van verwijzingen naar het opgeheven art. 98 wet 22 juli 1993 
en (b) vervanging van de termen "openbare financiële instellingen" door "vennootschappen en 

1407 Zie K.B. 18 september 1995 waarbij de Federale Participatiemaatschappij gemachtigd wordt een significatieve 
deelneming in het Nationaal In~tituut voor Landbouwkrediet over te dragen (B.S., 6 oktober 1995). Ten tijde van de 
uitvaardiging van dit besluit waren de bijzondere machten van de Koning al vervallen. De Koning doet in het besluit 
ook geen beroep op de bijzondere machten, maar wel op art. 99 wet 22 juli 1993 zoals gewijzigd door art. 168 wet 
21 december 1994. 
l408 De inwerkingtreding van art. 33 wet 20 december 1995 is gebrekkig geregeld. Conform art. 42, lid 2, van 
dezelfde wet is art. 33 in werking getreden op de datum van publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, d.i. op 
23 december 1995. Voorbehoud werd evenwei gemaakt voor NMKN: voor wat die instelling betreft, trad art. 33 
slechts in werking op "het ogenblik" dat "de aandelen die de [FPM] bezit in het kapitaal van de [NMKN]; effectief zijn 
overgedragen aan een privaatrechtelijke rechtspersoon". Over welk ogenblik het gaat, moet de rechtsonderhorige zelf 
maar zien uit te vissen, want nooit is hieromtrent enige officiële mededeling in het Staatsblad verschen.en. Volgens 
mijn informatie heeft bedoelde effectieve overdracht plaats gevonden op 26 oktober 1995 (maar op welk "ogenblik" 
precies, weet ik niet). 
1409 De wetgever had kunnen volstaan met een verlenging van de geldigheidsduur van art. 169 wet 21 december 1994 
(=wijziging van de datum in art. 172 van diezelfde wet). 
1410 Zie advies van de Raad van State van 23-24-25 oktober 1995, Par!. St., Kamer, 1995-1996, nr. 208/1, (73), 76. 
Het is eigenaardig dat het advies van de Raad bij de redactie van dit artikel wel is nageleefd, maar bij de redactie van 
enkele van de volgende artikelen niet. Het hierna besproken art. 36, bijvoorbeeld, onteemt de Koning de bevoegdheid 
om waarborgsystemen op te richten, maar laat hem de bevoegdheid om zulke systemen afte schaffen. En art. 38 kent 
de Koning bevoegdheid toe - overigens zonder reactie van de Raad van State - om bepalingen te wijzigen over o.m. de 
"waarborg" van FIM. -
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instellingen" of door "kredietinstellingen".1411 Een aantal OKI's waren reeds van publiek- in 
privaatrechtelijke vennootschappen omgezet (andere zouden volgen) en FPM participeerde al een tijd 
niet meer alleen in openbare financiële instellingen, vandaar .. . Merkwaardig is wel dat de nieuwe 
tekstredactie de Koning toeliet om privaatrechtelijke vennootschappen te vereffenen of te ontbinden. 
Een faculteit die de wetgever in 1993 onder druk van de Raad van State had geschrapt, 1412 werd op die 
manier in 1995 terug ingevoerd -blijkbaar zonder dat de wetgever of de Raad van State daar erg in 
hadden. 

Artike/36 

Zoals art. 170 van de wet van 21 december 1994 machtigde dit artikel de Koning om de markt van het 
hypothecaire krediet te hervormen. De Koning kreeg alle bevoegdheden die hem ook in 1994 werden 
verleend (op één na : Hij mocht geen Staatswaarborgsystemen meer oprichten, wel nog afschaffen). 
Daarnaast mocht Hij nu echter ook de Venn.W.ende beurswetten van 4 december 1990 en 6 april1995 
amenderen,1413 zij het nog steeds enkel om "de markt van het hypothecaire krediet op een meer 
efficiënte wijze te organiseren" (lees : om CBHK verkocht te krijgen). De Raad van State merkt hierbij 
terecht op - en had dat ook al in 1994 kunnen doen - dat : 

"de aan de Koning opgedragen bevoegdheid, die voortvloeit uit de woorden 'teneinde de markt van het 
hypothecaire krediet op een meer efficiënte wijze te organiseren', buitengewoon ruim is" .1414 

Artike/37 

Dit artikel is identiek aan art. 171 van de wet van 21 december 1994. 

Artike/38 

Deze volledig nieuwe bepaling machtigde de Koning om bij in Ministerraad overlegd besluit de 
bepalingen te wijzigen betreffende oprichting, organisatie, taak, werkwijze, financiering, waarborg en 
controle van FIM, en dit "met het oog op de aanpassing ervan aan de nieuwe structuur van deze 
vennootschap". 

Artike/39 

Op technische details na was deze bepaling identiek aan de artt. 101 van de wet van 22 juli 1993 en 172 
van de wet van 21 december 1994. De datum waarop de bijzondere machten van de Koning afliepen, 
werd ditmaal vastgesteld op "de laatste dag van .de twaalfde maand die volgt op de maand tijdens 
dewelke deze artikelen in werking zijn getreden", ofwel op 31 december 1996)415 

533. Voorbereidende werken: advies van de Raad van State [p.m.]. De Raad beperkte zich tot 
punctuele opmerkingen : zie vorig randnummer, bespreking van artikelen 35 en 36. 

534. Voorbereidende werken: bespreking in het Parlement. Op vraag van de regering is het ontwerp 
dat tot de wet van 20 december 1995 zou leiden, behandeld volgens de spoedprocedure van artikel 80 
G.W., hetgeen inkorting inhoudt van de termijnen waarbinnen de Senaat kan evoceren of 
amenderen.1416 

1411 In art. 35, 1°, sub f), en in art. 35, 2°, wet 20 december 1995. Tweemaal heeft de wetgever het over "bedoelde 
vennootschappen of instellingen" maar nergens geeft hij aan welke vennootschappen of instellingen worden bedoeld. 
1412 Zie advies van de Raad van State van 18 mei 1993, supra, voetnoot_: "De in a vastgestelde bevoegdheid om 
vennootschappen zonder meer te ontbinden of te vereffenen is alleen denkbaar ten opzichte van de in b bedoelde 
publiekrechtelijke vennootschappen." 
1413 Wet 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (B.S., 22 december 1990; err. B.S., 
1 februari 1991) en wet 6 apri11995 (supra, voetnoot 878). 
1414 Advies van 23-24-25 oktober 1995, supra, voetnoot_, 76. 
1415 Artt. 33-41 treden volgens art. 42, lid 1, wet 20 december 1995 immers in werking op de dag waarop de wet in 
het Belgisch Staatsbladwordt bekendgemaakt, d.i. op 23 december 1995. 
1416 Evocatie binnen de termijnen vastgesteld door de parlementaire overlegcommissie of, bij gebreke aan 
overeenstemming daar, binnen 7 dagen (i.p.v. 15). Amendering binnen de termijnen vastgesteld door de parlementaire 
overlegcommissie of, bij gebreke aan overeenstemming daar, binnen 30 dagen (i.p.v. 60). Zie artt. 78 en 80 Gec.G.W. 
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In de Kamer kwam er relatief weinig reactie op de bij zondere machten.1417 

Dit valt licht te verklaren : 

(a) Het was reeds de derde maal dat de Koning dit soort machten aan het Parlement vroeg, zodat een 
zekere gewenning optrad. 

(b) De procedure .(spoedbehandeling) en het gekozen instrument (programmawet) fnuiken diepgaande 
discussie. 

( c) Om de machten-pil wat te vergulden, zette de regering dik in de verf dat ze twee "toegevingen" had 
gedaan aan de traditionele tegenstanders van zulke machten. Enerzijds had ze in het wetsontwerp 
bepalingen ingelast ter voorkoming van belangendualiteiten tussen (bepaalde) bestuurders van FPM en 
kopers van Staatsactiva (supra, nr. _), anderzijds verbond de minister van Financiën zich er in een 
andere ontwerp-bepaling toe oin het Parlement a posteriori in te lichten over het verloop van 
(bepaalde) gevolgde verkoopprocedures (infra, nr. _). 

( d) De machten die inzake cessie van activa van het Parlement werden gevraagd, vielen in het niet bij de 
nog veel verder reikende machten die de Koning vroeg om de volledige, actuele en toekomstige, 
Europese telecomwetgeving bij koninklijk besluit te mogen implementeren;1418 logischerwijze richtte 
het protest zich vooral tegen de toekenning van laatstgenoemde machten. 

Op 2 december 1995 evoceerde de Senaat het wetsontwerp. Hier was de discussie levendiger. 
Senatoren dienden amendementen in om hetzij de bijzondere machten tot privatisering te 
schrappen, 1419 hetzij een belcrachtiging te eisen van de op grond van de machten uitgevaardigde 
koninklijk besluiten 1420. De bevoegde minister pareerde handig. Hij herinnerde eraan dat de 
parlementaire controle ook via interpellaties kan worden uitgeoefend1421 en dat het Parlement zich in 
het verleden niet tegen gelijkaardige machtigingsbepalingen had verzet1422. Door zich niet (heviger) 
te verzetten tegen de machtigingsbepalingen uit de wetten van 22 juli 1993 en 21 december 1994 zou 
het Parlement met andere woorden zijn recht hebben vedaren om zich nu wel op zijn prerogatieven te 
beroepen : een gezagsargument dat doeltreffend bleek. 

Missen m.i. feitelijke grondslag, de beweringen als zouden de ontwerp-bepalingen uit 1995 "niet verder 
[gaan] dan vroegere bepalingen, integendeel"1423 en als zou "de Regering het advies van de Raad van 
State bij de artikelen 34 en 35 [hebben] gevolgd"1424. 

1417 Zie wel volgende passages uit de bespreking in plenaire vergadering: Hand., Kamer, 1995-1996, 28 november 
1995, [23], 675-676 en Beknopt verslag, zelfde datum, [23], 459 en 467. 
1418 Ee~ gedetailleerde bespreking van deze machten en van de reactie erop valt buiten het bestek van deze thesis. 
Tekenend was alleszins het advies van de Raad van State : "Doordat aan de Koning zo'n buitensporige bevoegdheid 
wordt opgedragen - de principes die de Koning bij de uitoefening ervan moeten leiden, zijn niet bepaald en er is niet 
voorzien in een beperking in de tijd- kunnen de wetgevende kamers de exacte draagwijdte van de voorgenomen 
hervorming niet inschatten en kunnen zij hun functie van controle op de werking van de uitvoerende macht niet 
uitoefenen." Advies van 25 oktober 1995, Par/. St., Kamer, 1995-1996, nr. 208/2,2, nadruk toegevoegd. 
1419 Zie amendement nr. 18, Par/. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-187/2, 7. Nog verregaander amendement nr. 40, 
Par/. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-187/3, 3. 
1420 Zie amendement nr. 19, Par/. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-187/2, 7, dat een "scherpere parlementaire controle" 
inroept ter verantwoording. In dezelfde zin amendement nr. 41, Par/. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-187/3,3-4. 
1421 Id., 40. 

1422 Verslag namens de Commissie voor de financiën en voor de economische aangelegenheden uitgebracht door de 
heer Coene, Par/. St., Senaat, 1995-1996, 1-187/4, 37: "De minister wijst erop dat het om de verlenging van vroeger 
genomen maatregelen gaat.". Id., 40: "De minister verklaart dat de tekst van dit artikel sedert 1993 herhaaldelijk naar 
de Raad van State werd gezonden. Het gaat om een bepaling die reeds voorkomt in vroegere wetten over hetzelfde 
onderwerp.". Ibid. : "De minister antwoordt dat beide Kamers tijdens de vorige zittingsperiode tot tweemaal toe die 
teksten hebben aanvaard." 

1423 Id., 38. Vgl. id., 37: "De machtiging aan de Koning valt zeker niet ruimer uit dan voordien." 
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Hoger zagen we dat de machtigingen die de Koning in 1995 bekwam, juist wel verder reikten dan de 
machtigingen uit 1993 en 1994. Nieuw waren o.m. de bevoegdheid tot herstructurering van FIM 
(zie supra, bespreking van art. 38) en de bevoegdheid om bij de hervorming van de hypothecaire 
kredietmarkt ook de Venn.W. en de beurswetten van 4 december 1990 en 6 april 1995 te amenderen 
(art. 36; ook artt. 34 en 35 zijn in zekere zin ruimer geformuleerd dan vroeger). 

Het is juist dat in art. 35 de bevoegdheid van de Koning om waarborgsystemen op te richten of af te 
schaffen niet meer voorkomt, en dit op aandringen van de Raad van State. Maar elders in de tekst bleef 
de bevoegdheid overeind.1425 Met de opmerking van de Raad van State over het "buitengewoon ruim" 
karakter van de machtiging in art. 36 was helemaal geen rekening gehouden. 

Weinig overtuigend vind ik ook het argument van de minister dat "[i]n geen enkelland de details met 
betrekking tot privatiseringen en overdracht van activa in het Parlement [worden] besproken")426 
Er bestaat toch wel enig verschil tussen het bespreken van details in het Parlement en het elimineren, 
zoals de machtigingswetten in België dat lijken te doen, van om het even welke parlementaire discussie. 

Het ongenoegen van sommige senatoren ~ niet enkel van de oppositie - over de vermeende uitholling 

van parlementaire prerogatieven1427 ten spijt, zijn de ontwerp-bepalingen ongewijzigd goedgekeurd. 
Toen na de goedkeuring van de Commissieverslagen nog amendementen tegen de bijzondere machten 
werden ingediend,1428 volgde een "beslissing om niet te amenderen"1429. 

535. Aanwending van de bijzondere machten. Gemachtigd door de wet van 20 december 1995 heeft 
de Koning hoofdzakelijk drie projecten uitgevoerd: afronding van de privatisering van 
NV Landbouwkrediet, privatisering in rechte - de poging tot effectieve verkoop mislukte - van 
NV Beroepskrediet, en coördinatie van de OKI-wet (infra, __). 

2.4 Wet 26 juli 1996 : van 11 augustus 1996 tot 31 augustus 1997 

536. Breuk met het verleden. Deze "kaderwet" markeert een cesuur. De wetgever brak met de traditie, 
ontstaan tijdens de drie voorgaande jaren, om bijzondere machten tot privatisering in te lassen in 
programmawetten die verder geen bijzondere machten verlenen. In de plaats daarvan verschenen de 
machten nu in een (vol-)machtenwet die ook andere domeinen bestreek. Opname in de kaderwet 
"strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de [EMU]"1430 
bevestigt wat iedereen al wist : de privatiseringen In België hebben hoofdzakelijk, indien· niet 
exclusief, een budgettair oogmerk. 

Het verschil tussen het "oude regime", met de wetten van 22 juli 1993, 21 december 1994 en 
20 december 1995, en het "nieuwe regime" van de kaderwet was aanzienlijk. In vergelijking met 
vroeger viel vooral op dat: · 

1424 Id., 37. Vgl. id., 38 : De minister merkt allereerst op dat de Regering volgens hem het advies van de Raad van 
State heeft gevolgd door de machtiging aan de Koning die de oorspronkelijke tekst bevatte voor de invoering van 
nieuwe waarborgstelsels door de Staat voor de verrichtingen van de betrokken instellingen, te schrappen." 
1425 Supra, voetnoot_. 

1426 Verslag namens de Commissie voor de financiën en voor de economische aangelegenheden uitgebracht door de 
heer Coene, Pari. St., Senaat, 1995-1996, 1-187/4,40. 
1427 Zie id., 37, 39 ("aanfluiting van het controlerecht van het Parlement") en 40 (''Spreker vraagt zich af wat nog de 
rol is van het Parlement. Bij elke programmawet wordt de controle van het Parlement systematisch en in toenemende 
mate uitgehold. Dat zal slechts ophouden wanneer het Parlement geen enkele bevoegdheid meer zal hebben."). Zie 
voorts het debat in plenaire zitting in de Senaat, Beknopt verslag, Senaat, 1995-1996, 14 december 1995, [1-15 en 
1-16], (17 4 ), 180 ("Le Conseil d'Etat n'a jamais protesté aussi vivement contre la manière dont le parlement abdique 
face à l'exécutif en attribuant au gouvernement des délégations de pouvoirs exorbitantes"). 

1428 Hier relevant is amendement nr. 59, Pari. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-187/8, 1. Zie voorts het debat in plenaire 
zitting in de Senaat, supra, vorige voetnoot, 178, 180, 181,202-203. 
1429 Pari. St., Senaat, 1995-1996, nr. 1-187/10. 
1430 Op 26 juli 1996 werden nog twee andere kaderwetten aangenomen: supra, voetnoot_. 
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-de machten compacter geformuleerd en daardoor veel ruimer waren (infra, volgend randnr.); 

-de machtenbesluiten dienden te worden belcrachtigd (infra, nr._); 

-de machtenbesluiten via hun titel (verwijzing naar de kaderwet) als dusdanig herkenbaar zouden zijn 
(infra, nr._). 

537. Inhoud. In de plaats van de zeven wetsartikelen die de wet van 20 december 1995 nog aan de 
hervorming en privatisering van overheidsondememingen besteedde, kwamen ... twee paragrafen. 
Artikel 3, 6° en 7°, verleenden de Koning bevoegdheid om "maatregelen" (verder was sprake van 
"besluiten") te nemen om : 

"6°-met betrekking tot de instellingen van openbaar nut, tot de openbare instellingen die afhangen van de 
Staat, alsook tot elke instelling naar Belgisch recht, waarover de Staat controle uitoefent of waarin de 
Staat een meerderheidsparticipatie heeft, over te gaan tot de opheffmg, de omvorming, de reorganisatie 
of de samensmelting ervan en de werking, de organisatie, het beheer en de activiteit ervan te 
verbeteren, alsmede de controle erop te versterken; 

7° aan elke Belgische of buitenlandse natuurlijke of rechtspersoon, roerende en onroerende activa van de 
Staat over te dragen of de Federale Participatiemaatschappij te gelasten deelnemingen over te dragen 
die zij bezit in het maatschappelijk kapitaal van vennootschappen naar privaat of publiek recht, 
onverminderd de bepalingen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van de 
autonome overheidsbedrijven 1431." 

Groot verschil tegenover vroeger was dat de wet niet meer nominatim opgaf welke instellingen de 
Koning kon hervormen (vgl. wet 20 december 1995: CBHK en FIM) of verkopen (vgl. wet 
20 december 1995 : CBHK, NV Landbouwkrediet, NKBK1432) of welke wetten Hij daartoe kon 
wijzigen (vgl. art. 36 wet 20 december 1995). De lange -maar niet-exhaustieve- opsomming van 
maatregelen die de Koning met zijn bijzondere machten kon uitvaardigen (vgl. art. 35 wet 
20 december 1995) verviel eveneens. In de plaats daarvan kwam artikel 3, 6°, dat de Koning leek te 
machtigen om alles te doen (opheffen, omvormen, reorganiseren, samensmelten; werking, organisatie, 
beheer en "activiteit" verbeteren; controle versterken) tegenover alle instellingen (alle instellingen van 
openbaar nut, alle openbare instellingen die afhangen van de Staat, alle instellingen naar Belgisch 
recht "waarover de Staat controle uitoefent" of waarin de Staat een meerderheidsparticipatie heeft) 
waarover de Staat enige zeggenschap uitoefent. Een ruimere machtiging lijkt moeilijk denkbaar.1433 

Tenslotte maakte artikel 3, 7°, opnieuw de rechtstreekse verkoop van deelnemingen door de Staat 
opnieuw mogelijk (afgeschaft door art. 33 wet 20 december 1995). De bepaling ging verder, want 
behalve "deelnemingen" (vgl. art. 98 wet 22 juli 1993) mocht de Staat voortaan ook alle andere 
"roerende activa" én alle "onroerende activa" afstoten. Bij het opstellen van het wetsontwerp had de 
regering blijkbaar reeds de goudverkopen door de Nationale Bank en de Sopima-constructie in 
gedachten (infra, nrs. _-_).1434 

1431 De laatste passage ("onverminderd ... ") slaat op de bepalingen uit de a.o.b.-wet die de Staat verplichten om in 
autonome overheidsbedrijven bepaalde percentages van aandelen en stemrechten aan te houden. (Overigens heeft de 
a.o.b.-wet niet de naam die de wet van 26 juli 1996 vermeldt; ze betreft de "hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven".) 

1432 Maar ook art. 168 wet 21 december 1994 en art. 34 wet 20 december 1995 bevatten een generieke bepaling 
("iedere andere vennootschap of instelling waarin de Federale Partcipatiemaatschappij een deelneming bezit die haar 
door de Staat werd overgedragen of die zij, met de toestemming van de Staat, heeft verworven"). 
1433 Vooral de terminologie "waarover de Staat controle uitoefent" behoeft precisering. De Staat oefent controle uit 
over privé-kredietinstellingen. Volgens de letter van de wet van 26 juli 1996 zou de Koning dergelijke instellingen 
derhalve kunnen opheffen of samensmelten - wat vanzelfsprekend de bedoeling niet kan geweest zijn. 

1434 Er zijn drie minder beduidende verschillen tussen de kaderwet en de wetten van 22 juli 1993, 21 december 1994 
en 20 december 1995: 
(i) Alle conform de wet van 26 juli 1996 uitgevaardigde machtenbesluiten zijn volgens art. 2, § 3, gebonden aan vier 

beginselen, waarvan er echter slechts twee - enigszins - relevant zijn bij de hervorming en verkoop van 
overheidsbedrijven: "een efficiënte en doeltreffende openbare dienst verzekeren" en "een actieve 
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538. Bekrachtiging. Anders dan voorheen schreef de EMU-kaderwet van 26 juli 1996 bekrachtiging 

van machtigingsbesluiten voor, en wel in drie etappes.1435 

De besluiten genomen vóór 1 oktober 1996 moesten bekrachtigd zijn vóór 31 december ·1996 (ontwerp
bekrachtigingswet bij de Kamer in te dienen samen met begrotingsontwerpen 1997), de besluiten 
genomen tussen 1 oktober 1996 en 31 maart 1997 moesten bekrachtigd zijn vóór 30 juni 1997 (ontwerp
bekrachtigingswet bij de Kamer in te dienen samen met de ontwerpen inzake de begrotingscontrole voor 
1997) en de besluiten genomen tussen 1 april en 31 augustus 1997 moesten vóór 31 december 1997 zijn 
bekrachtigd. 

Zonder belcrachtiging vóór de vooropgestelde data zouden de besluiten op die data "ophouden 

. uitwerking te hebben" .1436 Van de voor deze thesis relevante besluiten werd er één niet bekrachtigd. 

Het gaat om het ondertussen opgeheven K.B. 25 april1997b "genomen met toepassing van artikelen 2 en 
3, § 1, 2° en§ 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot 
deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 

216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992"1437. Dit besluit wilde aan de plaatselijke 
handelsvennootschappen die krediet voor ambachtsoutillage verstrekken en aan hun verenigingen, het 
voordeel ontnemen van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (5 %). Het raakte niet 

ingeschreven in het ontwerp voor de bekrachtigingswet van 26 juni 1997.143 8 

Allicht ging het om een bewuste keuze van de uitvoerende macht, niet om een vergetelheid. Het 
betrokken besluit was op het ogenblik van de voorziene bekrachtiging nog niet in werking getreden - dat 

zou pas gebeuren na privatisering van NV Beroepskrediet1439- en het zag er niet naar uit dat die 
inwerkingtreding spoedig zou volgen. 

werkgelegenheidspolitiek voortzetten en versterken". Zeker niet relevant zijn de beginselen "geen afbreuk doen aan 
de zwakste inkomens" en " de inspanningen billijk verdelen binnen en over de verschillende sociale categorieën en 
inkomensvormen". Ook de regel uit art. 3, § 2, dat de machtenbesluiten "geen afbreuk [kunnen] doen aan de 
bepalingen van de wet van 26 juli 1996 tot modemisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels" heeft weinig toegevoegde waarde, althans niet voor de hier 
bestudeerde materie. Zie over de inhoud van die laatste beperking, waar de Raad van State vragen bij had : Memorie 
van toelichting, Pari. St., Kamer, 1995-1996, nr. 608/1, 5-6. 

(ii) Nieuw ten opzichte van vroeger is dat art. 4 EMU-kaderwet de adviesvragende overheid toelaat om "in functie van 
de dringendheid", de termijnen voor de wettelijk of reglementair vereiste adviezen in te korten. Deze bepaling geldt 
echter "onverminderd de gecoördineerde wetten op de Raad van State", hetgeen lijkt te impliceren dat de afdeling 
wetgeving nog steeds minimum drie dagen moet krijgen om advies uit te brengen. Aangezien bedoelde afdeling 
vóór de EMU-kaderwet ook nooit meer dan drie dagen kreeg (zie de vijf adviezen bij de wetten van 22 juli 1993, 
21 december 1994 en 20 december 1995), verandert er op dit punt weinig. 

(iii) De regeling voor mededeling van de machtenbesluiten aan de Wetgevende Kamers verschilt wat. Terwijl voordien 
een "onverwijlde" mededeling van uitgevaardigde besluiten aan de Wetgevende Kamers was vereist (zie o.m. 
art. 39, § 4, lid 2, wet 20 december 1995), vraagt art. 5 van de EMU-kaderwet dat besluiten "vóór hun 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, [worden] medegedeeld aan de voorzitters van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en van de Senaat". 

1435 Art. 6, § 2, wet 26 juli 1996. 

1436 De wet ontneemt de besluiten dus niet retro-actiefhun uitwerking in geval van niet-bekrachtiging. Zelfs een niet
bekrachtigd besluit heeft derhalve gedurende een beperkte periode de rechtsgevolgen van een wet. 

1437 B.S., 18 juni 1997; err. met verslag aan de Koning en advies van de Raad van State in B.S., 9 augustus 1997. 
Zie COMP DOC 132. 

1438 Wet 26 juni 1997 tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische 
en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modemisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de 
werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (B.S., 28 juni 1996). 

1439 Zie art. 2 K.B. 25 april 1997b: "Dit besluit treedt in werking met ingang van het aanslagjaar verbond.en aan het 
belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de Federale Participatiemaatschappij mi_nder dan 50% zal bezitten van de 
stemrechten met betrekking tot de ... effecten van de Nationale Kas voor Beroepskrediet." 
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539. Keuze uit twee machtigingswetten. Eigenaardig genoeg golden de machtiging op grond van de 
kaderwet van 26 juli 1996 en die op grond van de wet van 20 december 1995 gedurende bijna vijf 
maanden (11 augustus- 31 december 1996) naast elkaar. De Koning had dus de keuze. 

Men merkt dat Hij, telkens wanneer dat mogelijk was, opteerde voor de wet van 1995 (geen 
belcr'achtiging vereist!). Dit was met name het geval voor de besluiten tot herstructurering en verkoop 

van NILK en NKBK.1440 Ook het besluit tot coördinatie van de OKI-wet1441 was gebaseerd op de wet 
van 20 december 1995, maar dat kon niet anders : de machtiging tot coördinatie werd in de wet van 
26 juli 1996 niet hernomen. 

Enkel voor die transacties die de Koning niet kon doorvoeren krachtens de wet van 20 december 

1995,1442 heeft Hij een beroep gedaan op de wet van 26 juli 1996. Het betreft de goudverkoop1443 
(geen verkoop van een "deelneming"), de "verkoop" van onroerende goederen aan het vehikel 

Sopima1444 (idem) en de herstructurering van het Gemeentekrediet1445 (verkoop van een deelneming, 
maar niet van een deelneming in bezit van FPM). 

2.5 Wet 17 maart 1997 :van 12 apri11997 tot 31 juli 1998 (COMP DOC 37) 

540. Deze wet hoort niet helemaal thuis in het rijtje machtigingswetten hierboven. Het opzetten van 
de HST-Fin financieringsconstructie is één van de weinige projecten inzake hervorming en verkoop 
van overheidsondememingen die de afgelopen jaren niet bij (vol-)machtenbesluit zijn doorgevoerd. 
De uitvoerende macht heeft zelfs niet haar toevlucht genomen tot een programmawet, maar een apart 
wetsontwerp ingediend dat leidde tot de w.et van 1 7 maart 1997 betreffende de financiering van het 
HST-project. 

1440 Werden aldus uitgevaardigd op grond van de wet van 20 december 1995: (i) K.B. 7 oktober 1996 tot wijziging 
van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van 
de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen en waarbij de N.V. Federale 
Participatiemaatschappij gelast wordt haar deelneming in het Landbouwkrediet N.V. over te dragen (B.S., 10 oktober 
1996), (ii) K.B. 19 december 1996a houdende wijziging, met name wat het Landbouwkrediet N.V. betreft, van de wet 
van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare 
sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en 
het toezicht op de kredietinstellingen en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (B.S., 31 december 
1996, derde uitgave) en (iii) K.B. 23 december 1996a tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de 
openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke 
financiële vennootschappen en van diverse andere bepalingen, wat betreft de Nationale Kas voor Beroepskrediet (B.S., 
31 december 1996, derde uitgave). 
1441 K.B. 24 december 1996a houdende coördinatie van wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de 
organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde 
privaatrechtelijke financiële vennootschappen (B.S., 31 december 1996, vierde uitgave). 
1442 Zie met name de formulering van art. 99 wet 22 juli 1993, zoals gewijzigd door art. 34 wet 20 december 1995. 
1443 K.B. 18 oktober 1996b houdende maatregelen met betrekking tot de Nationale Bank van België met toepassing 
van de artikelen 2 en 3, § 1, 1 o en 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire 
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 15 november 1996). 
1444 K.B. 18 november 1996a houdende maatregelen met het oog op een wijziging van de wet van 1 april 1971 
houdende de oprichting van een Regie der Gebouwen overeenkomstig artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 
die erop toeziet te voldoen aan de begrotingsvoorwaarden voor de Belgische deelname aan de Europese Economische 
en Monetaire Unie (B.S., 12 december 1996) (artt. 13-15). 

1 

1445 K.B. 19 december 1996b genomen met toepassing van artikels 2 en 3, § 1, 6°, en§ 2 van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en 
Monetaire Unie, houdende wijziging, wat het Gemeentekrediet van België betreft, van de wetten van 16 april 1963 
betreffende de controle van het Gemeentekrediet van België, van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare 
kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële 
vennootschappen en van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (B.S., 31 december 
1996, vierde uitgave). 
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541. Indien de wet van 17 maart 1997 hier toch als machtigingswet vermeld staat, dan is het omdat ze 
de Koning op één enkel punt bijzondere machten toekende. Zoals bekend, sloten België en Nederland 
een politiek akkoord, volgens hetwelk Nederland aan België een 823 miljoen gulden zou betalen ter 
gedeeltelijke compensatie van de meerkost die voortvloeit uit de optie om het HST -traject tussen 
Antwerpen en de Nederlandse grens langs de E19 aan te leggen.l446 Welnu, artikel 15 van de wet van 
17 maart 1997 machtigde de Koning ertoe om bij in Ministerraad overlegd besluit "alle nuttige 
maatregelen" te nemen tot regeling van de terbeschikkingstelling aan NMBS1447 van het Nederlandse 
geld (§ 1). Het door de Koning uit te vaardigen besluit kon geldende wettelijke bepalingen kan. 
wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen; na het verstrijken van de machtiging kon het nog slechts 
bij wet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven (§ 2). Het zou dus wel degelijk om een 
machtenbesluit gaan.1448 

542. Voorbereidende werken: advies van de Raad van State [p.m.]. De Raad heeft zich niet 
uitgesproken over de bijzondere machten in artikel 15 van het ontwerp. Hij 'kwam daaraan niet toe : 
om andere redenen (mogelijke onverenigbaarheid met het communautair staatssteunrecht, 
onverenigbaarheid met Tweede Richtlijn vennootschapsrecht: supra, nr._) oordeelde hij reeds dat 
het ontwerp grondig moest worden herschreven. 

543. Voorbereidende werken: bespreking in het Parlement. Tijdens de bespreking in de Kamer- de 
regering had wederom de spoedbehandeling gevraagd conform artikel 80 G.W. ~ werd af en toe 
ingegaan op het "E 19- tracé" en het politiek akkoord tussen België en Nederland.l449 De naar 
aanleiding daarvan toegekende bijzondere machten stonden nooit ter discussie. Hetzelfde geldt voor 
de Senaat, die het ontwerp op 29 januari 1997 evoceerde.1450 

544. Aanwending van de bijzondere machten. De machtiging aan de Koning liep slechts tot 31 juli 
1998 (art. 15, § 2, tweede zin), terwijl persberichten suggereerden dat Nederland de beloofde betaling 
eind 1998 nog niet had overgemaakt. Op basis van de wet van 17 maart 1997 zijn weliswaar 
verschillende besluiten uitgevaardigd maar zover me bekend is daar geen besluit bij dat wetgeving 
aanpast of opheft. Dit zou betekenen dat de Koning geen gebruik heeft gemaakt van de hem 
toegekende, beperkte, machten. 

2.6 Wet 19 december 1997b tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal 
(9 januari- 30 september 1998) 

545. Breuk met het verleden. Het opnemen in de "kaderwet" van 26 juli 1996 van algem~en 
geformuleerde machtigingen tot hervorming en privatisering van overheidsondememingen, betekende, 
achteraf beschouwd, meteen het einde van zulke algemeen geformuleerde machtigingen. Het bleek na 

1446 In de Memorie van toelichting bij de wet van 17 maart 1997 (Par/. St., Kamer, 1996-1997, nr. 783/1, 11) wees de 
regering erop dat het politieke akkoord nog moest worden vertaald in een bilaterale overeenkomst. · 

1447 De Memorie van toelichting (p. 11) heeft het over een terbeschikkingstelling aan NMBS "via HST-Fin". 
Aangezien HST-Fin een volledig van NMBS gescheiden rechtspersoon uitmaakt, met andere aandeelhouders, ware een 
specifiekere aanduiding van de begunstigde wenselijk geweest. 

1448 De. traditionele garanties (bespreking in een Verslag aan de Koning, voorlegging aan de Raad van State, 
mededeling aan de wetgevende kamers) ontbreken nochtans, wellicht omwille van de beperkte reikwijdte van het 
besluit. 

1449 A. Bespreking in Kamercommissie. Zie verslag namens de commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven uitgebracht door de heer Moock, Pari. St., Kamer, 1996-1997, 783/5, 2-3, 8, 9, 12. Bij de 
artikelsgewijze bespreking werden over art. 15 geen opmerkingen geformuleerd : id., 29. · 
B. Bespreking in plenaire vergadering in de Kamer. Zie Hand., Kamer, 1996-1997, 22 januari 1997, [131], 4689, 
4697, 4698,, 4699, 4701, 4705 (een aantal van de aangehaalde vindplaatsen bevatten enkel een verwijzing naar het 
Belgisch-Nederlandse akkoord, zonder discussie of vraagstelling). 

1450 Bespreking in plenaire vergadering in de Senaat. Zie Hand., Senaat, 1996-1997, 6 maart 1997, [1-96], (2545), 
2545-2546, 2548, 2549 (de aangehaalde vindplaatsen verwijzen slechts naar het Belgisch-Nederlandse akkoord, 
zonder discussie of vraagstelling). 
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het aflopen van de bij "kaderwet" toegekende bevoegdheden, d.w.z. na 31 augustus 1997, politiek niet 
haalbaar om nogmaals met dusdanig ruim geformuleerde machtigingswetten naar buiten te treden. 
Aangezien de uitvoerende macht niettemin onverminderd over bijzondere machten wenste te 
beschikken voor haar herstructurerings- en privatiseringsproj ecten, kon ze moeilijk anders dan voor 
elk project afzonderlijk een machtigingswet te laten stemmen door het Parlement. Dit is tot nu toe 
gebeurd voor de hervorming van BATC-RLW (zie de hierna volgende bespreking en infra, _),voor de 
verkoop van een laatste schijf aandelen van ASLK-Bank en -Verzekeringen (infra, _) en voor de 
mogelijke verkoop van CBHK (infra, _). Dezelfde weg is gevolgd voor HST-Fin (supra, _), al bleef 
het beroep op bijzondere machten daar marginaal. 

Vanuit democratisch en transparantie-oogpunt valt de geschetste evolutie, ook al is ze dan niet 
ingegeven door dit soort motieven, positief uit. Specifieke wetten bieden het Parlement immers de 
mogelijkheid om over de bijzondere machten een echt debat aan te gaan (al dient daarbij meteen 
aangestipt dat de uitvoerende macht altijd om de spoedbehandeling bleek te verzoeken van 
wetsontwerpen die bijzondere machten invoeren). Met wat goede wil bemerkte men inderdaad de 
eerste tekenen van een Parlement dat zich iets onafhankelijker opstelde tegenover de regering die om 
machten vroeg ( cf. de parlementaire eis tot bekrachtiging van machtenbesluiten over de hervorming 
van BA TC-RL W, infra, volgend randnr .). 

546. Inhoud. De wet tot rationalisering van het beheer van .de luchthaven Brussel-Nationaal is in 
wezen een wet tot nationalisering van dat beheer (de Raad van State heeft zich eenmaal in deze zin 
versproken1451). Terwijl de meerderheid van de aandelen van BATC in handen van de privé-sector 
was, moest het aandelenkapitaal van opvolger BIAC in meerderheid aan de Staat toebehoren, liefst 
evenwel zonder dat de privé-sector volledig zou afhaken. De bijzondere machten die de Koning nodig 
meende te hebben om deze delicate evenwichtsoefening tot een goed einde te brengen, verleende de 
wet van 19 december 1997. De toegekende bevoegdheden waren, zoals de Raad van State terecht 

opmerkt, ruim -niet omdat de wet naliet het doel van de machten nauwkeurig te omschrijven 1452 of 
omdat de geldingsduur van de bijzondere bevoegdheden te lang zou zijn (nog geen negen maanden) 
maar wel omdat de wet niet preciseerde welke wettelijke bepalingen de Koning kon wijzigen, 
aanvullen, vervangen of opheffen. 

Artt. 2, 5 en 6 van de wet verleenden de Koning bijzondere machten, terwijl de artt. 7 en 8 de 
modaliteiten daarvan vastlegden. 

Artikel2 

Dit artikel machtigde de Koning om bij in Ministerraad overlegd besluit "alle nuttige maatregelen" te 
treffen om (zie voor een preciezere formulering de tekst van het artikel): 

1° de bestaande activiteiten van RL W en BATC te herschikken overeenkomstig een elders in de wet 
vastgelegde verdeling van verantwoordelijkheden; 

2° te zorgen voor de overdracht aan de Staat van die goederen, rechten en verplichtingen van RLW die 
Belgacontrol niet nodig zou hebben, en voor de inbreng in BATC van goederen, rechten en 
verplichtingen die BIAC nodig zou hebben (Belgocontrol is een afgeslankte opvolger van RLW, terwijl 
BIAC een aangesterkte opvolger van BATC uitmaakt : supra, nr._); 

145 1 Zie advies van 27 maart 1998 bij K.B. 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven 
Brussel-Nationaal (B.S., 11 april1998), onder de hoofding "Artikel10" : "Zulke taak behoort evenwel niet tot het doel 
van Belgocontrol, zoals dit bepaald is in artikel3 van de wet van 19 december 1997 tot Nationalisering van het beheer 
van de luchthaven Brussel-Internationaal". Blijkbaar gaat het om een vertaalfout (vgl. de Franse taalversie: " ... visant à 
rationaliser ... "). 
1452 Uit de aanvang van art. 2, lid 1, van de wet, blijkt het doel : "de beheersstructuren van de luchthaven Brussel
Nationaal ... rationaliseren en ... modemiseren en ... verzekeren dat de betreffende taken van openbare dienst op 
doeltreffende wijze kunnen worden vervuld". 
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3° RLW en BATC om te vormen tot autonome overheidsbedrijven geregeld door de a.o.b.-wet, resp. 
zonder en met vennootschapsvorm, en de bepalingen van genoemde wet aan te passen aan de 
exploitatievoorwaarden die hun eigen zijn; 

4° de overgang van personeelsleden van RLW I Belgocontrol naar BATC I BIAC te regelen; 

5° de verplichtingen vanRLW I Belgocontrol en BATC I BIAC inzake rustpensioenen te regelen; 

6° overlegorganen of -procedures in te voeren om de activiteiten van RL W I Belgocontrol en 
BATC I BIAC te coördineren en vraagstukken van gemeenschappelijk belang betreffende de werking 
van de luchthaven te bestuderen. 

Artikel5 

Privé-aandeelhouders van BATC die zich niet konden vinden in de omvorming van BATC in BIAC, met 
de Staat als meerderheidsaandeelhouder, kregen de kans om vóór de tenuitvoerlegging van de 
hervormingen hun aandelen te verkopen aan de Staat of een daartoe door de Staat publiekrechtelijke 
lichaam. Dit verkooprecht (uittrederecht) maakte het voorwerp uit van art. 5. Volgens de tweede 
paragraaf van het artikel zou de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit de nadere regels uitvaardigen 
voor de uitoefening van het verkooprecht, voor de bepaling van de waarde van de te verkopen aandelen, 
en voor de expertise van die aandelen. Volgens dezelfde bepaling kon de Koning bij een in Ministerraad 
overlegd besluit bepalen dat BATC zou overgaan tot de vervroegde terugbetaling van obligaties "tegen de 
financiële voorwaarden te dien einde bepaald in de uitgiftevoorwaarden vastgesteld door de 
buitengewone algemene vergadering van 7 juni 1993 en volgens de andere nadere regels bepaald door de 
Koning". 

Artikel6 

Dit artikel handelde over de mogelijke overdracht door de Staat (of het door de Staat aangewezen 
publiekrechtelijk lichaam) van de BATC I BJAC-aandelen die de Staat zou verkrijgen hetzij als 
vergoeding voor de inbreng van goederen, rechten en verplichtingen, hetzij omdat privé-aandeelhouders 
van BATC hun verkooprecht zouden uitoefenen. De tweede paragraaf van het artikel, hier van belang, 
machtigde de Koning om bij in Ministerraad overlegd besluit de nadere regels vast te leggen voor de 
bedoelde overdrachten, alsook de gevallen waarin een voorkeurrecht aan de bestaande privé
aandeelhouders van BATC zou worden verleend. 

Artikelen 7 en 8 

Volgens de Memorie van toelichting "[bevatten] deze artikelen de bepalingen die gebruikelijk zijn in 
wetten die de Koning bevoegdheden toekennen van dezelfde aard als deze die Hem worden toegekend 
door dit ontwerp". Dat bleek gedeeltelijkjuist Klassiek waren de bepalingen volgens welke: 

- de bevoegdheden die de wet aan de Koning verleende in de tijd beperkt bleven (in casu vervielen ze op 
30 september 1998 : art. 8, § 1); 

- krachtens de wet van 19 december 1997 vastgestelde besluiten de van kracht zijnde wettelijke 
bepalingen zouden kunnen wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen (art. 7, § 1) en na afloop van de 
machtenperiode alleen bij wet zoouden kunnen worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven 
(art. 8, § 3); 

- krachtens de wet vastgestelde besluiten vóór hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad 
medegedeeld moesten worden aan de Voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van 
de Senaat (art. 7, § 4); samen met andere klassieke garanties (verplicht advies van de Raad van State 
zonder beroep op hoogdringendheid, verplichte publicatie samen met het besluit van het advies van de 
Raad van State en van een verslag aan de Koning) ligt zulke verplichting reeds vervat in art. 3bis 
W.RvSt. (supra, nr._); 

1454 "Zo valt onder meer op te merken dat de Koning bij artikel2, 3°, gemachtigd wordt om de bepalingen van de wet 
van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, aan te passen aan de 
exploitatievoorwaarden van de twee, nieuw op te richten ondernemingen, zodat Hij nagenoeg onbeperkt van de 
gemeenrechtelijke regeling inzake autonome overheidsbedrijven zal kunnen afwijken." 
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Minder klassiek, althans wanneer men het geheel van in deze thesis besproken machtenwetten 
overschouwt, zijn de bepalingen volgens welke : 

- de verzoekende overheid in het kader van de maatregelen genomen met toepassing van deze wet, 
naargelang van de dringende noodzakelijkheid, de termijnen [kon] verkorten van de wettelijk of 
reglementair vereiste adviezen; voor adviezen van de Raad van State kon de hoogdringendheid echter 
niet worden ingeroepen (art. 7, § 3, dat echter slechts geldt "onverminderd artikel 3bis, § 2, van de 
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973"); 

- de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit de toepassing van krachtens . de wet vastgestelde 
bepalingen kon waarborgen door het opleggen van burgerlijke, administratieve en strafrechtelijke 
sancties; op aandringen van de Raad van State werden niet alleen voor de strafrechtelijke sancties maar 
ook voor de administratieve geldboeten maximumbedragen ingeschreven (art. 7, § 2); 

- de machtenbesluiten zouden ophouden uitwerking te hebben indien ze binnen de zes maanden na hun 
inwerkingtreding niet bij wet zouden zijn bekrachtigd (art. 8, § 2; bekrachtiging werkt terug tot 
inwerkingtreding); ook het vereiste tot bekrachtiging kwam er na aandringen van de Raad van State. 

547. Parlementaire voorbereiding: advies van de Raad van State. In haar advies van 2 juni 1997 
stelde de afdeling wetgeving vast dat de ontworpen wet de Koning "echte bijzondere machten" 
verleent, bovendien ruim geformuleerd (zie ook supra, nr._): 

"De Koning wordt immers volkomen algemeen en zonder enige omschrijving gemachtigd om die 
bevoegdheid uit te oefenen".1454 

In die omstandigheden schreef de Raad van State bekrachtiging voor van de machtenbesluiten : 

"Aangezien de Koning een potentieel aanzienlijk aantal wetsbepalingen zal hebben te wijzigen, aan te 
vullen, te vervangen of op te heffen en die wetgevende bevoegdheid niet wordt omschreven, moet, zoals 
gebruikelijk is in wetten waarbij bijzondere machten aan de Koning worden opgedragen, worden bepaald 
dat de besluiten die de Koning vaststelt en een zodanig doel hebben, bij wet moeten worden 
bekrachtigd." 

Voor één keer heeft de wetgever het advies van de Raad van State ter harte genomen : het Parlement 
heeft geëist dat het vereiste van bekrachtiging in de wet zou staan. 

Een andere, meer technische opmerking van de Raad van State kwam hoger al aan bod (zie bespreking 
van artikel 7, § 2). 

548. Aanwending van de bijzondere machten. De rationalisering van het beheer van de luchthaven 
heeft tot dusver reeds drie wetten, drie bekrachtigde bijzondere machtenbesluiten, 12 "gewone" 
koninklijke besluiten, vier ministeriële besluiten en één "bericht" gevergd, uitgevaardigd op zowat een 
half jaar tijd (zie voor precieze referenties infra, Boek TI, nr._). Slechts drie koninklijk besluiten zijn 
dus rechtstreeks gebaseerd op de machtigingswetten van 19 december 1997 en 9 juli 1998. Alle 
andere teksten zijn opgevat als uitvoeringsbesluiten van de drie machtenbesluiten - en behoeven 
derhalve geen bekrachtiging. 

2.7 Wet 9 juli 1998: van 10 augustus 1998 tot 31 december 2005 of daarna (COMP DOC 47) 

549. Inhoud. Anders dan haar titellaat vermoeden, doet deze wet veel meer dan alleen het koninklijk 
besluit van 2 april 1998 bekrachtigen. Ze bevat twee erg ruim geformuleerde machtigingen aan de 
Koning. 

Een eerste machtiging (art. 4), uit te oefenen tussen 1 januari 2001 en 31 december 2005, moet een 
beursintroductie van BIA C-aandelen mogelijk maken. De Koning krijgt de bevoegdheid om bij in 
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Ministerraad overlegd besluit wetten en volmachtbesluiten1455 te wijzigen1456, ofwel om de 
rechtstreekse kapitaalsparticipatie van de overheid in BIAC te doen daalt beneden 50% van de 
aandelen plus één, ofwel om BIACs taken van openbare dienst aan te passen, ofwel om de 
mechanismen van administratief toezicht en controle te wijzigen. Wat dit laatste betreft, wordt 
concreet gedacht aan "inperking van de bevoegdheden van de regeringscommissaris en ... een minder 
grote inbreng vanwege het Rekenhof in het College van commissarissen".1457 Het niet-cumulatief 
karakter van de drie hierboven genoemde doelstellingen impliceert dat de Koning, zelfs wanneer de 
overheid wel de meerderheid van de aandelen in handen heeft, toch bevoegd is om bijvoorbeeld de 
taken van openbare dienst of de controle van het Rekenhof in te perken.1458 

De tweede machtiging (art. 5) verleent de Koning bevoegdheid, zonder enige limietdatum, om bij in 
Ministerraad overlegd besluit de bepalingen van de wet van 19 december 1997 en het koninklijk 
besluit van 2 april1998 aan te vullen, te wijzigen, te vervangen of op te heffen, voor zover dit nodig is 
om "de noodzakelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit 
de verordeningen of richtlijnen aangenomen krachtens het [EG-]Verdrag". Om welke verordeningen 
of richtlijnen het gaat, wordt niet gepreciseerd. 

550. Voorbereidende werken : advies van de Raad van State.1459 De tweede hierboven beschreven 
machtiging acht de Raad van State niet problematisch "in zoverre de bevoegdheid van de Koning 
gebonden lijkt". 

Met de term "gebonden" verwijst de Raad allicht naar de omstandigheid dat de uitvoerende macht bij de 
invulling van zijn bevoegdheden slechts over een beperkte mate aan discretie beschikt: de Koning kan 
zijn bevoegdheden slechts aanwenden "om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de 
verordeningen of richtlijnen" en kan dus niet vrij regel geven. 

Bij de eerste, verregaander, machtiging formuleert de afdeling wetgeving daarentegen drie 
fundamentele bezwaren. Ten eerste acht ze de periode waarvoor de wet machten toekent- vijf jaar
veel te lang,l460 Onder de kaderwet van 26 juli 1996 golden de bijzondere machten "slechts" voor 
vijftien maanden, en dat was toen al een nieuw "record". In het advies bij de kaderwet wees de Raad 
van State er destijds op dat "een duur van dertien of veertien maanden 'de langste periode' is waarvoor 
een delegatie is gevraagd" -periode die de kaderwet dus op vijftien maanden bracht- maar ook dat 
"het ontwerp voorschrijft dat de federale wetgever op geregelde tijdstippen de besluiten zal 
bekrachtigen". In de hier besproken wet krijgt de uitvvoerende macht, weliswaar voor één specifieke 

1455 Volgende bepalingen mag de Koning wijzigen: (i) de a.o.b.-wet, (ii) artt. 4 en 6, § 1, 1°, wet 19 december 1997 
tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal en (iii) K.B. 2 apri11998 tot hervorming van de 
beheersstructuren van de luchthaven van Brussel-Nationaal. Zie art. 4 wet 9 juli 1998. 
1456 Art. 4 wet 19 juli 1998 hanteert niet de klassieke terminologie "wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen", 
doch enkel "wijzigen". Aangezien het begrip "wijzigen" ook "aanvullen", "vervangen" of "gedeeltelijk opheffen" kan 
omvatten, vraagt men zich af waarom het ook elders niet exclusief wordt gebruikt. Enkel een volledige opheffing lijkt 
niet in het begrip "wijzigen" besloten te liggen. 
1457 Uitleg van de gemachtigd ambtenaar aan de Raad van State: advies van 9 april 1998, Par!. St., 1997-1998, 
nr. 1513/1. 
1458 Het niet-cumulatiefkarakter blijkt niet uit de tekst wet van 19 juli 1998, waar in art. 4 het voegwoord "en" staat. 
Zie echter, op uitdrukkelijke vraag van de Raad van State, het antwoord van de gemachtigde ambtenaar: advies van 
9 apri11998, Par!. St., 1997-1998, nr. 1513/1, _. . 
1459 Advies van 9 apri11998, Par!. St., 1997-1998, nr. 1513/1, . 
1460 "Op de vraag waarom de machtiging die aan de Koning wordt verleend zo'n lange periode betreft, heeft de 
gemachtigde ambtenaar uitgelegd dat de beursgang van een vennootschap enige tijd in beslag nam en niet kon 
plaatsvinden zolang een vennootschap in herstructurering was, zodat de beursgang ten vroegste mogelijk was in 2001. 
Volgens hem dient die beursgang echter nu reeds in het voorontwerp van wet in het vooruitzicht te worden gesteld, 
want het gaat hier volgens hem om een gegeven dat bepalend kan zijn voor de privé-aandeelhouders van de B.A.T.C. 
bij de keuze die zij in de komende maanden zullen maken omtrent de vraag of ze hun aandelen al dan niet verkopen 
aan de Staat of aan het publiekrechtelijk orgaan dat hierdoor is aangewezen. 11 Die uitleg is niet overtuigend." 
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transactie, machten gedurende verschillende jaren, zonder bekrachtiging. Men begrijpt dan ook de 
verontwaardiging van de Raad van State. 

Ten tweede oordeelt de Raad van State dat het "niet betaamt" dat de Koning in 1998 een bevoegdheid 
krijgt toegekend waarvan vaststaat dat Hij ze pas vanafhetjaar 2001 kan uitoefenen. 

"Pas op dat ogenblik zelf komt het aan de dan aan de macht zijnde Regering toe te beslissen over de 
machtiging die aan de Koning verleend zou moeten worden met het oog op de beursgang van de 
B.I.A.C.", oordeelt de Raad. 

Ten derde vindt de afdeling wetgeving de machtiging aan de Koning "te ver gaan", omwille van het 
niet-cumulatiefkarakter van de in de wet genoemde doelstellingen (zie hierboven). 

"De Raad van State ziet immers niet in om welke andere redenen dan juist omwille van de "privatisering" 
van B.I.A.C., aan de Koning de bevoegdheid zou moeten worden'verleend om de taken van openbare 
dienst van die onderneming aan te passen en om de administratieve controlemechanismen te wijzigen." 

In de Memorie van toelichting ging de uitvoerende macht in op de bezwaren van de Raad - evenwel 
zonder ze te kunnen weerleggen. 

Antwoord op het eerste bezwaar 

De lange duur vande bijzondere machten acht de regering gerechtvaardigd omdat "[d]e machtiging die 
aan de Koning zou worden verleend, voldoende gericht [is]". Ze vergelijkt de ontworpen machtiging met 
"de machtiging bepaald in artikel 2, § 1, van de wet van 21 maart 1991" die "aan geen beperking van 
duur onderworpen [is]". 

De vetgelijking met art. 2, § 1, van de a.o.b.-wet loopt volledig mank. Het bedoelde art. 2, § 1, machtigt 
de Koning om, ter gelegenheid van de omzetting van RL W, NMBS, Regie der Posterijen of RTT in 
autonome overheidsbedrijven, in het besluit tot goedkeuring van het eerste beheerscontract "de 
wetsbepalingen die het organiek statuut, de financiering en de werking regelen van het betrokken 
organisme, op [te] heffen, aan [te] vullen, [te] wijzigen of [te] vervangen". De Koning kan dus slechts op 
één precies moment en in één welbepaald besluit overgaan tot wijziging of opheffmg van 
wetsbepalingen. Maar Hij kan dit vooral slechts doen "teneinde de daarin vervatte regelen in 
overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet". Zijn bevoegdheid is met andere woorden 
"gebonden" (vgl. de terminologie van de Raad van State inzake de tweede machtiging: supra, dit 
randnr.), hetgeen een verschil van formaat uitmaakt met de hier voorliggende machtiging. 

Antwoord op het tweede bezwaar 

Hier beperkt de uitvoerende macht zich tot het herhalen van het argument dat de gemachtigde ambtenaar 
ook reeds voor de Raad van State had gemaakt, en dat de Raad toen als "niet overtuigend" had 

bestempeld1461 : "Het perspectief van een beursintroductie vanaf het jaar 2001 heeft thans reeds een 
positieve weerslag op de beoordeling van de vooruitzichten van ontwikkeling van B.I.A.C. in de ogen 
van potentiële investeerders. In de mate dat, zoals hiervoren aangegeven, de Staat op korte termijn het 
deel van zijn aandelen van B.I.A.C.boven 50 procent plus één aandeel zou kunnen verkopen, is deze 
bepaling van aard om de prijs tegen welke de Staat kan verwachten deze verkoop te realiseren, gunstig te 
beïnvloeden." 

Antwoord op het derde bezwaar 

De regering geeft toe dat aanpassingen van de taken van openbare dienst of van de administratieve 
controlemechanismen "meer voor de hand liggen" in het geval van een privatisering van BIAC maar 
wenst toch de mogelijkheid open te houden om ze door te voeren terwijl ze meerderheidsaandeelhouder 
is. "Nochtans kan ook buiten deze hypothese (afstoten van meerderheidsparticipatie, nb) het statuut van 
beursgenoteerde vennootschap dergelijke aanpassingen, zij het allicht van mindere omvang, 
verantwoorden", zo heet het. Wederom herhaalt de regering haar visie, zonder op de bezwaren van de 
Raad van State in te gaan. Jammer. 

1461 Supra, voetnoot_. 

Privatisering en verzelfstandiging- Boek 1 Privatisering in België 



~~======-~---- --------- -~" 

551. Aanwending van de bijzondere machten. De machtiging van artikel 4 kan de Koning zoals 
gezegd pas uitoefenen vanaf 1 januari 2001. De machtiging van artikel 5 kan Hij uitoefenen sinds de 
inwerkingtreding van de machtigingswet -dit is sinds 10 augustus 1998, aangezien de wet niets 
bepaalt over de inwerkingtreding- en zonder enige begrenzing in de tijd. Voorlopig is er nog geen 
gebruik van gemaakt. 

2.8 Wet 19 augustus 1998 :van 6 oktober 1998 tot 31 maart 1999 (COMP DOC 48) 

552. Inhoud. Deze wet diende om de uitvoerende macht toe te laten ook de derde en laatste schijf 
aandelen van ASLK-Bank en-Verzekeringen bij machtenbesluit te laten privatiseren door FPM. 

Artike/2 

Dit artikel machtigde de Koning om bij in Ministerraad overlegd besluit FPM te gelasten om alle of een 
deel van de aandelen over te dragen in het maatschappelijk kapitaal van ASLK-Bank en -Verzekeringen. 
Strikt genomen was dit overbodig, want art. 99 wet 22 juli 1993 (supra, nr._) machtigde de Koning reeds 
om "bij een in Ministerraad overlegd besluit, de [FPM te] gelasten aan elke Belgische of buitenlandse 
natuurlijke of rechtspersoon in één of meer schijven alle of een deel van de deelnemingen over te dragen 
die zij bezit in het maatschappelijk kapitaal van . . . iedere andere vennootschap of instelling waarin de 
Federale Participatiemaatschappij een deelneming bezit die haar door de Staat werd overgedragen of die 
zij, met de toestemming van de Staat, heeft verworven". In vergelijking met de tekst uit 1993 bevatte het 
hier besproken artikel echter enkele preciseringen : 

- FP M diende de opdracht tot verkoop uit te voeren "in voorkomend geval met inachtneming van het 
door haar toegekende voorkooprecht (aan Fortis, nb)" (lid 1); 

- de overçiracht moest niet noodzakelijk worden vergoed in contanten; ook "effecten die zijn genoteerd 
aan eert effectenbeurs gevestigd in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschap" of een combinatie 
van geld en effecten konden in betaling worden gegeven (lid 2); de regering schreef in de Memorie van 
toelichting dat FP M "in de hypothese van een ruil dient ... te overwegen om zich, indien mogelijk, in te 
dekken tegen een significante koersdaling van de in ruil ontvangen effecten" maar ze weigerde dit in te 
schrijven in d~ wet zelf, zoals de inspectie van financiën en de Raad van State hadden 
gesuggereerd.1462 

- de ministers van Financiën, Economische Zaken en Begroting dienden de verkoopvoorwaarden 
voorafgaandelijk goed te keuren (lid 3). 

Artike/4 

Dit artikel machtigde de Koning om, met het oog op de overdracht van ASLK-Bank en -Verzekeringen en 
"onverminderd artikelen 89 en 90 van [de] gecoördineerde [OKI-]wet", bij in Ministerraad overlegd 
besluit alle nuttige maatregelen te treffen om : 

1 °op ASLK-Bank of -Verzekeringen toepasselijke wettelijke bepalingen te wijzigen of op te heffen 
teneinde deze instellingen te onttrekken aan bijzondere regelingen die verschillen van de bepalingen 
van gemeen recht die gelden voor kredietinstellingen resp. verzekeringsondememingen van de 
particuliere sector; 

2° overgangsregelingen te bepalen voor de tijdelijke voortzetting en de afwikkeling van de bijzondere 
opdrachten die in het verleden bij of krachtens wet aan ASLK-Bank en -Verzekeringen werden 
toevertrouwd. 

1462 "De Regering geeft er de voorkeur aan deze laatste beperking niet in te schrijven in het dispositief van de wet, 
zoals de Raad van State aanbeveelt .... Het komt inderdaad wenselijk voor om terzake bewegingsruimte te bewaren. 
Iedere dekking van het risico van koersdaling van de effecten zou een kost meebrengen en het zou waarschijnlijk enkel 
mogelijk zijn om een deel van het risico te dekken in de markt. In voorkomend geval komt het de F.P.M. en de 
bevoegde ministers toe om het voor en tegen van een dergelijke dekking af te wegen in het licht~ van de concrete 
elementen van het dossier." 
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De machtiging sub 1° is veel beperkter dan vroeger.1463 De Koning mag ze enkel aanwenden om ASLK
Bank en -Verzekeringen te onttrekken aan afwijkend recht, om m.a.w. het op de instelling toepasselijke 
recht te "privatiseren". 

De machtiging sub 2° zorgde omwille van de vage formulering voor vragen vanwege de inspectie van 
financiën en de Raad van State. De afdeling wetgeving vroeg dat in de Memorie van toelichting een 
exhaustieve lijst met nog actuele opdrachten zou worden opgenomen, "opdat de wetgever met kennis van 
zaken kan beslissen of hij, gelet op het relatieve belang van die verschillende opdrachten, de beoordeling 
van de vraag of zulk een overdracht raadzaam is, volledig overlaat aan de uitvoerende macht". 
De eventuele overdracht van deze opdrachten naar andere rechtspersonen, moest volgens haar bij wet 
geschieden. 

De regering ging niet in op deze vraag, allicht vooral omdat de afwikkeling van de bijzondere opdrachten 
nog het voorwerp van onderhandelingen uitmaakt(e). Ze beloofde wel "om in de Kamercommissie een 
overzicht te geven van de bijzondere opdrachten van A.S.L.K.-Bank en A.S.L.K.-Verzekeringen alsmede 
van de diverse oplossingen die in dit verband kunnen worden overwogen". 

Artikel5 

Dit klassiek geformuleerde artikel bevestigde dat krachtens art. 4 genomen koninklijke besluiten de van 
kracht zijnde wettelijke bepalingen zouden kunnen wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen (§ 1) en 
na afloop van de bijzondere machten alleen bij of krachtens wet zouden kunnen worden gewijzigd, 
aangevuld, vervangen of opgeheven(§ 2, tweede lid). Als einddatum voor de bijzondere machten werd 
31 maart 1999 vooropgesteld(§ 2, eerste lid). 

Vanzelfsprekend gold art. 3bis W.RvSt. Over bekrachtiging van de besluiten rept de wet echter niet. 

Artikel6 

Wellicht omdat een plicht tot bekrachtiging ontbrak, gebood dit artikel de minister van Financiën om bij 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers verslag uit te brengen over de overdracht van ASLK-Bank en -
Verzekeringen en over de krachtens art. 4 getroffen maatregelen. Wanneer het verslag moest worden 
uitgebracht, stond niet in de wet. De verslagplicht bleef overigens ongesanctioneerd. Terecht 
waarschuwde de Raad van State dat het verslag aan de Kamer "net zo min als de vormvoorschriften 
waarin artikel 3bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State voorziet, [zal] toelaten om 
achteraf een andere wending te geven aan de beleidskeuzes van de Regering". 

553. Voorbereidende werken: advies van de Raad van State. In zijn advies van 30 april 1998 
herinnerde de Raad aan het beginsel dat de bijzondere bevoegdheden van de Koning alleen betrekking 
mogen hebben op aangelegenheden die de Grondwet niet uitsluitend in handen van de wetgever legt 
(zoals het vaststellen van de belastingen). Principiële bezwaren tegen de machten formuleerde de 
afdeling wetgeving echter niet. Meer punctuele opmerkingen kwamen hoger aan bod (zie bespreking 
van artikelen 2, 4 en 6 hierboven). 

2.9 Wet23 april1999: van 1 juni 1999 tot 31 december 1999 (COMP DOC 53) 

554. Inhoud. Ook deze wet kende de Koning bijzondere machten toe met het oog op één enkele 
transactie, nl. de verkoop van CBHK Een eerste poging tot verkoop mislukte in 1994.1467 Daarna 

1463 Te nuanceren valt dan ook de bewering in de Memorie van toelichting dat de machtiging "in wezen 
overeen[komt] met de bevoegdheid van de Koning verleend bij vroegere overdrachten van deelnemingen door de 
F.P.M. (zie artikel 100, 2°, van de wet van 22 juli 1993 ... , artikel 169, 2°, van de wet van 21 december 1994 ... en 
artikel 35, 2°, van de wet van 20 december 1995 ... )". Wie de aangehaalde artikelen vergelijkt met art. 4 van het hier 
besproken wetsontwerp merkt dat er meer verschillen dan overeenkomsten zijn. 

1466 Par!. St., Senaat, 1997-1998, nr. 1-1059/2. . 
1467 Zie voor een gedetailleerder weergave van de in deze paragraafvermelde feiten infra, _. 
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herstructureerde de Staat-aandeelhouder de hypothecaire kredietverstrekker grondig, en bracht hij zijn 
aandelen onder bij FPM Deze waagde zich midden 1998 aan een nieuwe poging tot verkoop, ditmaal 
echter van het volledige CBHK en niet slechts van de helft van de aandelen, zoals in 1994. De hier 
besproken wet wijzigde de gecoördineerde OKI-wet (COMP DOC 4) zo, dat de Staat niet langer 
verplicht is om nog aandelen CBHK aan te houden.1468 Voorts kende de wet de Koning gedurende -
slechts- zes maanden bevoegdheden toe om een eventuele overdracht juridisch te begeleiden. 

Artikel2 

Dit artikel machtigde de Koning om bij in Ministerraad overlegd besluit FPM te gelasten om alle of een 
deel van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal van CBHK over te . dragen (lid 1 ). Het is volstrekt 
overbodig, want identiek aan art. 99 van de wet 22 juli 1993 dat nog steeds geldt -maar door de wetgever 
blijkbaar vergetenis-en bepaalt: "De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de Federale 
Participatiemaatschappij gelasten aan elke Belgische of buitenlandse natuurlijke of rechtspersoon in één 
of meer schijven alle of een deel van de deelnemingen over te dragen die zij bezit in het maatschappelijk 
kapitaal van ... het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet, ... "1469. 

Ook hier geldt dat de verkoopvoorwaarden voorafgaanclelijke goedkeuring behoefden van de ministers 
van Financiën, Economische Zaken en Begroting (lid 2) - meteen de enige nieuwigheid in vergelijking 
met de wet van 22 juli 1993. 

Artikel4 

Dit artikel machtigde de Koning om, met het oog op de overdracht van CBHK en "onverminderd artikel 
89 van [de] gecoördineerde [OKI-]wet", bij in Ministerraad overlegd besluit alle nuttige maatregelen te 
treffen om "op het C.B.H.K. toepasselijke wettelijke bepalingen te wijzigen of op te heffen teneinde deze 
instelling geheel of gedeeltelijk te onttrekken aan bijzondere regelingen die verschillen van de bepalingen 
van gemeen recht die gelden voor naamloze vennootschappen van privaat recht". Opnieuw geldt dat de 
verleende machtiging veel beperkter uitviel dan vroeger1470 omdat ze enkel kon worden aangewend om 
CBHK te onttrekken aan afwijkend recht. 

Artikel 5 

Formulering en draagwijdte van dit artikel zijn identiek aan die .van art. 5 van de wet van de hierboven 
besproken wet van 19 augustus 1998. Zie de opmerkingen aldaar. 

Artikel6 

Formulering en draagwijdte van dit artikel zijn identiek aan die van art. 6 van de wet van 19 augustus 
1998. Zie de opmerkingen aldaar. 

5 5 5. Voorbereidende werken : advies van de Raad van State. De Raad formuleerde slechts technische 
opmerkingen. 

De enige niet puur legistieke opmerking betrof het zinsdeel "onverminderd artikel 89 van dezelfde 
gecoördineerde wet", d.i. de Gec. OKI-wet (COMP DOC 4). De afdeling wetgeving vroeg de regering de 
draagwijdte en de ratio legis van deze passage te verduidelijken. 

Bedoeld art. 89 geeft de Koning opdracht om de fiscale en fmanciële wetten zo aan te passen dat de 
wettelijke of bestuursrechtelijke lasten of voordelen van de (vroegere) openbare kredietinstellingen 
worden teruggebracht tot het niveau van private kredietinstellingen. De hier besproken wet beoogt 
eenzelfde doelstelling van gelijke behandeling met de privé-sector. Indien het private vennootschappen in 

1468 Zie art. 3 voorontwerp, dat art. 61, lid 3, Gec. OKI-wet (CO:MP DOC 4) opheft. 
1469 Art. 99 wet 22 juli 1993 (COMP DOC 19) zoals vervangen door art. 168 wet 21 december 1994 (COMP DOC 
27) en door art. 34 wet 20 december 1995 (COMP DOC 33). 
1470 Te nuanceren valt dan ook: 
(a) de bewering in de Memorie van toelichting dat de machtiging "in wezen overeen[komt] met de bevoegdheid van de 

Koning verleend bij vroegere overdrachten van deelnemingen door de F.P.M. (supra, voetnoot_); 
(b) de stelling van de Raad van State dat "[h]et voorontwerp van wet klassiek [is] opgevat, wat het aan de Koning 

toekennen van bevoegdheden inzake privatisering betreft" (advies van _1998, nog niet gepubliceerd, punt 1). 
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plaats van private kredietinstellingen als referentiepunt hanteert, dan is dat omdat CBHK sinds 1995 geen 
kredietinstelling meer is. Voor het geval een eventuele overnemer CBHK opnieuw tot kredietinstelling 
wenst om te vormen, wenste de uitvoerende macht als indiener van het ontwerp niettemin de verwijzing 
naar art. 89 Gec. OKI-wet te behouden. 

De Raad van State vroeg dat deze uitleg, die hij blijkbaar aanvaardde, in· de Memorie van toelichting zou 
worden opgenomen. Dat is gebeurd.1471 

Ondertussen blijft het merkwaardig dat : 

(a) art. 89 Gec. OKI-wet de Koning machtigt om wetten te wijzigen, zonder enige beperking in de tijd, 
zonder vereiste van bekrachtiging en zonder de andere in geval van bijzondere machten klassieke 
garanties (tegenwoordig geldt echter art. 3bis W.RvSt. :supra, nrs. _-_);terwijl 

(b) art. 4 van de hier besproken wet, terwijl het minder ver reikt dan voormeld art. 89 (want slechts op 
één instelling van toepassing is), wel wordt beperkt in de tijd. 

3. Programma- en begrotingswetten [p.m.] 

556. Wie de inhoudstafel overloopt van het Compendium Belgische privatiseringen kan niet anders 
dan het grote aandeel van programma- en begrotingswetten opmerken. Een en ander is 
vanzelfsprekend niet van aard om de transparantie te bevorderen: infra, nr._. 

4. Federale Participatiemaatschappij en Federale Investeringsmaatschappij [p,m.] 

557. Zie over FPM, supra, _. FIM, een dochter van FPM waarvan de activiteiten- zoals bij FPM
ook niet steeds op louter bedrijfseconomische gronden lijken te berusten, komt aan bod in Deel m 
"Individuele transacties" van dit Boek, waar de privatisering van NIM wordt toegelicht. Zie supra, 
nrs. - . 

5. Beheerscontracten [p,m.] 

558. Het privatiseringsproces heeft tot talrijke beheersovereenkomsten geleid. Telkens de Staat een 
opdracht die hij normalerwijze zelf zou uitvoeren, om boekhoudkundige of andere redenen, door FPM 
of FIM liet uitvoeren, moesten er met die publiekrechtelijke vennootschappen beheers- en/ of andere 
overeenkomsten worden gesloten. Zie Bibliografie, onder_. 

Toch zijn beheerscontracten niet zozeer typisch voor privatisering, dan wel voor verzelfstandiging, 
met name verzelfstandiging "langs de hybride weg" waarbij de overheid allerlei vehikels met 
gemengd publiek- privaatrechtelijk statuut creëert. Dit verschijnsel komt derhalve aan bod in Boek IT. 
Aan beheerscontracten wordt bijzondere aandacht besteed infra, in nrs. _-_van dat Boek. 

B. Verankering 

5 5 9. Het thema u verankering" heeft het privatiseringsproces in zijn aanvangsfase sterk beheerst en kan 
daarom niet onbesproken blijven. Ofschoon de controverse vooral betrekking had op regionale 
(Vlaamse) verankering, wensen we hierna aan te tonen dat ook de zorg om nationale, Belgische 
verankering sporen heeft nagelaten in het positieve recht. Een derde type verankering, dat eveneens 
actief is nagestreefd en mee aan de grondslag ligt van de a.o.b.-wet en de OKI-wet, kwam reeds 
uitgebreid aan bod. Het betreft het streven naar publieke verankering, onverwacht doorkruist door het 
privatiseringsproces (supra, nrs. _-_en_-_). 

560. Opnieuw valt het scherpe contrast op tussen de enorme belangstelling voor verankering in pers 
en Parlement en het omzeggens totale gebrek aan belangstelling in de rechtsleer. 

1471 Memorie van toelichting, toelichting bij art. 4 van het ontwerp, nog niet gepubliceerd. 
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Zie de Bibliografie bij het proefschrift, waarin 42 referenties staan naar parlementaire tussenkomsten 
tegenover slechts 3 naar artikelen. Van die 3 artikelen blijken er 2 slechts één of twee bladzijden lang en 
niet onverdeeld juridisch van aard. Enkel de reeds geciteerde lezing van prof. VAN GERVEN in het kader 
van de Van Melkebeke-leerstoel biedt een stevige houvast. 

De verklaring ligt voor de hand : het thema "verankering" bevindt zich, zoals "privatisering", op het 
snijpunt van beleid en recht, en binnen het recht, op het snijpunt van verschillende rechtstakken. 

1. Context 

561. Hoe ver de mondiale en regionale economische integratie ook gevorderd mag zijn, bij de 
(nakende) overgang van een belangrijk bedrijf in buitenlandse handen leven nationale of regionale 
gevoelens vlug op. Dat het niet om een typisch Belgisch of Vlaams fenomeen gaat, bleek in 1993 uit 
een studie in opdracht van de Koning Boudewijnstichting.1472 Ook als economisch liberaal bekend 
staande landen als de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk ontsnappen er niet aan ( cf. de 
reacties op de overname en, onlangs, de afstoting van Rover door BMW). In die context situeert zich de 
zorg om "verankering", een niet eenduidig te definiëren concept. 

Volgens Cepess-directeur MAERTENS circuleren er grosso modo drie omschrijvingen van "verankering" : 
(i) het maximaal behoud van lokaal (d.i. nationaal of regionaal) aandeelhouderschap, met alle mogelijke 
middelen en in al dan niet strategische sectoren van het economisch weefsel, (ii) het behoud van 
strategische beslissingsautonomie in handen van een lokale bedrijfsleiding en (iii) het behoud en de 
versterking van de troeven van een lokatie als ideale vestigingsplaats voor economische activiteit.1473 
Men stelt vast dat het concept "verankering" zoals het in Vlaanderen opgang maakte, zich ergens tussen 
deze drie omschrijvingen situeerde : het behelsde de beslissingsautonomie én het aandeelhouderschap in 
strategische sectoren én besteedde (wellicht nog te weinig) aandacht aan de aantrekkelijkheid van de 
regio als economische vestigingsplaats. 

562. Het verankeringsdebat werd in ons land- maar ook elders, meer bepaaldelijk in Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk - voomarnelijk gevoerd in het raam van privatiseringsacties. Dit hoeft niet te 
verbazen : het is gemakkelijker voor de overheid om, in een publieke onderneming, de in hoofde van de 
overheid bestaande verankering af te zwakken en om te zetten in een verankering die zich deels in 
handen van de overheid, deels in handen van vertrouwde particuliere ondernemers bevindt. Het is 
daarentegen heel wat moeilijker de aandelen van bestaande, tot dusver niet verankerde particuliere 
vennootschappen onder te brengen bij vertrouwde particulieren of publieke ondernemingen. Bovendien 
gaat het, bij privatiseringen van publieke vennootschappen, veelal om sectoren met een strategisch 
belang voor de overheid of voor het publiek (zoals openbare nutsbedrijven), hetgeen voorheen de 
aanleiding was om de onderneming als overheidsonderneming op te zetten. 

2. Streven naar Belgische en naar publieke verankering 

2.1. Invloed op federaal financieel recht van het streven naar Belgische verankering 

563. "Verankering" werd vanaf 1992 quasi-automatisch met "Vlaamse verankering" geassocieerd. 
Eind van de tachtiger, begin van de negentiger jaren lag dat nochtans helemaal anders. Toen was :het 
vooral de federale (financiële) wetgever die zich, onder invloed van de gebeurtenissen rond de 
Generale Maatschappij1474 en niet in het kader van privatiseringen, bezorgd toonde over de Belgische 

1472 DAEMS, H. en VAN DE WEYER, P., Buitenlandse invloed in België. De gevolgen voor de strategische 
beslissingsmacht, Brussel, Lannoo- Koning Boudewijnstichting, 1993, 19-23. 
1473 F.E.T., 4 juni 1993. 

1474 Zie voor een overzicht van deze gebeurtenissen BANKCOMMISSIE, Jaarverslag 1987-1988, Brussel, 1988, 57-87. 
Niet-juridische doch vlot leesbare achtergrondinformatie vindt men ook bij CUYPERS, P., Het bod op België, 
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verankering van het bedrijfsleven.1475 Onthullend in dat verband is de Memorie van toelichting bij 
het wetsontwerp van 20 juli 1988 dat heeft geleid tot de Transparantiewet (supra, nr._): 

"De recente gebeurtenissen op de financiële markten wijzen op: ... 2° de nood aan transparantie in de 
aandeelhoudersstructuur en derhalve van de machtsbasis in de belangrijkste ondernemingen van het land; 
3° de nood aan maatregelen die -zoals in de meeste industrielanden- kunnen bijdragen tot de stabiliteit 
van de aandeelhoudersstructuur en het bestuur van de ondernemingen ... ; 4° de noodzaak om de 
fundamentele wijzigingen in de controlestructuur van de grootste ondernemingen van het land slechts te 
laten geschieden met naleving van procedures die de behartiging van alle betrokken belangen 
waarborgen .... Ten slotte lijkt het noodzakelijk op korte termijn een wettekst uit te vaardigen om op 
evenwichtige wijze mechanismen uit te bouwen die de aandeelhoudersstructuur en het bestuur van de 
vennootschappen een grotere stabiliteit kunnen geven. Dit beleid werd reeds aangekondigd in de 
Regeringsverklaring. Dit ontwerp vormt het eerste luik van deze aanpak. Wel dra volgt een tweede om in 
het vennootschapsrecht de nodige wijzigingen in de hierboven aangegeven zin aan te brengen .... 
Tegelijkertijd gaat de Regering ... na welke de meest geschikte wegen zijn om ervoor te zorgen dat 
herstructureringen van de aandeelhouderskring van grote ondernemingen zouden geschieden met 
inachtneming van alle betrokken belangen en inzonderheid met inachtneming van de strategische 
belangen van het land")476 

Van de drie aangenkondige stappen om - want daar kwam het op neer - een herhaling van het 
Generale-feuilleton te vermijde~, zijn er twee gezet: de Transparantiewet heeft de doorzichtigheid 
van de aandeelhoudersstructuur bevorderd (en het Beurswetboek1477 die van de financiële markten), 
terwijl vooral het Ovemame-K.B. van van 8 november 1989 (supra, nr._) de stabiliteit van de 
aandeelhoudersstructuur en het bestuur van- Belgische vennootschappen heeft vergroot1478: door een 

Wommelgem, Den gulden engel, 1988, 173 p. en VANDEN DRIESSCHE, M., Poker d'enfer, Parijs, Fayard/Marabout, 
1980, 359 p. Zie ook het relaas van een hoofdrolspeler: LAMY, R., Het ware verhaal van een openbaar 
overnamebod : de strijd om de Generale Maatschappij, Tielt, Lannoo, 1990, 285 p. In BANKCOMMISSIE, Jaarverslag 
1987-1988, o.c., 87-93 vindt men ook een verslag van de openbare aanbiedingen, van AG e.a., tot aankoop of 
overname van aandelen Assubel-Leven, die vanuit bepaalde oogpunten een voorafspiegeling vormden van het 
openbaar overnamebod op de Generale Maatschappij. 

1475 Hoe reëel deze bezorgdheid wel was, bleek opnieuw toen in oktober 1993 bekend raakte dat de studiedienst van 
het departement Economische Zaken eind februari 1989 een rapport had uitgebracht over de buitenlandse en meer 
bepaald Franse invloed op het Belgische bedrijfsleven maar dat de toenmalige minister van Economische Zaken 
besloten had de resultaten ervan niet openbaar te maken, volgens sommigen omdat de inhoud ervan te explosief was. 
Dit gaf aanleiding tot verschillende tussenkomsten in het federaal en Vlaams parlement. Zie interpellatie van de heer 
Van den Eynde tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van economie, KMO, 
wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "een geheim rapport betreffende de Franse greep op de 
Belgische economie", Hand., Vl. R., 1993-1994, 5 november 1993, [4], 90 +debat en stemming over motie tot besluit 
van de interpellatie: Par/. St., Vl. R., 1993-1994, nr. 424/1 en Hand., Vl. R., 1993-1994, 25 november 1993, 190; de 
opmerkingen van de heer Van den Eynde n.a.v. de interpellaties van 12 november 1993 (supra, voetnoten_ en_); 
interpellatie van de heer Van den Eynde tot de Eerste minister over "het achterhouden van een rapport inzake de 
l"ranse greep op onze economie en ons bedrijfsleven", Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het 
wetenschapsbeleid, het onderwijs en de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, 1993-1994, 7 december 
· 1993, [C 21], 67 (Int. nr. 690); mondelinge vraag van de heer Loones aan de Vice-eerste minister en minister van 
Justitie en Economische Zaken over "het achterhouden van een rapport inzake de Franse greep op onze economie en 
ons bedrijfsleven", Hand., Senaat, 1993-1994, 3 februari 1994, [38], 1079; mondelinge vraag van de heer Dupré aan 
de Vice-eerste minister en minister van Justitie en Economische Zaken over "de actualisering en uitbreiding van de 
studie over de greep van buitenlandse groepen op de Belgische economie", Hand., Kamer, 1993-1994, 17 maart 1994, 
[29], 1145. 
1476 Wetsontwerp op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en 
tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen. Memorie van toelichting, Par/. St., Kamer, 1988-1989, 
nr. 522/6, 1-3 (nadruk toegevoegd). · 

1477 Wet 4 december 1990 op de financiële transacties en financiële markten, B.S., 22 december 1990; err. B.S., 
1 februari 1991. 
1478 De keuze voor een stelsel van volledige OBA's was wel degelijk ingegeven door o.m. de zorg om "bescherming 
van de Belgische internationale ondernemingen": zie KEUTGEN, G., "Interventie over de verplichting een openbaar 
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verzwaring van de financiële risico's in hoofde van potentiële· overnemers werd onze nationale 

"achterstand" -die door sommigen veeleer als een voorsprong wordt gezien1479- verkleind1480 

tegenover buurlanden die beschermingsconstructies tegen overnames gunstiger gezind zijn_l481 
De derde stap, die een optreden mogelijk moest maken "wanneer strategische belangen op het spel 

staan"1482, is er niet gekomen, al heeft toenmalig minister CLAES in een nota van 12 maart 1990 aan 
de Ministerraad wel degelijk een "wetsontwerp ter bescherming van 's lands wezenlijke belangen op 

economisch gebied" ingediend.1483 

564. Zo mogelijk nog onthullender zijn de voorbereidende werken van de re'eds herhaaldelijk ter 
sprake gekomen OKI-wet. Wie ze doorworstelt -het gaat om zo'n 1300 pagina's - merkt pas hoezeer 
het streven naar nationale verankering deze wet heeft bepaald : precies omdat de regering zich tot doel 

had gesteld "de Belgische verankering van de [OKI's1484] stevig en degelijk te maken"1485, hield ze 
ook zo halsstarrig vast aan een publieke verankering van deze sector (daarover supra, nrs. _-_) : 

"De reden waarom de Regering besloten heeft de openbme kredietsector te handhaven, is dat zij ernaar 

streeft de Belgische verankering in stand te houden"1486 "Op organiek vlak zullen alle instellingen 
publiek blijven .... De gedachte die ten grondslag ligt aan deze optie is dat het, met het vooruitzicht op de 

Europese ontsluiting, belangrijk is hun Belgische verankering te kunnen handhaven."1487 

Het streven naar een Belgische verankering van de OKI's gold, net als het publiek karakter van deze 
instellingen, als uitgangspunt voor (en niet als resultante van) de werkzaamheden van de "Commissie 

bod uit te brengen op alle aandelen van de doelwitvennootschap en over het ontbreken van een openbare 
bodsdrempel", in Openbaar bod en beschermingsconstructies, o.c., 135. 

1479 DAEMS, H. en VAN DE WEYER, P., o.c., 115-116 wijzen op de negatieve effecten van beschermingsconstructies 
voor een economie. Sommige (en met name beursgenoteerde) ondernemingen blijken zelf niet gelukkig met de 
instandhouding van dergelijke constructies. Zo verdedigde de Nederlandse "Vereniging van Effecten Uitgevende 
Ondernemingen" het standpunt dat aandeelhouders met een ruime meerderheid (75-80 %) van de aandelen zich na 
twee jaar tot de rechter moeten kunnen wenden "met het verzoek vast te stellen of instandhouding van de bescherming, 
gelet op alle bij de doelwit-nv en de met haar verbonden onderneming betrokken belangen, en rekening houdend met 
alle relevante omstandigheden van het con~rete geval, in redelijkheid nog langer aanvaardbaar is." : "Beursfondsen 
voor eindigheid van bescherming", Financieele dagblad, 25 april 1994. 

1480 Daar staat tegenover dat de Transparantiewet (supra, voetnoot__), zoals uitgevoerd door het K.B. van 10 mei 
1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen (B.S., 24 .mej ' 
1989), en vooral het Overname-K.B. (supra, voetnoot __), de macht van de raad van bestuur van de 
doelwitvennootschap grotendeels aan banden heeft gelegd, en dat de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de 
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (B.S., 26 juli 1991) o.m. beperkingen heeft opgelegd aan 
goedkeurings- en voorkoopclausules. Zie HELLEMANS, F., "Verankeringsdebat vanuit Europees perspektief', F.E.T., 
17 februari 1993, die de "Belgische 'open-deur-politiek'" stelt tegenover "de soms waarachtige 'dichttimmer-manie"' in 
andere lidstaten van de Unie. 

1481 Eenzelfde effect werd overigens ook al bereikt door de transparantiewetgeving (wet 2 maart 1989 en K.B. 10 mei 
1989, supra, vorige voetnoot), die het verrassingseffect verbonden aan de ongekende verwerving van aandelen vóór 
het uitbrengen van een bod vrijwel uitschakelt. Zie VAN GERVEN, W., "Onbeantwoorde vragen in de marge van 
overval op, en bescherming van, vennootschappen", in Openbaar bod en beschermingsconstructies, o.c., (233), 236-
237. 

1482 Zie Wetsontwerp op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde 
vennootschappen en tot reglementering van de openbare ovemameaanbiedingen. Verslag namens de commissie belast 
met de problemen inzake handels- en economisch recht uitgebracht door de heren Hermans en Daerden, Par!. St., 
Kamer, 1988-1989, nr. 522/6, 3. 

1483 Zie het antwoord op de interpellatie van 7 december 1993. 
1484 Het was overigens de "betrachting" van de regering "dat langs deze weg [Belgische verankering van de OKI's, 
nvdr] de Belgische verankering van de Belgische kredietsector in zijn geheel kan worden vergroot" (nadruk 
toegevoegd). Zie ook verslag Daerden en Van Rompuy (supra, voetnoot__), 223 :"nu onze privé-banken meer en meer 
vanuit het buitenland worden geleid ... stijgt het belang van een Belgische verankering van onze OKI's". · 
1485 Zie verslag de Wasseige en A erts (supra, voetnoot __), 4 7. Zie ook idem, 6. 

1486 Verslag Daerden en Van Rompuy, 307. Zie ook verslag de Wasseige en Aerts, 48. 
1487 Verslag Daerden en Van Rompuy, 7. 

Privatisering en verzelfstandiging - Boek I. Privatisering in België 



[1-355] 

Verplaetse"1488 en leidde tot het a priori verwerpen van constructies waarbij Belgische OKI's niet 
met elkaar, maar met vergelijkbare instellingen uit andere lidstaten zouden samenwerken: 

"Waarom zou bijvoorbeeld het [NILK] niet kunnen samenwerken met het Franse 'Crédit agricole' ? 
De heer Verplaetse wijst erop dat de buitenlandse [OKI's] die bereid zijn met de Belgische [OKI's] samen 
te werken, allemaal veel groter zijn. Een dergelijke samenwerking zou dus vast en zeker tot gevolg 
hebben dat elke Belgische eigenheid volledig verloren gaat ... "1489. 

565. Het is niet oninteressant de argumenten van voor- en tegenstanders van een Belgische 
verankering van de OKI's te vergelijken met de argumenten die later voor of tegen het opzetten van 
een Vlaamse verankeringsholding werden aangevoerd. De pleidooien verschillen niet wezenlijk van 
elkaar: 

Pro : "Dit aanzienlijk onderdeel van de Belgische kredietinstellingen zal nationaal blijven ten gevolge 
van hun openbaar statuut, op een ogenblik dat men in de privé-sector nog maar weinig instellingen telt 
die in Belgische handen zijn. . . . De Minister onderstreept dat geen enkel land aanvaardt dat een groot 
deel van de eigen ... banksector in buitenlandse handen komt of dreigt te komen ... . Gezien de nauwe 
banden tussen het Belgische bankwezen en degenen in het land tot wie de fmanciële diensten gericht zijn, 
is het noodzakelijk dat de controle over een aanzienlijk deel ervan nationaal verankerd blijft."1490 

Contra : "Het argument van een 'Belgische verankering', dat voor velen nog als laatste argument 
aangehaald wordt om een publieke rol in de economie te verantwoorden, ... [snijdt] geen hout. De 
'Belgische' belangen zullen niet gevrijwaard worden door een 'Belgisch' aandelenpakket. De beste 
vrijwaring bestaat er in een gunstig ondernemingsklimaat te creëren"1491 

Overigens verklaarden niet alle leden van de parlementaire oppositie zich tegenstanders van Belgische 
verankering.1492 Ze verzetten zich wel tegen het onlosmakelijk verbinden van Belgische en publieke 
verankering; deze laatste zou "op middellange termijn de hele sector ten gronde kunnen richten" en 
zich zo juist tot de antithese van een Belgische verankering kunnen ontpoppen, waarschuwden ze.1493 

566. Ook op andere punten vertoonde het debat over Belgische verankering, dat de financiële 
wetgever bij ons weten nooit zo uitgebreid heeft gevoerd als n.a.v. de OKI-wet, 1494 opvallende 
gelijkenissen met het Vlaams (én Waals1495) verankeringsdebat dat later plaatsvond. 
De gelijkschakeling tussen aandeelhoudersschap en uitoefening van beslissingsmacht is er één van : 

"ook de Belgische verankering van die sector [staat] op het spel. De huidige toestand in de fmanciële 
wereld toont duidelijk aan dat het kapitaal van de Belgische particuliere banken - en bijgevolg ook het 
centrum waar de beslissingen worden genomen- steeds minder in Belgische handen is".1496 

1488 Idem, 28, 37 en 40. 
1489 Idem, 48 (nadruk toegevoegd). 

1490 Verslag Daerden en Van Rompuy, 262. 
1491 Verslag de Wasseige en Aerts, 239-240. Zie ook verslag Daerden en Van Rompuy, 225. 
1492 Zie bijv. verslag de Wasseige en Aerts, 35. 
1493 Zie verslag Daerden en Van Rompuy, 182; zie ook idem, 186 (te grote overheidsinmenging "onder het mom van 
een Belgische verankering") 
1494 Het aantal interveniënten dat zich in het Parlement in de één of andere zin over Belgische verankering uitsprak, is 
werkelijk indrukwekkend. Zie, behalve de reeds geciteerde of in voetnoot vermelde interventies ook nog : verslag de 
Wasseige en Aerts, 42; verslag Daerden en Van Rompuy 34, 64, 115, 148, 168, 187, 189, 210. 
1495 De vraag naar meer begrip vanwege ondernemers voor regionale belangen is evenzeer aanwezig in Wallonië als 
in Vlaanderen. Ten zuiden van de taalgrens manifesteert deze vraag zich vooral, en reeds ten tijde van het Generale
dossier, t.a.v. grote (dikwijls als "Brussels" ervaren) industriële of financiële holdings, waarvan wordt verwacht dat ze 
de teloor gegane tewerkstelling in de regio door nieuwe initiatieven compenseren. Zie ook infra, nr._. 

1496 Verslag Daerden en Van Rompuy, 219 (nadruk toegevoegd). . 
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In de kiem was de bekommernis om een regionaal verankeringsbeleid overigens al merkbaar. In een 
brief aan de voorzitters van Kamer en Senaat wezen de in Vlaanderen gevestigde kantoorhouders van 
NMKN er bijvoorbeeld op dat : 

"momenteel 70 % van de fmanciële middelen van· de NMKN uit_ het Vlaamse Gewest afkomstig zijn. 

Er moet absoluut op worden toegezien dat Vlaams kapitaal in Vlaamse handen blijft"1497 

Een parlementslid wees erop dat "Belgische verankering .. . niet hetzelfde is als unitair-Belgische 
verankering" en verwonderde zich erover dat de commissie-V erplaetse de mogelijkheid van een 
regionale Vlaams-Waalse verankering van de OKI's (geografische i.p.v. functionele hergroepering) 

niet had onderzocht.l498 

567. Ook na de uitvaardiging van de OKI-wet was het Belgisch verankeringsdebat nooit ver weg. 
Het kwam opnieuw aan de oppervlakte in 1992, naar aanleiding van de mislukte poging van de 

Internationale Nederlanden Groep (ING) om de Bank Brussel Lambert (BBL) over te nemen1499 en 

daarna naar aanleiding van het privatiseringsprogramma van de federale regering.1500 In het 
parlement werd betoogd dat het verankeringsdebat logischerwijze moet voorafgaan aan het 
privatiseringsdebat : 

"Vooraleer men de privatisering aanvat, [moet] een beslissing worden genomen over de verankering van 
het Belgisch patrimonium. . .. Zal de Regering een debat houden over de verankeringsstrategie ? Wenst 
zij die strategie te volgen? ... Er zijn stemmen opgegaan om deze verankering te laten gebeuren via de 
vennootschapswetgeving. Zo kan men, bijvoorbeeld, in de statuten dubbel stemrecht toekennen voor 
volgestorte aandelen, die dan gedurende een periode op naam zijn. .. . Men kan ook denken aan een 
verankering via de beurs. Dat zou een tweede mogelijkheid zijn om te privatiseren en te verankeren : veel 
aandelen verspreiden over talrijke kleinere aandeelhouders."1501 

Evenmin als een privatiseringsdebat is er in het Parlement ooit een verankeringsdebat gevoerd. 
De minister van Financiën verklaarde enkel dat er "in principe" geen enkele kandidaat zou worden 
uitgesloten, van welke nationaliteit ook. Wel voegde hij daar onmiddellijk aan toe dat : 

"[h]et echter evident [is] dat de Staat zijn activa zal overdragen in de beste omstandigheden, en dat hij 
een duurzame voortzetting van de activiteiten van de over te dragen publieke onderneming zal 
garanderen." 1502 

1497 Zie verslag Daerden en Van Rompuy, 98 (nadruk toegevoegd); zie ook idem, 99. 

1498 Idem, 48 en 255. In dezelfde lijn werd voorgesteld om de deelname van de gewesten, die- via deelname van 
regionaleinvesteringsmaatschappijen-beperkt was tot maximaal 20% van het kapitaal van de dochters van ASLK
Holding (en Gemeentekrediet-Holding, ware die ooit opgericht), te verhogen. Idem, 28. 
1499 In het najaar van 1991 liet de Groep Brussel Lambert (GBL) doorschemeren dat ze haar participatje in de BBL 
wilde verkleinen. ING bood op de bank en werd daarin gesteund -wat een verschil met de Generale-saga - door het 
zetelende management en een groot deel van de kaders van de bank. De aandeelhouders daarentegen reageerden 
afwachtend tot afwijzend. Uiteindelijk trok ING zijn - verlaagd - bod in, en bevestigde GBL zijn positie als referentie
aandeelhouder. 

1500 Het is, sinds de Generale-affaire, nooit helemaal weg geweest. Zo formuleerde regeringsformateur WATHELET 

begin 1992 in een ontwerp-regeringsverklaring nog uitdrukkelijk zijn bekommernis over de grote buitenlandse invloed 
in de Belgische economie. Zie DAEMS, H. en VAN DE WEYER, P ., o.c., 17, voetnoot 1. 
1501 Zie de interpellatie van 2 maart 1993 (supra, voetnoot_). Zie voorts ook de opmerkingen van de heer Schiltz 

. n.a.v. de interpellatie van 28 oktober 1993 (supra, voetnoot_); de interpellatie nr. 677 van 12 november 1993 (supra, 
voetnoot_) en de opmerkingen van de heer Colla naar aanleiding daarvan (verankering via gemeenten); de resolutie 
van 12 januari 1994, Hand., Kamer, 1993-1994, 12 januari 1994, 741-742 (supra, voetnoot_); en supra, voetnoten_ 
en . 
1502 Zie het antwoord op de interpellatie van 2 maart 1993 (supra, voetnoot_). 
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2.2 Streven naar Belgische verankering in andere domeinen [p.m.}. Streven naar publieke 
verankering 

568. Eerder in dit proefschrift is uitgebreid aandacht .besteed aan twee andere, niet 
financieelrechtelijke, dossiers van Belgische verankering. V ooreerst was er de zorg om strategische 
activa in de energiesector. Gouden aandelen moesten die activa na privatisering nationaal maar ook 
publiek verankeren. Zie supra, nrs. _-_. Vervolgens is verwezen naar de moeite die de Belgische 

overheid zich heeft getroost om de nationale verankering van Sabena juridisch vast te leggen 
(aandeelhoudersovereenkomst tussen Belgische aandeelhouders; Zephyr-Fin). Ironisch genoeg was 

het hier het gemeenschapsrecht dat het streven naar nationale verankering inspireerdel503 (terwijl het 

gemeenschapsrecht dergelijk streven normaal juist afremt: zie infra, nr._): zonder Belgische 
verankering zou Sabena het statuut van "Community carrier" hebben verloren. Zie supra, nrs. _-_. 

569. Met het streven naar een Belgische verankering gaat dikwijls een streven naar publieke 
verankering gepaard. Dit is logisch : een onderneming in handen houden van de nationale overheid 
lijkt op de meest zekere wijze om de nationale verankering van die onderneming te garanderen. 
Publiek aandelenbezit vormt daarbij de meest voor de hand liggende weg. In dat verband is in dit 
Boek o.m. aandacht besteed aan de wettelijk vastgelegde vereisten om meer dan de helft van het 
kapitaal van OKI'spubliek te houden (supra, nrs. _-_) en de wettelijk vastgelegde vereisten om het 
kapitaal van publieke investeringsmaatschappijen grotendeels -gedurende bepaalde periodes zelfs 
volledig - in handen van overheidsinstellingen te behouden (supra, nrs. _-_). 

Voor publiek aandelenbezit bestaan alternatieven. Behalve aan het gouden aandeel, valt te denken aan 

het bij wet opleggen van een disproportioneel grote- d.w.z. niet in verhouding tot het aandelenbezit 

staande- vertegenwoordiging van de overheid in bestuursorganen. Zowel bij ASLK-Bank (40% van 

de aandelen geeft recht op de helft van de bestuursmandaten)l504 als bij ASLK-Verzekeringen (0,1% 
van de aandelen geeft recht op minstens 25, 1% stemrechten en een vierde van de 

bestuursmandaten)l505 is deze techrliek beproefd. 

1503 Behalve het gemeenschapsrecht ook het internationale recht, aangezien Sabena "flag carrier" moest blijven om 
aanspraak te kunnen maken op de landingsrechten. die België had bedongen in bilaterale verdragen met andere landen 
van buiten de Gemeenschap: supra, nr._. 

1504 Zie art. 25, lid 1, Gec. OKI-wet in de versie die gold tussen 1 oktober 1993 en 29 maart 1999 (COMP DOC 4), 
gecreëerd door art. 20 K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81) en opgeheven door art. 2, 3°, K.B. 23 maart 1999 
(COMP DOC 156): Zolang de N.V. [FPM] tenminste 40 pct. houdt van de stemrechten verbonden aan de effecten die 
al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen en uitgegeven zijn door de yennootschap, heeft zij het recht om, op een 
dubbele lijst, de kandidaten voor te dragen voor de helft van de bestaande bestuursmandaten, de mandaten van de 
leden van het directiecomité zoals bedoeld in artikel 26 van de wet van 22 maart 1993 (COMP DOC 18, nb) niet 
meegerekend." 

l505 Zie art. 27, lid 2, Gec. OKI-wet in de versie die gold tussen 15 oktober 1997 en 29 maart 1999 (COMP DOC 4), 
gecreëerd door art. 5 K.B. 19 augustus 1997 (COMP DOC 139) en opgeheven door art. 2, 4°, K.B. 23 maart 1999 
(COMP DOC 156): "Zolang de N.V. [FPM] ten minste 25,1 pct. bezit van de stemrechten verbonden aan de effecten 
die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen en uitgegeven zijn door de [ASLK]-Bank, moet de N.V. [FPM] 0,1 pct. 
van de aandelen in het kapitaal van de N.V. [ASLK]-Verzekeringen bezitten, die een afzonderlijke categorie aandelen 
uitmaken, waaraan stemrechten zijn gehecht ten belope van ten minste 25,1 pct. van de stemrechten verbonden aan het 
geheel van de effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen en uitgegeven zijn door de [ASLK]
Verzekeringen." Doordat aan 0,1 % van de aandelen minstens 25,1 % van de stemrechten werden toegekend, kreeg 
FPM automatisch ook het recht om minstens een kwart van de bestuursmandaten in te vullen. Zie immers art. 30, lid 2, 
Gec. OKI-wet in de versie die gold tussen 1 oktober 1993 en 29 maart-1999 (COMP DOC 4), gecreëerd door art. 27 
K.B. 29 september 1993 (COMP DOC 81) en opgeheven door art. 2, 5°, K.B. 23 maart 1999 (COMP DOC 156): 
"Zolang de N.V. [FPM] tenminste 25,1 pct. houdt van de stemrechten verbonden aan de effecten die al dan niet het 
kapitaal vertegenwoordigen en uitgegeven zijn door de vennootschap, heeft zij het recht om, op een dubbele lijst, de 
kandidaten voor te dragen voor tenminste een vierde van de bestaande bestuursmandaten." Artt. 27 en 30 Gec. OKI
wet zijn opgeheven door art. 2, 4° en 5°, K.B. 23 maart 1999 (COMP DOC 156). 
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3. Streven naar Vlaamse verankering 

3.1 Overzicht van gebeurtenissen 

570. Het debat over Vlaamse verankering heeft een (voorlopig?) hoogtepunt bereikt naar aanleiding 
van de verkoop van het staatsaandeel in Distrigas in 1992-1993. 

Reeds in november 1992, toen de evaluatiecommissie haar eerste rapport aan de regering overhandigde, 
kondigde de toenmalige Vlaamse minister-president de oprichting aan van een werkgroep die naast 
technische specialisten ook vertegenwoordigers uit de Vlaamse financiële wereld zou omvatten. 
"De privatiseringsopera tie is niet neutraal voor de Vlaamse ekonomie. We moeten erover waken dat een 

staatsmonopolie niet vervangen wordt door een privé-monopolie", 1506 aldus de minister-president.1507 

In februari 1993 ontvouwde de Vlaamse minister-president concrete plannen voor de oprichting, in 
samenwerking met (als dochtermaatschappij van?) GIMV, van een "ankerholding" met een 

portefeuille van zo'n 15 miljard frank.1508 

De ankerholding zou participaties nemen in voor de Vlaamse economie "strategische" bedrijven en 
eventueel kunnen worden gebruikt om openbare (nuts-)bedrijven die de federale overheid zou willen 
privatiseren, ten minste voor een deel in Vlaamse handen te houden. GIMV zelf zou maximaal 25 % van 

het kapitaal inbrengen,1509 doch zou samen met een "vaste kern" van "Vlaamse" financiële groepen en 

institutionele beleggers wel51 %1510 van het kapitaal controleren. De overige 49 %1511 zou via de beurs 
-voor de beursintroductie hield men naar verluidt reeds een "beursschelp" klaar- bij het publiek worden 
gezocht. Samen met het beperkt aantal financiële groepen dat belangstelling toonde,1512 bepaalde GIMV 

de voorwaarden voor,1513 en de modaliteiten van (principiële keuze voor een optreden als 
minderheidsparticipant mét stemrecht, geen verschaffing van durfkapitaal), toekomstige interventies van 
de ankerholding. Uitgangspunt was : 

"het creëren van een bijkomende economische waarde door te investeren in risicokapitaal van mature, 
grote en middelgrote, Vlaamse ondernemingen die nog over eeri groeipotentieel beschikken, en dit op een 
ogenblik dat er een belangrijke nationale en transnationale expansie zich aandient of er zich een 

stabilizering in het aandeelhouderschap opdringt" .1514 

1506 Zie "NIM en Distrigas ... ",l.c. Zie in dezelfde zin, het antwoord op de interpellatie, in de Vlaamse Raad, van de 
heer Denys van 4 maart 1993. 

1507 Zie ook het antwoord op de interpellaties, in de Vlaamse Raad, van de heren Verreycken en Laverge van 
14 januari 1993 : "Vlaanderen en vele Vlamingen zouden de historische vergissing kunnen begaan door ervan uit te 
gaan dat er in het concept van de privatisering- dat op economisch vlak ons uitgangspuntis-en op het ogenblik dat 
wij politieke structuren en bevoegdheden krijgen, een overname zou gebeuren van privé-groepen die duidelijk 
Belgisch en Frans gelinkt zijn. Dit zou in het nadeel zijn van de economie van Vlaanderen." 
1508 Zie het antwoord op de interpellatie, in de Vlaamse Raad, van de heer Denys van 4 maart 1993. 

1509 Later kwam men hierop noodgedwongen terug. Op een studiedag over Vlaamse verankering op 3 juni 1993 
verklaarde directeur Mampaey van de GIMV "dat het startkapitaal van de holding voorlopig is vastgesteld op 
750 miljoen frank, waarvan 49% aangebracht door de GIMV". Zie "'Ankerholding' met GIMV krijgt vaste vorm", 
F.E.T., 4 juni 1993. 
1510 Volgens sommige bronnen: 50%. Zie de interpellatie, in de Vlaamse Raad, van de heer Candries van 9 juni 
1993. 
1511 Volgens sommige bronnen: 50%. Idem. 
1512 Naar verluidt ging het om Lessius, Asphales en Almanij. 

1513 De holding zou kunnen tussenkomen in ondernemingen met : (i) een duurzaam economisch belang voor 
Vlaanderen, (i i) een in Vlaanderen -of Brussel gevestigd beslissingscentrum, (iii) een internationaal groeiperspectief en 
(iv) een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10 %tot 15 %. A priori uitgesloten werden investeringen in immobiliën, 
verzekeringsondernemingne en financiële groepen. 
1514 Zie "'Ankerholding' ... ",l.c. 
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Wegens gebrek aan belangstelling vanwege de Vlaamse financiële wereld heeft de Vlaamse overheid 

de plannen voor een ankerholding eind 1993 moeten opbergen.l515 

5 71. Ondertussen eiste het Distrigas-dossier verder de aandacht op. 

Nadat de evaluatiecommissie eind oktober 1993 een duidelijke voorkeur liet blijken voor het bod van de 
tandem AvH-Tractebel op NIM (supra, nr. _), stelde de Vlaamse minister-president voor, om Distrigas 

uit de NIM-portefeuille te lichten en via de beurs te privatiseren.l516 De federale regering ging op dit 
voorstel niet in en besloot integendeel om de controle over Distrigas aan het indirect (via de Generale 
Maatschappij) door Frans kapitaal gecontroleerde Tractebel te gunnen. Meteen eiste de Vlaamse 

minister-president -daarin gesteund door de Vlaamse Raad1517- binnen Distrigas een 

blokkeringsminderheid op voor Vlaamse fmanciers,1518 doch het door de federale regering opgezette 
scenario - één derde van de staatsparticipatie (ofwel 16,7 % van de Distrigas-aandelen) naar de 
gemeenten, één derde naar een door de gemeenten en Tractebel gecontroleerde vennootschap, en één 

derde naar de beurs mét 3 %-drempel (supra, nr._)- bood daartoe erg weinig ruimte.1519 Nog gaven de 

Vlaamse verankeraars niet op. Zo werden de Vlaamse gemeenten "uitgenodigd"1520 tot overleg, met het 

oog op "frontvorming met de verankeraars")521 Zo ook riep de Vlaamse minister-president Tractebel en 
de Generale Maatschappij herhaaldelijk op om "zich aan te passen aan de nieuwe realiteit van het 
federale België" en zich eindelijk te gaan manifesteren als "de economische motor van 
Vlaanderen"1522.1523 

1515. Zie "Verdeelde Vlaamse 'verankeraars' verliezen slag om Distrigas", F.E.T., 18 januari 1994. Zie echter ook het 
antwoord op de interpellatie van 5 november 1993 : "In tegenstelling tot wat eventueel uit bepaalde documenten of 
persartikelen zou blijken : de gesprekken met betrekking tot de oprichting van een samenwerkend naams kapitaal 
[d.i. niet noodzakelijk een ankerholding, n.v.d.r.] bevinden zich toch al in een vergevorderd stadium." 

1516 Zie het antwoord op de interpellatie van 1 december 1993 (supra, voetnoot_). 

1517 Zie de eerste en vierde gedachtenstreep van de op 9 februari 1994 in de Vlaamse Raad aangenomen motie 
(supra, voetnoot_) waarin de Vlaamse regering wordt gevraagd "nadrukkelijk van de federale regering [te] eisen de 
voorwaarden tot de verkoop van de [NI.M] op zulke wijze te formuleren dat een relevante deelname van onafhankelijke 
en Vlaamse participanten in Distrigaz mogelijk wordt" resp. "erop [toe te zien] dat in het geheel van de energiesector 
de Vlaamse economische en financiële aanwezigheid - zowel vanuit de private als de publieke sector - wordt 
gerealiseerd". 

1518 Zie het antwoord op de interpellaties, in de Vlaamse Raad, van 27 januari 1994: "[D]e retrocessie van aandelen 
naar privé-beleggers dient derwijze te worden georganiseerd dat Vlaamse groepen uitdrukkelijk de kans krijgen om 
onmiddellijk en eventueel gebundeld een significante participatie te nemen in Distrigas waarbij minstens een 
blokkeringsminderheid mogelijk moet zijn evenals een belangrijke aanwezigheid in de bestuursorganen". 

1519 Hetgeen ook in het federaal Parlement kritiek uitlokte: zie o.m. interpellatie nr. 855 van 1 maart 1994 ("Waarom 
wilt u geen gevolg geven aan de Vlaamse wens tot verankering ? Ik neem als voorbeeld Distrigas. De heer Dielens 
heeft reeds aangehaald dat Vlaanderen voor 75% klant is in het gasverbruik. Is het dan niet geoorloofd om inspraak te 
hebben in het gasbeleid ?"). 
1520 De gemeenten hadden goede redenen om gevolg te geven aan de uitnodiging: de Vlaamse regering, waarin 
trouwens voogdij-minister Kelchtermans zetelt, zal moeten meewerken aan het decreet dat de Raad van State nodig 
acht om participatie van de intercommunales in Distrigas mogelijk te maken (supra, nr._, sub vi). Zie reeds het 
antwoord op de interpellatie van 3 februari 1993 (supra, voetnoot _) : "De gemeentelijke autonomie moet worden 
gerespecteerd, maar nieuwe initiatieven in vitale sectoren als energie en industrieel beleid moeten passen in een 
geïntegreerde verankeringsstrategie. Versnippering en segmentatie zijn hier uit den boze." Zie ook het antwoord op de 
interpellatie van 1 december 1993 (supra, voetnoot _). Een pittig detail nochtans : indien de Vlaamse 
intercommunales niet in staat zouden blijken om Distrigas-aandelen te onderschrijven, bijv. omdat de Vlaamse 
regering zich daartegen verzet, dan·komen deze aandelen krachtens de NIM-verkoopovereenkomst toe aan hun Waalse 
en, subsidiair, Brusselse collega's. 
1521 Naar verluidt zou het overleg hebben plaatsgevonden op 9 maart 1994. Zie de mondelinge vraag, in de Vlaamse 
Raad, van 11 maart 1994 (supra, voetnoot _). 
1522 Zie in dezelfde zin de opmerkingen van de heer Didden n.a.v. de interpelllatie van 28 október 1993 (supra, 
voetnoot_: "[E]en belangrijke kandidaat voor de overname van de NIM, namelijk Tractebel, getuigt niet van een 
brede federale openheid, toch niet wat de samenstelling van de beheersinstanties betreft") en. de interpellatie, in de 
Vlaamse Raad, van de heer Schiltz van 27 januari 1994. Zie echter ook de mondelinge vraag, in de Vlaamse Raad, van 
9 februari 1994 (over "de toenemende rol van Tractebel in het Vlaams Afvalbeleid"). 
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Begin 1994 zag het er even naar uit dat de voorziene beursintroductie van het Distrigas-aandeel door 
een onderhandse plaatsing bij Vlaamse verankeraars zou kunnen worden vervangen, 1524 maar 
halfweg 1994 bleek eventuele hoop in die zin ijdel. 

Ten eerste bestempelde de regering de beursintroductie bij herhaling als essentieel en vaardigde ze een 
koninklijk besluit uit tot regeling van de modaliteiten ervan (K.B. 20 juli 1994c, COMP DOC 91, supta, 
nr._). Ten tweede maakte de beursintroductie een essentieel element uit van de tweede aanmelding van 

_de concentratie Tractebel-Distrigas aan de Commissie (zie COMP DOC 256 tot 259), dat niet zomaar 
kon worden herzien. Ten derde voorzag de NIM-verkoopovereenkomst dat Tractebel bij een geslaagde 
beursintroductie niet slechts aan de Staat maar ook aan de minderheidsaandeelhouders van NIM een 
prijssupplement moest betalen (supra, nr._). Indien de Staat alsnog zou afzien van zijn eis tot 
beursintroductie, zouden de minderheidsaandeelhouders van NIM daartegen onmiddellijk in het verweer 
kunnen komen. Ten vierde, zo bleek achteraf, werd de NIM-verkoopovereenkomst zo opgesteld dat het 
zelfs bij het achterwege blijven van een beursgang, bijna onmogelijk werd om de betrokken aandelen aan 
Vlaamse verankeraars te laten toekomen. De overeenkomst bepaalde immers dat in dat geval 
(i) Tractebel en de regering vóór 1 juli 1995 een nieuwe regeling moesten uitwerken, (ii) indien ze daar 
niet in zouden slagen, FIM tot 31 juli 1995 een call optie op de aandelen kon uitoefenen, (iii) de 
aandelen, mocht FIM aan dit uitoefenrecht verzaken, zonder prijssupplement naar Tractebel zouden 
gaan. In deze laatste hypothese zou Tractebel dan nog bereid moeten worden gevonden om een 
overeenkomst te sluiten met de Vlaamse verankeraars. 

Bovendien voelden de gemeenten weinig voor een overdracht van de hun toegewezen aandelen aan 
Vlaamse financiers en bemoeilijkte de invoering van een 3 %-plafond voor de verwerving van Distrigas
aandelen (supra, nr. _) de opbouw van een Vlaamse verankering via de beurs. Aldus bleken de teerlingen 
geworpen. 

572. Nog in verschillende dossiers die nadien op de privatiseringsagenda kwamen, werd de 
bezorgdheid om een Vlaamse verankering publiekelijk geuit. Vooral de gedeeltelijke privatisering van 
Belgacom volgde de Vlaamse overheid met argusogen.1525 De Vlaamse minister-president kondigde 

aan dat "Vlaanderen een toereikende controlepositie in Belgacom [wenst] te verwerven".1526 Daarvan 
is weinig in huis gekomen, maar andere initiatieven kenden meer succes; ze komen hierna aan bod. 

3.2 Verwezenlijkingen 

573. Uit het voorgaande mag men niet concluderen dat de acties van de Vlaamse verankeraars geen 
resultaten zouden hebben opgeleverd. Vooreerst is er de oprichting van een zgn. "Vlaamse club", die 
bestaat uit acht Vlaamse "topfinanciers"1527 die· samen met GIMV speuren naar 
verankeringsopportuniteiten. Belangrijker is wellicht de bewustwording. 

1523 De Generale-groep, die openlijk toegaf afte rekenen met een "imagoprobleem", trok op enkele maanden tijd een 
hele reeks "bekende Vlamingen" aan die in (vennootschappen van) de groep directie- of bestuursfuncties zouden 
vervullen. Het gaat, in alfabetische orde, om de heren De Keersmaecker, Depré, Geens, Geuten, Van Waeyenbergh en 
Vinck. Minister-president Van den Brande stelt daartegenover dat een vervlaamsing ook moet slaan op de 
kapitaalstructuren van Tractebel. 

1524 Op een bepaald ogenblik werd er in de pers en in het Parlement zelfs gewag gemaakt van een akkoord in die zin 
tussen Tractebel en Vlaamse institutionele beleggers. Zie de mondelinge vraag van 10 februari 1994. Antwoord van de 
minister van Financiën: "Si des personnes sont intéressées par l'achat d'actions de Distrigaz, qu'elles prennent un peu 
patience, elles pourront bientöt les acheter via la bourse." 

1525 Zie het antwoord op de schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 22 april 1993 aan de Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "Belgacom - Verklaring 
voorzitter Vlaamse regering", Vr. en Antw., Vl. R., 1992-1993, 1 juni 1993, [14], 757 (Vr. nr. 72). 
1526 "Van den Brandestreeft naar kontrolepositie in Belgacom", D.S., 22 juni 1994, 13. 
1527 Het gaat om AvH, Almanij, Arco (holding van de christelijke werknemersbeweging), Asphales (een groep rond 
Van Waeyenbergh, die mee zorgt voor de Vlaamse verankering in AG Groep), Brinvest, Gevaert, Kredietbank en 
Lessius. 
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Vooral tijdens het jaar 1994 is de verankeringsdiscussie zelden uit de belangstelling geweest, hetgeen 
moge blijken uit de talrijke positieve en negatieve reacties, hoofdzakelijk in de pers. Ook vanuit Frankrijk 
-waar Vlaamse minister-president Van den Brande eind maart 1994 zijn bezorgdheid uitte over het 

Franse investeringsbeleid in Vlaanderen1528- werd gereageerd.l529 

Die bewustwording heeft gelukkig niet enkel tot polarisatie (infra, nr. _, sub iv) maar ook tot concrete 
initiatieven geleid. Te denken valt aan volgende initiatieven, sommige veeleer symbolisch : 

de oprichting -met steun of zelfs op initiatief van de Vlaamse regering1530- van een Vlaamse 
Mediaholding die moest instaan voor de verankering van de Vlaamse Televisie Maatschappij 
(VTM), 1531 de ontwikkeling van een Vlaamse beursindex, 1532 de lancering van een "anker bevek" 1533, 

de uitschrijving van een "ankerprijs". Ingrijpender waren de oprichting van een pensioenfonds voor 
het beheer van pensioengelden van Vlaamse ambtenaren en de oprichting van Telenet, aanvankelijk 
als Telenet Vlaanderen en met de niet verhulde bedoeling om een Vlaamse concurrent voor de 

nationale telecomoperator te creëren.1534 

574. Een vanuit juridisch oogpunt substantiëler - doch tot nu toe volledig aan de aandacht ontsnapte
verwezenlijking van de "verankeraars" is de invoeging, in de nieuwe Vlaamse expansiewetgeving, van 
een verankeringsclausule. 

Voordien werden in het Vlaamse gewest drie expansiewetten toegepast: de wet van 17 juli 1959 "tot 
invoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economische expansie en de oprichting 

1528 Zie in dat verband de mondelinge vragen, in de Vlaamse Raad, van 23 maart 1994, en het antwoord daarop: 
"Tenslotte, wat de zorgen en bekommeringen betreft op het vlak van de economie en de privatiseringen en wat ermee 
verband houdt, zullen we daar [d.i. in Frankrijk, n.v.d.r.] uiteraard hetzelfde zeggen als hier." 

1529 Zie bijv. n.a.v. de aanhouding van de directeur van Schneider door een Brussels onderzoeksrechter, het qua toon 
verrassende artikel in Le Monde "L'incarcération à Bruxelles du PDG de Schneider est révélatrice de la défiance des 
Belges à l'égard de l'impérialisme économique français"' (29-30 mei 1994, 17) : "Un autre patron français a eu des 
ennuis avec lajustice beige: Jean Claude Decaux, fondateur du Mobilier urbain, condamné enjuillet 1992 à un an de 
prison avec sursis pour une sombre affaire de corruption à Liège. Cette mésaventure avait beaucoup réjoui la presse 
flamande, qui, comme une partie des élus néerlandophones, s'inquiète de '/'activisme français' en Belgique .... En 
mars, Luc Van den Brande, président du gouvernement flamand, en visite à l'Elysée, avait invité ses interlocuteurs 
français à 'cesser de pens er à des opérations purement financières' et à se soucier d'investissements créateurs 
d'emplois. Pour sa part, Ie quotidien flamand De Standaard dénonçait 'la francophonie beige, qui utilise des façades 
belges pour s'arroger des privilèges' au détriment des néerlandophones. Sans faire au juge Van Espen l'injure de 
penser qu'il a des arrière-pensées de cette nature, on peut prévoir que la suite de l'incarcération de M. Pineau
Valencienne ... ne sera pas sans conséquence sur Ie contentieux belgo-beige entre certains flamingants et la haute 
bourgeoisie bruxelloise francophone, leur bête noire". Eén dag later waren bewoordingen al serener : "On comprend, 
dans ces conditions, l'irritation qui s'est manifestée en Belgique, pays démocratique s'il en est ... ". ("Les patrons et 
l'Europe", Le Monde, 31 mei 1994, 1 ). 

1530 Volgens de pers zou de Vlaamse minister-president zelf het initiatief hebben genomen tot de oprichting van de 
Vlaamse Mediaholding. Alleszins verspreidde hij op 2 maart 1993 een communiqué waarin hij "zich verheugt over dit 
initiatief van de private sector en van de Vlaamse uitgeverijen in het bijzonder" en waarin hij de Vlaamse ondernemers 
feliciteert "die door visie en samenwerking een concrete bijdrage hebben geleverd voor de Vlaamse eigenheid" (zie het 
antwoord op de interpellaties, in de Vlaamse Raad, van de heren Olaerts en Van Dienderen van 4 maart 1993). 
Expliciete vragen in de Vlaamse Raad hierover bleven onbeantwoord. Zie (het antwoord op) de interpellaties, in de 
Vlaamse Raad, van de heren Olaerts en Van Dienderen van 4 maart 1993. 

1531 In het voorjaar van 1993 raakte bekend dat de aandelen van twee Vlaamse persgroepen, tevens aandeelhouders 
van VTM, verkocht werden aan de Verenigde Nederlandse Uitgeverijen (VNU), die zo 33% van het VTM-kapitaal in 
handen kregen. De "Vlaamse verankeraars" protesteerden sterk tegen deze evolutie. Daarop groepeerden vijf andere 
aandeelhouders van VTM zich in de Vlaamse Mediaholding, die vervolgens 55,5 % van VTM controleerde. 

1532 De Antwerpse beurs zal deze "Vlam-21" index dagelijks berekenen en verspreiden. Zie STURTEWAGEN, B., 
"Vlaanderen krijgt zijn eigen Dow Jonesindex", De Standaard, 7 september 1994. 

1533 Drie financiële instellingen lanceerden op 6 september 1994 een bevek, 'eveneens "Vlam-21" genaamd, die bij 
voorkeur -doch niet alleen- in de 21 belangrijkste Vlaamse waarden zal beleggen. Zie STURTEWAGEN, B., 
"Vlaanderen krijgt ... ", l.c. 

1534 Zie de interpellatie van 1 december 1993 (supra, voetnoot__), e~enals het antwoord op de mondelinge vraag, in 
de Vlaamse Raad, van de heer Van Hooland van 27 januari 1994. 
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van nieuwe industriëen",1535 de wet van 30 december 1970 "betreffende de economische expansie"1536 

en dat deel van de wet van 4 augustus 1978 "tot economisch heroriëntering"1537 dat "de economische 

expansie van kleine en middelgrote ondernemingen" betrof.l538 Terwijl laatstgenoemde normen zich 
hoofdzakelijk -alhoewel niet uitsluitend- toespitsten op maatregelen ten gunste van kmo's resp. 
zgn. "ontwikkelingsgewesten", werd de wet van 1959 gekenmerkt door een bijzonder ruim 
toepassingsgebied. Op 31 mei 1991 deelde de Europese Commissie dan ook mee dat zij de toepassing 

van deze wet1539 beëindigd wilde zien.l540 Aangezien het economisch expansiebeleid ondertussen 

gewestmaterie was geworden,1541 stond het aan o.m. de Vlaamse decreetgever om voor vervanging te 
zorgen. Reeds in de eerste helft van 1992 werd daartoe met de Europese Commissie een ontwerptekst 
besproken. Groen licht gaf de Commissie eerst nadat kwam vast te staan dat het ontwerp conform was 
met de "communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor het midden- en kleinbedrijf (MKB)" 
van 20 mei 1992.1542 

Het (kader-)decreet van 15 december 1993 "tot bevordering van de economische expansie in het 

Vlaamse Gewest"1543 (hierna: "Expansiedecreet") voorziet enkel in steun aan ondernemingen die 
"beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of zich ertoe verbinden in het Vlaamse 

Gewest een exploitatiezetel te vestigen"1544 en voor verrichtingen "in het Vlaamse Gewest"1545. 
Maar terwijl dergelijke bepalingen in expansiewetgeving gebruikelijk zijn, bevat artikel 6 van het 
Expansiedecreet bovendien een expliciete, en in de Vlaamse Raad ook als dusdanig 

aangekondigde, 1546 "verankeringsclausule" : 

"Om de economische expansie van kleine, middelgrote en grote ondernemingen selectief te 
ondersteunen, kunnen tegemoetkomingen worden verleend voor de realisatie van de onderstaande 
verrichtingen in het Vlaamse Gewest ... : 

2°investeringen van strategisch belang, gericht op de versteviging van het economisch weefsel van 
Vlaanderen, in het bijzonder ... ")547 

575. Oorspronkelijk was de verankeringsclausule nog explicieter geformuleerd: 

1535 B.S., 29 augustus 1959. 
1536 B.S., 1 januari 1971. 

1537 Supra, voetnoot_. 

1538 Titel I, hfdst. 1, artt. 1-32. Zie voor een beknopt maar volledig historisch overzicht van de in België en 
Vlaanderen toepasselijke expansiewetgeving: Ontwerp van decreet tot bevordering van de economische expansie in 
het Vlaamse Gewest. .Memorie van toelichting, Pari. St., Vl. R., 1992-1993, 361/1, 3-4. 
1539 Bij de Commissie bekend als "steunregeling E5/90". Zie idem, 4-5. 
1540 Voor grote ondernemingen buiten ontwikkelingszones aanvaardt de Commissie enkel nog overheidssteun voor 
investeringen gericht op milieubescherming. De verdere toepassing van de wetten van 4 augustus 1978 en 
30 december 1970 wordt wel nog getolereerd. Zie idem, 5. 
1541 Zie reeds art. 6, § 1, VI, bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (B.S., 15 augustus 1980), 
zoals gewijzigd door wet 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van 
de instellingen (B.S., 13 augustus 1988). 
1542 PB, 1992, C 213, 2. 
1543 B.S., 4 maart 1994. Art. 18 van dit decreet heft de wet van 17 juli 1959 op (§ 1), maar voorziet in een 
overgangsregeling t.a.v. de besluiten ter uitvoering van die wet(§ 2) en steunverlening waarover vóór 1 augustus 1991 
resp. na 1 augustus 1991 maar vóór de publicatie van het decreet was beslist(§ 4). Zie voor een samenvatting van de 
inhoud van het Expansiedecreet, de tussenkomst van de heer Deprez, verslaggever, in de Vlaamse Raad: Hand., Vl. 
R., 1993-1994, 30 november 1993,243-244. 
1544 Art. 2, 1°, Expansiedecreet 

1545 Art. 6 Expansiedecreet 
1546 Zie Ontwerp van decreet tot bevordering van de economische expansie in het Vlaamse Gewest. Verslag namens 
de Commissie voor Economie, Energie, Landbouw en Werkgelegenheid uitgebracht door de heer P. Deprez (hierna : 
"verslag Deprez"), Pari. St., 1993-1994, 361/3, 19 ("het zogeheten verankeringsobjectief'). 
154 7 Zie art. 6 Ontwerp van decreet, opgenomen als bijlage bij de Memorie van toelichting Expansiedecreet 
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"Om de economische expansie van kleine, middelgrote en grote ondernemingen selectief te 
ondersteunen, kunnen tegemoetkomingen worden verleend voor de realisatie van de onderstaande 
verrichtingen in het Vlaamse Gewest ... : 

2°investeringen van strategisch belang, in het bijzonder: ... 

e) investeringen die bijdragen tot het verhogen van de beslissingsautonomie van ondernemingen 
gesitueerd in het Vlaamse Gewest, met betrekking tot hun investeringsstrategie, hun sociaal beleid en 
de uitbouw van meer zelfstandigheid op het vlak van onderzoek en ontwikkeling". 

De eindversie is het resultaat van een amendement dat een "louter technische aanpassing" beoogde 
met "de bedoeling het ontwerp van decreet volledig in overeenstemming te brengen met de door de 
Europese Commissie aangekleefde visie op toegelaten steunmaatregelen en toegelaten doelstellingen 
van deze steunmaatregelen" .1548 Bij nader inzien blijkt de eindversie van artikel 6 Expansiedecreet 
niet meer of minder discriminatoir tegenover natuurlijke of rechtspersonen uit andere lidstaten dan de 
oorspronkelijke versie. Geen van beide teksten stelt immers voorwaarden t.a.v. de nationaliteit of 
vestiging van de investeerder. De oorspronkelijke versie hanteerde weliswaar de vestiging (of 
nauwkeuriger: de "situering", wat dat ook moge inhouden) van de te steunen onderneming als 
criterium, maar expliciteerde daarmee enkel de algemene vestigingsvoorwaarde vervat in artikel2, 1° 
juncto artikel 6 van zowel de oorspronkelijke als de huidige versie van het Expansiedecreet 

4.- Besluit. Appreciatie 

576. Kort maar hevig heeft het verankeringsdebat het Belgische privatiseringsprogramma doorkruist. 
Hierboven heb ik proberen aan te tonen dat : 

- het verankeringsdebat niet te herleiden valt tot een debat over Vlaamse verankering, aangezien 
minstens twee andere vormen van verankering - nationale verankering en publieke verankering -
substantiële onderdelen van de Belgische regelgeving (Transparantiewet, Overname-K.B., OKI-wet) 
hebben beïnvloed, soms zelfs bepaald; 

- ofschoon de meest in het oog springende aspiraties van de voorstanders van "Vlaamse verankering" 
niet zijn gerealiseerd (dossier Distri gas, dossier Belgacom, ankerhol ding, ... ), de zorg om 
verankering op Vlaams niveau wel een aantal andere beleidsinitiatieven én rechtsinstrumenten heeft 
geïnspireerd. 

Om deze redenen alleen al kan het verankeringsdebat m.i. niet zomaar, zoals wel eens gebeurt, naar 
het domein van de politieke folklore worden verwezen. Blijft natuurlijk de vraag of verankering 
gewenst is en, bij een positief antwoord, of en hoe overheden verankering actief moeten ondersteunen. 

577. Verankering gewenst ? Economisten lijken het erover eens - op zich reeds een niet alledaags 
gebeuren- dat het, gegeven de imperfecties van de markteconomie zoals die reëel functioneert, wel 
degelijk van belang is welke instantie binnen een onderneming de strategische beslissingen neemt en 
dat ook de plaats van beslissing een invloed zal uitoefenen, niet enkel op de betrokken onderneming 
maar tevens op de regio waar deze is gevestigd.1549 Een Belgisch.en/of Vlaams verankeringsbeleid, 

1548 Ontwerp van decreet tot bevordering van de economische expansie in het Vlaamse Gewest. Amendementen 
voorgesteld door de heer Deprez, Pari. St., 1992-1993, 361/2, 1-2. Zie ook idem, 2: "Het weglaten van punt "(e)" in 
dit onderdeel is meer specifiek bedoeld om preventief de eventuele kritiek vanuit de hoek van de Europese Commissie 
te vermijden dat hierdoor eigen onderdanen op een ongeoorloofde manier zouden gefavoriseerd worden;. hetgeen tegen 
de beginselen van de interne markt zou ingaan. Ongelijke behandeling tussen ingezetenen van een bepaalde staat - hier 
in casu het Vlaamse Gewest - en niet-ingezetenen is binnen het Europees Gemeenschapsrecht immers slechts 
verantwoord op welbepaalde en limitatieve rechtvaardigingsgronden." Zie ook verslag Deprez, 19 : "Meer bepaald 
punt e) ... diende te worden herschreven teneinde in overeenstemming met de interne markt te blijven. Deze 
bekommernis werd daarom uitdrukkelijk opgenomen in de aanhef van 2°". 
1549 Zie DAEMS, H. en VAN DE WEYER, P., o.c., 23-31 en de referenties aldaar; VAN CAYSEÈLE, P., Waarom Wij? 
Of Economische Onderbouw van een Verankeringsbeleid, Leuvense Economische Standpunten, nr. 66, 1993, 19 p. 
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dat erop gericht is de strategische beslissingsmacht over nationale of regionale ondernemingen voor 
een substantieel deel binnen de eigen natie of regio te houden, kan dus niet a priori als economische 
onzin worden bestempeld. Of een dergelijk beleid er ook op moet gericht zijn, het 
aandeelhouderschap van lokale ondernemingen in lokale handen te houden, is een heel andere vraag, 
die een genuanceerd antwoord verdient. 

"Strategische beslissingsbevoegdheid ... is afhankelijk van de eigendomsstructuur, maar ook van de 
organisatiestructuur. Eigendomsverankering is natuurlijk een voldoende voorwaarde voor het kunnen 
nemen van strategische beslissingen, maar een eigendomsverankering is niet altijd noodzakelijk voor het 
behouden en het venyerven van lokale beslissingsmacht. Daarmee bedoelen wij dat het binnen een 
moderne manier van organiseren perfect denkbaar is dat een onderneming die in buitenlandse handen is 
toch het recht behoudt of verkrijgt de strategie voor een produktgroep te bepalen. Alles hangt van de 

organisatiestructuur af waarvoor de buitenlandse moedermaatschappij gekozen heeft." 1550 

Zo mag men verwachten dat het eenvoudiger zal uitvallen om een, per hypothese, Vlaams bedrijf 
waarvan het kapitaal in handen is of komt van een Amerikaanse beursgenoteerde moedermaatschappij 
alsnog in Vlaanderen te verankeren (het behoud van een overwegend en krachtig Vlaams management 
zou volstaan), dan een Vlaams bedrijf waarvan de aandelen overgaan naar een Franse, door een noyau 
dur van vennootschapsaandeelhouders beheerste moeder. Aandeelhouderschap en beslissingsmacht zijn 
traditioneel immers nauwer met elkaar verbonden in het Franse, dan in het Amerikaanse model (zie ook 
Boek II, over de totaal verschillende termen waarin het "corporate governance" wordt gevoerd in België 
en Frankrijk enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten anderzijds). 

578. Met VAN GERVEN durf ik me aldus voorstander verklaren van een welbegrepen 
verankeringsbeleid, dit is "een beleid dat verankering nastreeft als onderdeel van, in hoofde van de 
onderneming, een verantwoord ondernemerschap en, in hoofde van de overheid, het scheppen van 
omstandigheden die een creatief, streekvriendelijk maar tevens extrovert ondernemershandelen 
mogelijk maken". 

Wat nu het verankeringsdebat betreft, zoals dat enige jaren geleden is gevoerd, lijkt het me positief 

dat er rond verankering en privatisering in Vlaanderen een echt, ook parlementair,1551 debat is 

gevoerd1552 (vgl. met de afwezigheid van dergelijk debat op federaal niveau). Omtrent de wijze 
waarop dit debat soms is gevoerd, zijn er echter terecht kritische bedenkingen gefomuleerd. 

Men kan ze, in aansluiting op de lezing van VANGERVEN voor de Van Melkebeke-leerstoel (die een veel 
grondiger bespreking bevat) onderverdelen in volgende categorieën: 

(i) emotioneel en anti-Frans karakter van het debat zonder dat wetenschappelijke studie het bestaan van 
een georchestreerde Franse invasie in België aannemelijk maakt; 

(ii) onvolledig verankeringsconcept, te zeer toegespitst op buitenlandse en eigendomsstructuren i.p.v. op 
beslissingsstructuren 155 3; 

1550 DAEMS, H. en VAN DE WEYER, P., o.c., 130 (nadruk toegevoegd). 
1551 Zie, naast de talrijke tussenkomsten inzake deelaspecten ( cf. bijlage 1 bij dit artkel) vooral de interpellaties, in de 
Vlaamse Raad, van 9 juni 1993, het debat rond de eerste Septembernota van de Vlaamse regering (Hand., Vl. R., 
1993-1994, 2686-2687, 2692 en 2696) en het begrotingsdebat van december 1993 (Hand., Vl. R., 1993-1994, 
13 december 1993, 322-323 en 15 december 1993, 453-458, 468-469). Zie ook de volgende voetnoot. 
1552 Dit debat werd ten dele gevoerd op basis van (i) de verklaringen van de Vlaamse regering in het 
discussiedocument "Vlaanderen-Europa 2002" (Tielt, Lannoo, 1993; zie vooral blz. 25, 101, 109-110): zie Hand., Vl. 
R., 1992-1993, 8 juni 1993, 2124-2125 en 2131-2132 en (ii) de beleidsbrief "Het economische beleid in Vlaanderen. 
Beleidsprioriteiten voor 1994", ingediend door de heer L. Van den Brande (Par!. St., 1993-1994, 418/1, 15-17). 
1553 Zie reeds de opmerkingen van de heer Candries n.a.v. de interpellatie, in de Vlaamse Raad, van de heer Denys 
van 4 maart 1993 ("Verankering is als een boom met vele wortels. Kapitaal is er één van maar niet de enige") en de 
opmerkingen van de heer Dielens n.a.v. de interpellatie van 1 december 1993 (supra, voetnoot_): "Het is niet omdat 
men Vlaams kapitaal samenbrengt en een Vlaamse referentieaandeelhouder binnenhaalt . dat er een Vlaamse 
verankering is .... Om deze verankering mogelijk te maken, is het van het grootste belang dat in het privatiseringsdebat 
het verschil tussen eigendom en beslissingsmacht in onze ondernemingen aan de orde komt. Indien men hier aan 
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(iii) moeilijkheid, (onmogelijkheid?) om te bepalen of een aandeelhouder of bedrijfsleider "Vlaams" of 

"Belgisch" is, zowel wanneer het gaat om een vennootschap1554 als wanneer het gaat om een fysieke 
persoon1555; 

(iv) Verzuring van relaties met andere regio's of landen door aanwending van retoriek met 
nationalistische ondertoon 1556. 

(v) Risico op verstaatsing van het bedrijfsleven wanneer de (Vlaamse) overheid zich, via een 
ankerholding of anderszins, te veel zo~ gaan mengen in het bedrijfsleven.1557 

(vi) Europeesrechtelijke belemmeringen, met name inzake vrije vestiging en vrij kapitaalverkeer, terwijl 
ook de mogelijkheden van een op dominantie van individuele ondernemingen gericht beleid beperkt 
zijn. 

579. Ten slotte vraag ik me af of het verankeringsdebat zoals het tijdens de eerste helft van de 
negentiger jaren werd gevoerd, de aandacht niet heeft afgeleid van de ware problemen toen, met name 
het tekort aan Vlaams of Belgisch risicokapitaaL Voor dit tekort tekenden vele factoren : de 
overheidsschuld en het daaruit voortvloeiende overmatig beroep van de overheid op de publieke 

voorbij gaat, zal er van verankering geen sprake zijn." Reactie van minister-president Van 'den Brande: "[D]e 
slotbeschouwing van de heer Dielens is inderdaad een waarschuwing. Het is ... juist dat wij bij de beursintroductie 
geen voorbarige conclusies mogen trekken. Deze procedure verschaft ons nog niet de nodige zekerheden." 

1554 "Vele aandeelhouders worden immers op hun beurt gedomineerd door andere vennootschappen die op hun beurt 
worden gedomineerd, enz. Moet men rekening 'houden met de eerste, de tweede of de ultieme invloed ? [M]et 
controleparticipaties, met minderheids- of conventionele controle ?" : WYMEERSCH, E., "Verankering", Bank. Fin., 
1993,52. 
1555 "Met de identiteit van de bestuurders rekening houden zou nog meer bezwaren doen rijzen: het zou betekenen 
dat alleen bestuurders van een bepaalde nationaliteit 'bekwaam worden geacht'. Dan nog liever een criterium gesteund 
op de school die ze hebben doorlopen, beter bekend als het 'old boy network'!" : Ibid. 
1556 A. De mislukte poging tot het opzetten van een Vlaamse ankerholding bijvoorbeeld aanzag de franstalige 
financiële pers als "purification capitalistique" ("Capitaux franco-wallans indésirables en Flandre", L 'écho, 21 april 
1994) terwijl een voormalig minister van Justitie in het Parlement verklaarde dat hij de procureur-generaal had 
ondervraagd over een nota pro verankering die werd toegeschreven aan een kabinetsmedewerker. Zie de mondelinge 
vraag van de heer Gol aan de Vice-eerste minister en minister van Justitie en Economische Zaken over "de nota die, 
volgens de pers, afkomstig zou zijn van het kabinet van de minister-president van de Vlaamse Gemeenschap en die, 
steeds volgens wat de pers ervan zegt, vervolging op grond van verscheidene wetteksten zou wettigen", Hand., Kamer, 
1992-1993, 23 april 1993, [50], 2184. ("Si cette note existe bienet a Ie contenu que lui donnent les échos de la presse, 
ne constitue-t-elle pas une infraction à la loi du 30 jui1let 1981, qui vise à décourager les actes inspirés par Ie racisme 
et la xénophobie ?") en het antwoord erop van de bevoegde minister erop ("[1]1 appartient bien entendu au parquet 
d'examiner Ie dossier. J'ai interrogé à ce sujet Ie procureur général. ... Sur Ie plan économique, [les idées contenues 
dans ce que I' on appelle une note] sont absurdes. Sur Ie plan politique, el les sant inacceptables. Sur Ie plan social, elles 
sant dangereuses. Ce sant des débuts d'un processus dont nous regrettons d'ailleurs Ie développement jusqu'aux pires 
extrémités dans d'autres pays"). Zie ook Hand., Vl. R., 1993-1994, 17 december 1993, 604 en de schriftelijke yraag, in 
de Vlaamse Raad, van 1 juni 1993. 
B. Omgekeerd hebben ook uitspraken aan de andere kant van de taalgrens in Vlaanderen kwaad bloed gezet. Behalve 
de weinig constructieve reacties n.a.v. de plannen tot samenwerking van o.m. Sabena met KLM en BBL metING, 
herinnert men zich vooral de uitspraken, in december 1992, van toenmalig minister-president Spitaels over de 
"wallonisering" van Vlaamse bedrijven. Zie over dit dossier, uitgebreid, de interpellaties, in de Vlaamse Raad, van de 
heren Verreycken en Laverge van 14 januari 1993 en het antwoord daarop ("[W]e mogen de agenda van Vlaanderen 
niet laten bepalen door die van Wallonië .... De stelling van Spitaels als zou hij in de toekomst bepalen hoeveel 
Vlamingen en hoeveel Walen er bij [Depoortere] zouden werken, wil ik eerst nog wel eens in de praktijk verifiëren"). 
Zie ook de mondelinge vraag, in de Vlaamse Raad, van 18 februari 1993 en dè schriftelijke vraag, in de Vlaamse 
Raad, van 15 april 1994. 
1557 Zie de mondelinge vraag, in de Vlaamse Raad, van 18 februari 1993 en de interpellatie, in de Vlaamse Raad, van 
de heer Denys van 4 maart 1993. De minister-president zegde echter enkel aan te sturen op "samenwerking tussen de 
particuliere bedrijven en een terughoudende overheid" (nadruk toegevoegd). Antwoord op de interpellatie van 4 maart 
1993. Zie, in dezelfde zin, de verklaringen van minister-president Van den Brande tijdens het begrotingsdebat van 
december 1993, Hand., Vl. R., 1993-1994, 15 december 1993, 458 ("Ik herhaal nogmaals dat het hier niet om een 
overheidsverankering gaat. We willen particulier kapitaal mobiliseren"). 
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kapitaalmarkt, de zwakke werking van de beurs, het ri~ico-avers spaargedrag van particulieren, het 
repartitief pensioenstelsel waardoor grote pensioenfondsen ontbraken, de slechte ervaringen van 
durfkapitalisten, de slechts late opheffing - enkel onder druk van Europa - van het verbod op gemengd 
bankieren (supra, nr._), de (para-)fiscaliteit, enz. Bij gebreke aan risicokapitaal van eigen bodem is 
het logisch dat buitenlands risico-kapitaal toestroomt. Zou het kunnen dat het verankeringsdebat is 
weggedeemsterd toen, en omdat, er zich halfweg de jaren negentig een kentering aftekende, meedere 
van bovenstaande factoren wegvielen of werden omgebogen, en risicokapitaal vlotter beschikbaar 
kwam? 

C. Transparantie 

1. Inleiding 

580. De ervaring leert me dat practici, juristen en beleidsmakers die de privatiseringen concreet 
hebben uitgevoerd, geïrriteerd reageren op de kritiek als zou hun handelswijze onvoldoende 
"transparant" uitvallen. Ze vinden deze kritiek, zeker indien afkomstig uit academische hoek, 
vrijblijvend. 

Ik heb voor hun zienswijze begrip leren opbrengen. Het lijkt me inderdaad te gemakkelijk om over 
transparantie te praten zonder meer. Wie een bepaalde toestand als intransparant wil kwalificeren, 
neemt volgens mij de plicht op zich om (a) precies te identificeren waar de vermeende 
ondoorzichtigheid zich situeert, (b) om remedies voor te stellen maar vooral ook ( c) om zelf alle 
mogelijke inspanningen te leveren om de doorzichtigheid te vergroten, zelf eenheid te brengen in wat 
chaos lijkt. Indien dit proefschrift enige meerwaarde heeft, dan ligt die m.i. in bovenstaande punten 
(a) tot (c). Bibliografie, Compendium, coördinatie van de OKI-wet (COMP DOC 3 en 4) maar ook de 
wijze waarop individuele transacties zijn ontleed, beogen dit onder bewijs te stellen. Hieronder wens 
ik bijkomend (a) zo gedetailleerd en concreet mogelijk, in telegramstijl, de mechanismen op te 
sommen die intransparantie creëren (infra, nr.__) -omdat zulke concrete opsomming concrete 
remedies insluit (infra, nr. _) - en (b) de coördinatie van de OKI-wet kort toe te lichten. 

2. Concrete mechanismen die tot intransparantie leiden 

581. Hierna volgt een lijst met (voorlopig) 53 concrete mechanismen die intransparantie 
bewerkstelligen en in het proefschrift aan bod komen. De lij st ~s geordend rond een aantal thema's; de 
hoofdingen ("Parlement", "Regering", ... ) verwijzen vanzelfsprekend niet naar de verantwoordelijken 
voor intransparantie. 

A. Parlement 

1. privatisering door de uitvoerende macht bij machtenbesluit i.p.v. door het Parlement bij wet 

2. toekenning van bijzondere machten aan de uitvoerende macht, niet in een afzonderlijke wet maar 
in een programmawet 

3. niet, laattijdig of in de meest vage termen beantwoorden van mondelinge of schriftelijke 
parlementaire vragen (zie ook infra, punt 25) 

B. Regering 

4. beslissen via het kernkabinet i.p.v. de voltallige Ministerraad 

5. punten van beslissing niet op de agenda plaatsen, of enkel met vermelding "mondelinge 
toelichting" (geen documenten op voorhand verspreid, geen tweetaligheid, geen advies Inspectie 

' van Financiën, geen mogelijkheid tot voorbereiding van niet rechtstreeks betrokken ministers) 
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C. Evaluatiecommissie 

6. uitschakeling, inperking en/of miskenning van bevoegdheden: verschillende varianten staan 
besproken supra, nr. _ 

D. Raad van State, afdeling wetgeving 

7. besluiten als niet-reglementair kwalificeren om advies van de afdeling wetgeving te vermij den 

8. wetsontwerpen als wetsvoorstellen voordoen om advies van de afdeling wetgeving te vermijden 

9. systematisch werken m~t (wijzigingen aan) beheerscontracten i.p.v. met besluiten: over 
beheerscontracten adviseert de Raad van State niet (contractuele aard) 

10. systematisch inroepen van de hoogdringendheid, om advies te ontlopen of om advies binnen drie 
dagen af te dwingen 

11. niet of laattijdig publiceren van adviezen 

12. negeren van advies, zelfs indien dat de adviesaanvraag onontvankelijk verklaart (vb. K.B. 
19 augustus 1997, COMP DOC 139) 

variant : neerschrijven dat het advies werd gevolgd terwijl dat niet zo is 

E. Rekenhof 

13. systematisch vermijden en inperken van controle, bijv. door filialisering: infra, Boek TI, nrs. _-
_). 

F. Inspectie van Financiën 

14. inkorten van adviestermijnen, desnoods tot enkele uren 

15. niet publiceren van de adviezen (waar de minister van Begroting trouwens zo overheen kan 
stappen) 

G. Ambtenarij 

16. werk dat ambtenaren normaal zouden uitvoeren, uitbesteden aan kabinetten, externe adviseurs, 
of ad hoc samengestelde adviesorganen 

H. Economisch overheidsinitiatief. Overheidsondememingen 

17. creatie van groepsstructuren die qua complexiteit niet voor de privé-sector moeten onderdoen 

18. bijzondere opdrachten toekennen aan FIM bij koninklijk besluit i.p.v. bij wet (art. 2, § 3, FIM
wet, COMP DOC 1) 

19. Staatswaarborgen via FIM bij koninklijk besluit i.p.v. bij wet toekennen (art. 3, § 2, FIM-wet, 
COMP DOC 1), voor geheel andere doeleinden dan oorspronkelijk beoogd1558 

20. FPM gebruiken om Europese boekhoud- en staatssteunregels te ontwijken: zie de varianten 
besproken supra, nrs. _-._ 

21. twee overheidsholdings handhaven (FPM en FIM) die dezelfde activiteiten ontplooien, zonder 
op voorhand criteria vast te leggen voor toekenning van opdrachten 

l558 Uit de voorbereidende werken van de wet van 4 augustus 1978 (COMP DOC 6) blijkt dat de toekenning van 
Staatswaarborg bedoeld was om een zgn. "take off' mogelijk te maken, d.w.z. om NIM (ondertussen FIM) toe te laten 
nieuwe, veelbelovende ondememingsprojecten op bijzondere wijze te ondersteunen gedurende een aanvangsperiode. 
Aan heel andere projecten, in regel uitgaand van de Staat en niet van jonge ondernemingen, wordt heden de 
Staatswaarborg toegekend. Zie supra, nr._. 
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22. niet-naleving van plichten tot verslaggeving (zeker niet indien de wet geen termijn oplegt, maar 
zelfs al is dat wel het geval, dan ontbreekt meestal een reële sanctie) 

Een voorbeeld· lijkt me art. 18 FIM-wet : "De Minister van Economische Zaken en Energie en de 
Minister van Financiën dienen ieder jaar bij de Wetgevende Kamers een verslag in over de toepassing 
van deze wet." 

23. afschaffen ·van "lastige" verslagplichten 

Zie bijv. art. 22 wet 30 maart 1976 houdende organisatie van het economisch overheidsinitiatief 
(COMP DOC 5), opgeheven door art. 7, 3°, K.B. 16 juni 1994a (COMP DOC 87): "De Ministers van 
Financiën en van Economische Zaken brengen jaarlijks bij het Parlement verslag uit over de uitvoering 
van deze wet". 

Zie bijv. art. 113 wet 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering (COMP DOC 6), opgeheven 
door art. 7, 4°, K.B. 16 juni 1994a (COMP DOC 87): "De Regering brengt jaarlijks bij het Parlement 
verslag uit over de werkzaamheden van de Nationale Investeringsmaatschappij en van al de 
gespecialiseerde dochtermaatschappijen, vermeld in§ 2 van artikel98 of opgericht overeenkomstig§ 2 
of§ 3 van artikel98." 

De afschaffing van de verslagplichten vond plaats bij machtenbesluit (d.w.z. door de instantie die de 
verslagplichten kreeg opgelegd). Het Verslag aan de Koning motiveerde de afschaffmg aldus (citaat in 
extenso, COMP DOC 87): "In dit artikel worden aan aantal bijzondere bepalingen betreffende de 
[NIM] opgeheven. In het merendeel van deze bepalingen gaat het om Staatswaarborgen welke zijn 
verleend voor de goede afloop van achtereenvolgende kapitaalsverhogingen van de [NIM]." De Raad 
van State, die moest adviseren binnen drie dagen, maakte geen opmerkingen, het Parlement heeft 
allicht nooit wat gemerkt. · 

24. ongelimiteerd afwijken van de Venn.W. : infra, Boek II, nrs. _-_ 

25. als hoofd- of enig aandeelhouder weigeren om gegevens bekend te maken over 
overheidsondememingen, onder verwijzing naar de "autonomie" van dergelijke ondernemingen 

Tientallen voorbeelden kunnen dit illustreren. Een greep uit de schriftelijke vragen in het Parlement : 

Vraag : "1. Hoe is de interne audit bij Sabena momenteel georganiseerd ? 2. Bestaat er een externe controle 
vergelijkbaar met die van het Hoog comité van toezicht ten aanzien van de besturen?" Antwoord: "In 
antwoord op het door het geacht lid gestelde vraag, meen ik, in samenspraak met de nv Sabena, te moeten 
herinneren dat de wet van 30 maart 1992 betreffende het statuut van Sabena het geheel van wettelijke en 
reglementaire beschikkingen heeft opgeheven die op Sabena van toepassing waren en die afweken van de 
bindende bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. 11 Daaruit vloeit voort 
dat enkel de statutaire organen van Sabena bevoegd zijn inzake het beheer en de controle betreffende die 
maatschappij. I I Daarom heb ik de mij toegestuurde vraag aan Sabena laten geworden, met verzoek 
rechtstreeks aan het geacht lid te antwoorden. 11 Anderzijds, deelt Sabena mij mee dat zij zinnens is om 
halfjaarlijks de leden van de commissie Infrastructuur van de Kamer en de Senaat uit te nodigen teneinde het 
door haar gevolgde beleid uit te leggen."1559 

Vraag: "Verhuurt Sabena ook soms vliegtuigen aan andere maatschappijen? Door wie wordt de 
verhuurprijs vastgesteld? Wat was de opbrengst van deze transacties?" Antwoord: " ... De precieze 
informatie die u wenst is van commerciële aard. Ik stel u dan ook voor deze rechtstreeks bij Sabena op te 
vragen."1560 

Vraag : " ... Hoeveel kost het onderhoud van het patrimonium van De Post ? Hoe zijn de kosten gespreid over 
de gewesten ?" Antwoord : " ... Wat de laatste twee vragen betreft, zal het geacht lid begrijpen dat De Post, 

1559 Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 11 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en minister van 
Verkeerswezen en Overheidsbedrijven over "Sabena- Controle", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 28 februari 1994, 
[96], 9516 (Vr. nr. 907) Gelijkluidend o.m. het antwoord op schriftelijke vraag van de heer Verreycken van 
25 november 1992 over "Sabena- Niet-gebruikte landingsrechten", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 12 januari 1993, 
[39], 1623 (Vr. nr. 237). 
1560 Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 31 januari 1997 aan de minister van Vervoer, Vr. en Antw., Senaat, 
1996-1997, [1-40], 1984 (Vr. nr. 91). 
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autonoom overheidsbedrijf onderworpen aan een toenemende concurrentie, het cijferbedrag niet bekend 
wenst te maken dat betrekking heeft op haar commerciële strategie voor het ontwikkelen van haar 
netwerk." 1561 

Vraag : "Wat waren, ... , met betrekking tot de HST -verbinding vanuit Brussel met respectievelijk Londen en 
Parijs: 1. de bezettingsgraag ten aanzien van de beschikbare plaatsen; 2. het aantal reizigers dat de volledige 
prijs betaalde; 3. de reizen die kosteloos respectievelijk tegen een verlaagde prijs werden geboekt of 
aangeboden; 4. het aantal reizen dat met maximum vijf minuten vertraging toekwam; 5. het aantal dat met 
meer tijdsverlies gebeurde; 6. het aantal aanzienlijke defecten (meer dan één uur) op de routes?" Antwoord: 
"De door het geacht lid gevraagde informatie betreft niet de uitoefening van een opdracht van openbare 
dienst van de NMBS. Zij heeft dus een vertrouwelijk karakter eigen aan gegevens van commerciële 
aard."1562 

Vraag : "Ik zou het zeer op prijs stellen te mogen vernemen : 1. De personeelsformatie van de NMBS en de 
effectieve bezetting naar niveau, rang, geslacht, taalgroep, de jongste tien jaar en jaarlijks; 2. De jaarlijkse 
bedrijfsresultaten, i.c. omzet, cashflow, afschrijving, bruto- en nettowinst, de jongste 10 jaar, globaal en, 
indien mogelijk, naar grote activiteitssectoren; 3. De jaarlijkse toelagen van de overheid, de jongste 10 jaar." 
Antwoord : "Het autonome overheidsbedrijf, NMBS, deelt mij mee dat de antwoorden op de door het 
geachte lid gestelde vragen vanwege de spoordiensten opzoekingen vergen waarvoor ik hen redelijkerwijze 
niet de opdracht kan geven. //Het betreft hier inderdaad een langdurig werk dat het NMBS-personeel zou 
onttrekken aan haar talrijke en belangrijke taken. I/ De NMBS deelt mij evenwel mee dat zij de jaarverslagen 
ter beschikking houdt van het geachte lid. Daarin komt een belangrijk aantal van de gevraagde inlichtingen 
voor."1563 

Vraag : " ... Vermits aan verschillende initiatieven meer dan 7 miljard frank wordt besteed, lijkt het mij 
aangewezen dat deze geldmassa grondig kan worden gecontroleerd. Vermits de Nationale Loterij bijna 
60 personeelsleden in dienst heeft, zal het geen groot probleem zijn om mij de gevraagde gegevens te 
bezorgen. Noch de Nationale Loterij noch de geachte mini3ter zullen mij willen afschepen met de opmerking 
dat het opstellen van een dergelijke lijst 'materieel onmogelijk' zal zijn, de opmerking waarmee vroegere 
vraagstellers reeds werden afgescheept." Antwoord : "De door het geachte lid gevraagde gegevens werden 
hem rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet in het bulletin van de Vragen en 
Antwoorden opgenomen, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat." 1564 

Vraag : "In heel Europa en ook in België is de telecommunicatiesector volop in beweging. 1. Hoeveel 
telefoonaansluitingen waren er per district op 31 december 1996 ? 2. Hoeveel bedroeg dit aantal per 
klantensegment: a) residentieel; b) business; c) corporate? ... "Antwoord: "Naar aanleiding van de vragen 
die het geacht lid stelde, heb ik de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ondervraagd. // 
Die heeft mij meegedeeld dat het haar onmogelijk is de gevraagde gegevens te verstrekken die zeer gevoelig 
liggen op commercieel vlak. ... "1565 

1561 Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 11 oktober 1996 aan de minister van Telecommunicatie, Vr. en 
Antw., Senaat, 1996-1997, [1-40], 1964 (Vr. nr. 88). 
1562 Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 8 november 1995 aan de minister van Vervoer, Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, [77], 14 april 1997, 10541 (Vr. nr. 120). 
1563 Schriftelijke vraag van de heer Van Hooland van 18 november 1992 aan de Vice-eerste minister en minister van 
Verkeerswezen en Overheidsbedrijven over "het beheer en het personeelsbestand van de NMBS", Vr. en Antw., 
Senaat, 1992-1993, [41], 1731 (Vr. nr. 232). Ontevreden over het antwoord stelde het parlementslid een mondelinge 
vraag (zelfde vraagsteller, zelfde minister, zelfde onderwerp), Hand., Senaat, 1992-1993, 11 februari 1993, 1806.Vgl. 
schriftelijke vraag van de heer Ramoudt van 5 maart 1993 aan dezelfde minister over "NMBS - Parlementaire 
controle", Vr. en Antw., Kamer, 1992-1993, [55], 4801 (Vr. nr. 453). Een gelijkaardig antwoord werd gegeven op 
schriftelijke vraag van de heer Deworme van 10 november 1992 aan dezelfde minister, Vr. en Antw., Senaat, 9 februari 
1993, [43], 1857 (Vr. nr. 209), en dat lokte eveneens reactie uit: schriftelijke vraag van de heer Decléty van 
26 februari 1993 aan dezelfde minister over "NMBS - Investeringen - Beschikbaarheid van de gegevens", Vr. en 
Antw., Senaat, 14 september 1993, [73], 3737 (Vr. nr. 362). 
1564 Schriftelijke vraag van de heer Verreycken van 21 maart 1997 aan de Vice-eerste minister en minister van 
Financiën en Buitenlandse Handel over "Nationale Loterij", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 13 mei 1997, [1-45], 
2253 (Vr. nr. 209). 

1565 Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 16 mei 1997 aan de Vice-eerste minister en minister van 
Telecommunicatie over "Belgacom- Aansluitingen van telefoon en mobilofoon", Vr. en Antw., Kamer, ·1996-1997, 
28 juli 1997, [92], 12621 (Vr. nr. 215). 
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26.debudgettering 

00. zie supra, punten 13-15 

00. zie infra, punt 51 
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J. Legistiek - publicatie van regels, overeenkomsten en statuten 

27. niet-publicatie van nochtans geldende koninklijke besluiten 

28. publicatie van besluiten met maanden (tot meer dan een jaar) vertraging 

29. publicatie van besluiten zonder bijhorende bijlagen of protocollen 

30. niet-publicatie van verkoopovereenkomsten, zelfs indien er in regelgeving naar wordt verwezen 

Geen enkele verkoopovereenkomst is gepubliceerd, zelfs niet in gekuiste vorm, met weglating van 
mogelijke commerciële geheimen. De overeenkomsten zijn voor zover ik kan nagaan ook nooit 
overgelegd aan het Parlement, aan een beperkte commissie van Parlementsleden, aan de Inspectie van 
Financiën of aan het Rekenhof. De betrokken kopers van 'Staatsactiva, de tot ondertekening 
gemachtigde ministers en de externe adviseurs die de operatie hebben begeleid, kunnen blijkbaar als 
enigen over een exemplaar beschikken. Deontologische normen en geheimhoudingsverbintenissen 
moeten ervoor zorgen dat de burger geen zicht krijgt op· de modaliteiten van de verkoop van wat hij 
nochtans ook als "zijn" activa zou kunnen beschouwen. Hij is aangewezen op de pers, met alle risico's 
op onvolledige of gemanipuleerde informatie vandien. 

Men vindt de inhoud van de verkoopovereenkomsten ook zelden of nooit samengevat, behalve indien 
Europese instanties zich erover hebben uitgesproken. In publieke Commissiebeschikkingen genomen 
op grond van Concentratieverordening 4064/89, op grond van de Verdragsbepalingen over staatssteun, 
of op grond van specifieke sectoriële verordeningen, bijvoorbeeld inzake de vrijmaking van het 
luchtverkeer, vindt men in de regel wel een goede samenvatting van aan de Commissie voorgelegde 
overeenkomsten. Gevoelige commerciële informatie schrapt de Commissie op vraag van de betrokken 
partijen, wat niet meer dan redelijk is. Het is bijzonder pijnlijk dat men bij Europese instanties terecht 
moet voor betrouwbare, officiële informatie over de inhoud van overeenkomsten die in het kader van 
Belgische privatiseringen zijn gesloten. 

31. publicatie van bepaalde (te expliciet geachte ?) statuten "bij uittreksel", met weglating van 
bepaalde clausules 

32. het verbinden in algemeen geldende regelgeving van dwingende rechtsgevolgen aan niet 
gepubliceerde overeenkomsten 

Volgende test t~ illustratie. Gelieve volgende twee artikelen uit het K.B. 20 juli 1994b "tot regeling 
van de wijze waarop de deelneming van de Staat in de Nationale Investeringsmaatschappij ingebracht 
wordt in dé Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding" (COMP DOC 90) te doorgronden : 

"Art. 2. De rechten en verbintenissen, die de Staat toebehoren uit hoofde van de overeenkomst tot 
overdracht van de aandelen Nationale Investeringsmaatschappij ondertekend op 24 mei 1994 tussen de 
Staat en bepaalde private vennootschappen zullen integraal deel uitmaken van de inbreng bedoeld in 
het vorig artikel en worden overgedragen zonder onderbreking aan de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas-Holding. Deze overdracht zal geschieden met uitzondering van een aantal welbepaalde 
waarborgverplichtingen die alleen ten laste van de Staat zullen blijven overeenkomstig artikel 11.4. van 
genoemde overeenkomst, waarbij de Staat bovendien ten aanzien van die private vennootschappen de 
goede uitvoering van de Overeenkomst van 24 mei 1994 door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Holding blijft waarborgen." 

"Art. 4. De Nationale Investeringsmaatschappij zal, na de voltooiing van de inbrengen bedoeld in de 
artikelen 1 en 2, aan de private vennootschappen met wie de overeenkomst tot overdracht van 24 mei 
1994 werd ondertekend, alle aandelen kunnen overdragen die ze zal bezitten in het kapitaal van de 
Federale Investeringsmaatschappij, met het oog op de inbetalinggeving ervan aan de Algemene Spaar-· 

Privatisering en verzelfstandiging- Boek I. Privatisering in België 



[I-371] 

en Lijfrentekas-Holding, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.2.2. van de genoemde 
overeenkomst tot overdracht.// De Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding zal deze inbetalinggeving 
kunnen aanvaarden en dienvolgens de aandelen van de Federale Investeringsmaatschappij die haar 
zullen zijn gegeven, kum1en bezitten." 

Eenieder wordt geacht de wet te kennen, maar deze bepalingen zijn volstrekt onbegrijpelijk voor wie 
de inhoud niet kent van de artikelen uit de NIM-verkoopovereenkomst waarnaar constant wordt 
verwezen. Ook de Raad van State achtte het "niet denkbaar dat een regelgevende tekst dwingende 
gevolgen verleent aan een private overeenkomst als de verplichtingen die deze overeenkomst schept ten 
opzichte van derden niet in de ontworpen tekst worden vermeld. Bijgevolg moet bij de bekendmaking 
de overeenkomst bij het besluit worden gevoegd, ofwel, als die oplossing niet kan worden 
aangenomen, moet melding worden gemaakt van de bij de overeenkomst aan de Staat opgelegde 
verplichtingen." 1566 

De Koning legde de kritiek van de Raad naast zich neer, op grond van de overweging dat de geciteerde 
artikelen "niet tot doel [hadden] administratieve gevolgen toe te kennen aan een particuliere 

overeenkomst".1567 Hierbij weze opgemerkt dat de Raad van State het niet had over "administratieve", 
maar meer in het algemeen over "dwingende" gevolgen die aan bepaalde artikelen van de NIM
verkoopovereenkomst zouden zijn gehecht. Bij afwezigheid van dergelijke gevolgen had de 
uitvoerende macht even goed de - in dat geval overbodige - verwijzing naar de bewuste artikelen 
achterwege kunnen laten. 

K. Legistiek - inwerkingtreding 

33. veelvuldig beroep op terugwerkende b_epalingen in wetten en besluiten 

34. techniek van interpretatieve wet (cf. wet 8 juni 1998: COMP DOC 45) 

35. alternatiefvoor openlijke retro-activiteit? wijzigen van een wijzigingsbepaling 

Voorbeeld 1 ("eenvoudig"): art. 173, § 2, 3°, a.o.b.-wet wijzigt art. 20, § 3, van dezelfde wet; nadien is 
art. 173, § 2, 3° gewijzigd door art. 8 K.B. 17 juli 1998 (COMP DOC 147), zodat automatisch ook 
art. 20, § 3, a.o.b.-wet opnieuw werd gewijzigd 

Voorbeeld 2 (ingewikkelder): art 1, lid 5, K.B. 10 april1995b (COMP DOC 103) is vervangen door 
art. 2 K.B. 16 juli 1997 (COMP DOC 136); vervolgens wordt art. 2 K.B. 16 juli 1997 gewijzigd door 
art. 6 K.B. 27 maart 1998 (op onbegrijpelijke wijze: COMP DOC 143); vervolgens wordt K.B. 
27 maart 1998 ingetrokken door art. 9 K.B. 19 mei 1998 (COMP DOC 146), terwijl art. 6, § 1, K.B. 
19 mei 1998 identiek is aan art. 6 K.B. 27 maart 1998 =herinvoering van een ingetrokken wijziging 
aan een wijzigingsbepaling 

Variant: i.p.v. in wet A een bepaling op te nemen die wet B wijzigt, wordt in wet A een bepaling 
opgenomen die aan wet C een bepaling toevoegt die wet B wijzigt (vb. art. 112 wet 4 augustus 1978, 
COMPDOC6) 

36. gespreide inwerkingtreding van wetten en besluiten i.p.v. inwerkingtreding op één dag (volgens 
mij één van de meest gevaarlijke legistieke kwalen van vandaag) 

1566 Zie het advies van de Raad van State inzake de artt. 2 en 4 van het ontwerp (COMP DOC 90). 
1567 Zie bespreking van art. 2 in het Verslag aan de Koning : "Deze bepaling heeft niet tot doel administratieve 

, gevolgen toe te kennen aan een particuliere overeenkomst, maar wel de overdracht, gelijktijdig met de inbreng, van de 
uit de overeenkomst tot overdracht van 24 mei 1994 voortvloeiende rechten en verbintenissen voor te schrijven en te 
bevestigen dat deze overdracht plaatsvindt zonder onderbreking. Enkel de aard van de bevoegdheden van de Koning 
en de gevolgen van de overdracht dienen bijgevolg vermeld te worden in de aldus bedoelde bepaling". Bespreking van 
art. 4 in het Verslag aan de Koning: "Artikel 4 heeft tot doel om de overdracht toe te laten van de aandelen die de 
[NIM] zal bezitten in het kapitaal van de [FIM] en deze bepaling heeft voor het overige niet tot doel administratieve 
gevolgen toe te kennen aan een particuliere overeenkomst, zodat artikel 3 .2.2 van de overeenkomst van 24 mei 1994 
niet moet opgenomen worden". 
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L. Legistiek - andere 

37. vertalingen, meestal vanuit het Frans naar het Nederlands, die ver beneden een minimaal 
kwaliteitsniveau liggen 

38. eindeloos en slordig amenderen van regelgevende teksten, soms met tussenpozen van slechts 
enkele weken, zonder dat gecoördineerde tekstversies ter beschikking worden gesteld 

3 9. om het even welk hangend wetsontwerp amenderen, voor of na bespreking in de bevoegde 
commissie, om snel een doel te bereiken 

40. materiële bepalingen, soms ingrijpend, "verstoppen" in mozaïekwetten (liefst met totaal 
verschillende nummering van de artikelen in de Memorie van toelichting, in de aan de Raad van 
State voorgelegde tekst en in de eindtekst), bekrachtigingswetten of begrotingswetten (deze 
categorieën steeds met dubbele aandacht lezen!) 

41. aan wetten of besluiten een titel geven die ofwel niets zegt, ofwel de inhoud in het geheel niet 
dekt 

Zie bijv. de regeling van de monopolierente van, toen nog, RTT in een wet van 29 december 1990 
"houdende sociale bepalingen" (COMP DOC 10)1568 

Variant: eindeloos lange titels (het record in het Compendium beloopt 165 woorden, waarvan 11 per 
vergissing :wet 8 juni 1998, COMP DOC 45) 

Variant : wetten met identieke, of op één woord na identieke, titels 

42. opnemen in een wettekst van bepalingen die andere bepalingen van diezelfde wettekst wijzigen, 
zodat interne coördinatie noodzakelijk wordt [vervolgens de wijzigende wijzigingsbepalingen 
wijzigen: supra, punt 35] 

Typevoorbeeld blijft de a.o.b.-wet. 

43. in de Memorie van toelichting I Verslag aan de Koning niet de ware motieven van de 
regelgeving uiteenzetten of geen reële uiteenzetting geven; niet publiceren van Verslag aan de 
Koning 

Zie bijv. advies van de Raad van State bij wet 22 maart 1993 (COMP DOC 18), sub "art. 132, 3"; zie 
voor een ernstiger geval supra, nr. _. 

44. laten voortbestaan van niet langer toegepaste of toepasbare regels, om nadien vast te stellen dat 
ze "impliciet opgeheven" zijn 

Zie in die zin bijv. de Memorie van toelichting bij art. 12 wet 30 maart 1976 (COMP DOC 5): 
"Het oorspronkelijk artikel 15 van de organieke wet van de Nationale Investeringsmaatschappij werd 
impliciet opgeheven door de wet van 14 april1965." 

Zie over het de bijzondere situatie waarin wijzigingsbepalingen worden afgeschaft het advies van de 
Raad van State bij art. 132, 4., wet 22 maart 1993 (COMP DOC 18). 

M. Inzake verkoopprocedures 

45. overheidsondememingen in tranches verkopen, waarbij reeds ter gelegenheid van de eerste 
verkoop bindende (optie- of andere) overeenkomsten worden gesloten zonder dat dit aan de 
buitenwereld wordt gemeld : supra, nr. _ 

46. verkoopprocedures wijzigen terwijl ze nog lopen, en nadat sommige kandidaten al hebben 
afgehaakt om reden dat de wijziging er niet eerder kwam 

4 7. niet betrekken van minderheidsaandeelhouders bij het uitwerken van verkoopstructuren 

1568 Vgl. supra, voetnoot_, over de titel van de wet van 6 juli 1994 (COMP DOC 25). 
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48. de term "privatisering" officieel niet gebruiken maar vervangen door wolliger termen als 
"strategische consolidatie" 

49. personeel van te privatiseren bedrijven zonder informatie laten over mogelijke 
verkoopmodaliteiten of over kandidaat-kopers, zelfs indien de procedure jaren aansleept 

50. belangrijke (verkoop-)overeenkomsten m.b.t. Staatsactiva slechts in één taal opstellen (zelfs 
indien de Staat niet rechtstreeks maar via FPM verkoopt, betwijfel ik of dit rechtens kan) 

51 toelaten dat erelonen van externe adviseurs verborgen blijven door ze, in tegenspraak met het 
begratingsrechtelijk universaliteitsbeginsel, te (laten) compenseren met de inkomsten van 
privatisering 

52. toelaten dat erelonen van externe adviseurs verborgen blijven door ze, in tegenspraak met het 
begratingsrechtelijk universaliteitsbeginsel, te laten uitbetalen door een tussenliggende 
vennootschap (debudgettering via FPM), ook al heeft die vennootschap de adviseurs niet 
aangesteld 

53. slechts bij wijze van hoge uitzondering opteren voor beursgang als methode tot privatisering, 
terwijl in andere landen de overheidjuist principieel voor deze transparante methode kiest 

3. Remedies 

5 82. Algemeen. Eenmaal de diagnose gesteld, liggen de remedies voor de hand. Aan elk van 
bovenstaande mechanismen die tot intransparantie kan een einde worden gesteld - indien en voor 
zover de wil daartoe aanwezig is. In sommige gevallen lijken drastische· middelen noodzakelijk - zo 
pleit ik voor afschaffing van de supra, onder punten 18 en 19 genoemde bepalingen uit de FIM-wet, 
en voor vereffening of fusie van FPM (supra, nr._)- terwijl in andere gevallen kleine aanpassingen 
zouden kunnen volstaan. Zo zou men kunnen denken aan de verplichting om de afdeling wetgeving 
van de Raad van State voor een advies over machten-besluiten (en enkel die, in eerste instantie) meer 
dan drie dagen te laten. 

583. Parlement. Bij het overschouwen van bovenstaande lijst valt op hoezeer het Parlement zelf de 
sleutels in handen heeft om tot een opener privatiseringsprocedure, tot een_ opener economisch 
overheidsinitiatief te komen. Het staat het Parlement vrij om zorgzamer om te springen met het 
toekennen van bijzondere machten aan de uitvoerende macht, om Raad van State en Rekenhof te 
herwaarderen, om de evaluatiecommissie in ere te herstellen en/of te versterken, om meer 
duidelijkheid te scheppen in groepsstructuren, om afgeschafte verslagplichten opnieuw in te voeren, 
zich te verzetten tegen afwijkingen van het gemeen recht, ... Dit maakt van de analyse van het 
transparantieprobleem weliswaar een (deels) juridische zaak, maar van de remediëring veeleer een 
politieke, een beleid~zaak. 

Hieraan zou ik tWee meer specifieke bedenkingen willen toevoegen, die eveneens een krachtdadiger 
optreden van (minstens) het Parlement beogen. 

584. Pleidooi voor kaderwet privatiseringen. Ik zie niet in waarom de aankopende overheid wel aan 
een principieel en gedetailleerd wetgevend kader (wetgeving op de overheidsopdrachten) wordt 
onderworpen terwijl een gelijkaardig kader niet zou gelden voor de verkopende overheid. Zoals ik in 
Boek II zal pleiten voor een wetgevend kader inzake verzelfstandiging (infra, Boek II, nr._), wil ik 
hier dan ook pleiten voor een kaderwet privatiseringen. In zulke wet zouden bepalingen kunnen 
voorkomen over : 

-identificatie van te privatiseren activa (vgl. de lijst met privatiseerbare activa in Frankrijk), eventueel 
aanduidingen over de te volgen planning (best niet te gedetailleerd); 

-de bij privatisering te volgen procedure (vb. voorkeur voor openbare procedure, voorkeur voor 
beursintroductie met mogelijkheid tot gemotiveerde afwijking); 
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-de wijze waarop de privatiseringsprocedure zich verhoudt tot andere procedures, zoals die inzake 
openbare overnameaanbiedingen (nieuwe NMKN-saga vermijden); 

- de besteding van de opbrengsten (vb. voorkeur voor schuldafbouw); 

-de wijze waarop de overheid, indien gewenst, zeggenschap kan behouden in te privatiseren 
ondernemingen (vb. via de techniek van het bijzonder aandeel); 

-desgevallend, de vrijwaring van niet rechtstreeks bij het verkoopproces betrokken partijen als 
consumenten, "kleine spaarders" of minderheidsaandeelhouders, én van de regio waarin de 
betrokken onderneming is gevestigd; 

- het statuut van de werknemers van geprivatiseerde ondernemingen (o.m. behoud van rechten bij 
overgang); 

- de evaluatiecommissie of een gelijkaardig orgaan; 

- een reële rol voor het Rekenhof; 

-de selectie van adviseurs (vb. toepasselijkheid wetgeving op de overheidsopdrachten); 

- eventueel, een beperkte en weloverwogen permanente delegatie van bevoegdheden aan de 
uitvoerende macht (vb. bevoegdheid tot onderhandelen); 

Een aantal beginselen van Europees recht zouden in herinnering kunnen worden gebracht. Van belang 
lijkt me voorts dat iets zou worden bepaald over het statuut van deels geprivatiseerde ondernemingen : 
volgens welke criteria blijven de wetgeving op de overheidsopdrachten en de taalwetgeving op hen 
van toepassing, op welke wijze blijft de verkopende overheid toezicht uitoefenen, is er nog ruimte 
voor van het gemeen vennootschapsrecht afwijkende statuten enz. Als twaalfde element tenslotte zou 
dergelijke wet kunnen aangeven hoe de democratische controle op het verkoopproces kan worden 
georganiseerd zonder dat de tijdens bepaalde stadia van dit soort transacties noodzakelijke discretie in 
het gedrang komt. 

585. Inzage in alle verkoop- en beheersovereenkomsten. Het lijkt me essentieel dat het Parlement, of 
minstens een afvaardiging daarvan (eventueel na ondertekening van een 
confidentialiteitsovereenkomst), inzicht lcrijgt in alle verkoop- en beheersovereenkomsten die de 
uitvoerende macht in naam van de Staat sluit. Vanzelfsprekend besef ik dat zulke overeenkomsten 
zakengeheimen kunnen bevatten die vertrouwelijk moeten blijven. Niettemin moet het m.i. mogelijk 
zijn om, al is het maar aan een beperkte groep parlementairen, volledige openheid te geven aangaande 
dit soort overeenkomsten waarvan de impact, ook maatschappelijk, niet te onderschatten valt. Een 
gepast forum lijkt me bijv. de vaste parlementaire "Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en 
de overheidsbedrijven" of nog, de "Commissie voor de financiën en de economische 
aangelegenheden". In het licht van problemen rond het beheer van de overheidsschuld is recent ook 
een beperkte commissie geïnstalleerd die volledige inzage in dat beheer krijgt.1569 Waarom zou een 
dergelijk initiatief wel kunnen wanneer de uitgavenzijde van de begroting in geding is, maar niet 
wanneer niet-fiscale inkomsten en de wijze van hun verwerving moet worden georganiseerd. Met enig 
gebrek aan vertrouwen heeft dit voorstel niets te maken, met een zorg om democratische legitimatie 
van importante fmanciële verrichtingen des te meer. 

D. Andere 

586. Op zoek naar thema's die doorheen de verschillende individuele privatiseringstransacties 
opduiken, is hierboven op min of meer systematische wijze toelichting gegeven bij de onderwerpen 
"actoren en observatoren", "juridisch instrumentarium", "verankering" en "transparantie". Onder deze 

1569 Vgl. de recente verklaring van de Eerste minister dat hij bereid zou zijn om een beperkte delegatie parlementairen 
in te lichten over de vermeende aanwezigheid van kernwapens op nationale bodem. 
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hoofding wens ik nog twaalf andere thema's te identificeren die reeds aan bod gekomen zijn doorheen 
het proefschrift, maar in verspreide orde : Europees recht, begroting en staatsschuld, constitutionele 
aspecten, bescherming van minderheidsaandeelhouders (openbare ovemameaanbiedingen}, besteding 
van privatiseringsopbrengsten, sociale aspecten, vennootschapsrechtelijke aspecten, deugdelijk 
bestuur van overheidsondememingen ("corporate govemance"), overheidsopdrachten, (geen) 
bevordering van "klein aandeelhouderschap", legistiek en pragmatisme bij procedures. 

5 87. Europees recht. Opvallend veel Belgische privatiseringstransacties hebben een 
europeesrechtelijke component. Meestal gaat het over een mededingingsrechtelijke component. 

Een blik op de inhoudstafel van het Compendium Belgische privatiseringen maakt dit reeds duidelijk. 

Zo hebben de privatiseringen van, in alfabetische volgorde, ASLK (COMP DOC 244 tot 247}, Belgacom 
(COMP DOC 248 en 249), Cockerill Sambre (COMP DOC 251 tot 253), Distrigas (COMP DOC 256 tot 
260), Gemeentekrediet/Dexia (COMP DOC 261 en 262), NILK (COMP DOC 264 en 265), NMKN 
(COMP DOC 266 en 267) en Synatom (COMP DOC 279 en 280) hebben allemaal geleid tot een 
tussenkomst van telkens dezelfde Europese fustelling, nl. de Europese Commissie, in telkens dezelfde 
soort procedure, nl. concentratiecontrole. 

Ofschoon dit meestal weinig sporen nalaat, heeft de Commissie ook vele Belgische 
privatiseringstransacties tegen het licht van de communautaire staatssteunregels gehouden. Dit was met 
name het geval voor alle onderhandse verkooptransacties (vb. NIM en Belgacom, COMP DOC 250), 
waarvan de Commissie aanmelding verlangt. Ook de HST-Fin constructie is onderzocht op staatssteun, 
zo blijkt uit het XXVIe Mededingingsverslag (COMP DOC 263). 

Tenslotte zijn er Europese tussenkomsten onder art. 81 (ex 85) ~G, n.a.v. de aanmelding door De Post 
van haar samenwerkingsovereenkomsten met (toen nog) Generale Bank en Royale belge (COMP DOC 
254-255). 

Van één transactie kan men zeggen dat ze niet slechts gemodelleerd maar werkelijk gedicteerd is 
vanuit het gemeenschapsrecht. Het betreft de transactie Sabena, waaraan ruim aandacht is bedsteed. 

Uniek is de drievoudige tussenkomst vanwege de Europese Commissie, waarbij regels over. de 
vrijmaking van het luchtverkeer, over concentratiecontrole en over staatssteun worden geïnterpreteerd en 
toegepast op een wijze die intern weinig coherent lijkt. Daarnaast ligt het communautaire staatssteunrecht 
mee aan de basis van de transactie, in de mate dat, conform het "one time, last time" beginsel, de 
Belgische overheid in 1995 niet opnieuw openlijk staatssteun aan Sabena mocht verlenen en derhalve 
met een "origineler" constructie moest komen. 

Toch reikt de impact van het gemeenschapsrecht op het Belgische privatiseringsprogramma veel 
verder dan de impact op individuele transacties. De bestaansreden van het programma ligt in het 
verdragsrechtelijk opgelegde begrotingsdiscipline (met de beruchte "Maastrichtnormen") terwijl ook 
de volledige uitwerking ervan (vb. geen rechtstreekse verkoop door de Staat, maar verkoop via FPM, 
vermomde giften van FPM aan andere overheidsbedrijven teneinde het begrotingstekort te vekrleinen, 
met als gevolg complexe en soms weinig orthodoxe constructies, ... ) in functie stond van het Europese 
recht, met name de regels inzake staatsboekhoudkunde. 

588. Begroting en staatsschuld. Het belangrijkste, volgens sommigen enige, oogmerk van het 
Belgische privatiseringsprogramma was budgettair (zie supra, over "gebrek aan visie"). Aan andere 
aspecten, bijvoorbeeld van sociaal en consumentenbeleid, is wel degelijk aandacht geschonken, maar 
de indruk overheerst dat die aandacht er slechts kwam uit vrees dat privatisering anders politiek 
onhaalbaar zouden worden. Andere dan begrotingsdoelstellingen hebben weliswaar de modaliteiten 
van het privatiseringsprogramma beïnvloed, maar niet het wezen ( cf. het gebrek aan 
beursintroducties ). 

De aandacht mag dan al te eenzijdig naar begrotingsdoelstellingen zijn uitgegaan, daar staat wel 
tegenover dat de verkopende overheid bij het reduceren van begrotingstekort en staatsschuld - en bij 
de het overgaan tot privatisering om dat doel te bereiken- onbetwistbaar successen heeft geboekt. 
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Overlopen we eerst enkele gegevens over de evolutie van staatsschuld1570 en begrotingstekort. 

Datum Rijksschuld Verschil t.o.v. jaar Overheidsschuld Begrotings- Primair saldo 
in miljard voordien in miljard als percentage tekort in% (overschot) in % 
BF 1571 BF (in °/o) vanBBP BBP (totaal) BBP (tot.) 

31 dec. 1990 7.224,6 n.o. 129,7 vlgs OESO 5,5 5,2 vlgs NBB1572 

31 dec. 1991 7.750,9 + 526,3 (+ 7,28%) 129,4 vlgs OESO 6;3 3,9 vlgs NBB 

31 dec. 1992 8.288,7 + 537,8 (+ 6,94%) 130,6 6,9 4,3 vlgs NBB 
vlgs OEso1573 

31 dec. 1993 9.073,0 + 784,3 (+ 9,46%) 137,0 vlgs OESO 7,5 3,9 

31 dec. 1994 9.335,8 + 262,8 (+ 2,90%) 135,0 vlgs OESO 5,3 vlgs INR 1574 5,0 

31 dec. 1995 9.529,5 + 193,7 (+ 2,07%) 133,7 vlgs OESO 4,5 

31 dec. 1996 9.605,8 + 76,3 (+ 0,80%) 129,9 3,2 vlgs INR 5,3 

31 dec. 1997 9.805,9 + 200,1 (+ 2,08%) 122,2 2,1 vlgs INR 5,3 

31 dec. 1998 9.758,3 - 47,6 (- 0,49%) 115,8 1,3 6,1 
(5,4 federaal) 

31 mei 1999 10.046,9 + 67,3 n.o. n.o. n.o. 
(+ 0,67%)1575 

De tabel maakt de positieve evolutie zichtbaar. Het begrotingstekort, ontspoord in de tweede helft van de 
jaren zeventig (het steeg van 5% in 1975 tot 12,7% in 1981), daalt gestaag en stond eind 1998 op het 
laagste peil sinds 1957. Uitgedrukt als percentage van het BBP daalt ook de Rijksschuld, d.i. de directe 

1570 De stand van de staatsschuld wordt regelmatig gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (zie bijv. B.S., 30 juni 
1999, tweede uitgave). Voorts vindt men cijfers in het Jaarverslag van de Nationale Bank van België (NBB) en 
leveren OESO en EG en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) gegevens aan. Deze laatste "openbare 
instelling met rechtspersoonlijkheid" vindt haar wettelijke basis in art. 107 e.v. wet 21 december 1994 houdende 
sociale en diverse bepalingen (B.S., 23 december 1994, tweede uitgave; err. B.S., 30 juni 1995) en heeft als specifieke 
opdracht om economische statistieken en vooruitzichten op te stellen. Onder het gezag van de Minister van Economie 
vervult INR die opdracht via drie geassocieerde instellingen- Federaal Planbureau, NBB en Nationaal Instituut voor 
de Statistiek - waarvan het de werkzaamheden stuurt en coördineert. 

1571 De cijfers slaan op de zgn. "bruto" Rijksschuld. Het verschil tussen bruto en netto-schuld wordt als volgt 
gedefinieerd: bruto schuld = netto-schuld plus (kortlopende) beleggingen en de financiering van het Rentenfonds. 
Mijn kennis terzake is beperkt, maar het verschil, zo begrijp ik, houdt verband met de omstandigheid dat de federale 
overheid voor een (beperkt) bedrag blijkt te lenen bij zichzelf. Dezelfde overheid die schulden aangaat, beschikt 
immers ook over liquiditeiten die ze voor een korte termijn belegt, deels in eigen schuldpapier (vb. eigen lineaire 
obligaties en schatkistcertificaten). Indien de Staat bijv. schatkistcertificaten aanhoudt die dezelfde Staat (Schatkist) 
heeft uitgegeven, valt moeilijk vol te houden dat het volledige uitgiftebedrag van de certificaten tot de staatsschuld 
behoort. Het begrip "netto schuld" houdt daar rekening mee, het begrip "bruto" schuld niet.· Overigens blijft het 
verschil tussen beide beperkt: eind mei 1999 bijvoorbeeld beliep de bruto rijksschuld 10.046,9 miljard frank en de 
netto rijksschuld 9.995,1 miljard frank. Netto vormde toen dus 99,48% van bruto ("Nettoschuld Staat stijgt tot 9.995 
miljard frank", F.E.T., 25 juni 1999, 8). 

1572 Dit gegeven, evenals de gegevens over de jaren 1991 en 1992, is afkomstig uit Jaarverslag 1992 van NBB (tabel 
29 opp. 77). 

1573 Ter vergelijking: NBB kwam hier in haar Jaarverslag 1992 tot een percentage van 121 %, terwijl voor het 
begrotingstekort wel een zelfde percentage van 6,9 % wordt vermeld (p. 26). Zie voor een uitleg over de berekening 
van het NBB-cijfer, p. 76 van het genoemde Jaarverslag. 

1574 De cijfers van INR liggen gemiddeld 0,2 procentpunt lager dan de ramingen van NBB. 

1575 In vergelijking met de toestand één jaar eerder, op 31 mei 1998, toen de bruto-rijksschuld 9.979,6 miljard frank 
bedroeg. 
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schuld van de federale overheid; in absolute termen blijft de schuld vanzelfsprekendl576 stijgen zolang er 
een begrotingstekort bestaat.l577 Met cijfers valt natuurlijk veel aan te tonen, maar alle ratio's wijzen 
toch op een kentering ten goede. Zo bleek het overheidstekort in 1998 voor het eerst na 
23 opeenvolgende jaren (1975-1997) niet langer groter dan de overheidsinvesteringen, hetgeen wijst op 
een orthodoxe begroting. De interestlasten, die in 1996 nog opliepen tot 11% van het BBP, waren in 
1999 gedaald tot ca. 7 % van het BBP. Doorslaggevend was het doorbreken in 1994 van het zgn. 
"sneeuwbaleffect", dit was het versneld blijven stijgen van de staatsschuld ondanks het inzetten van een 
budgettaire sanering in 1982, door .een vicieuze cirkel van "automatisch" stijgende rentelasten en 
oplopende tekorten. Er zou nu zelfs van een "omgekeerd sneeuwbaleffect" sprake zijn. 

Tenslotte presteert België ook in vergelijking met het buitenland steeds beter (lees: minder slecht). 
In 1994 lag het globale Belgische overheidstekort (federaal, regionaal, lokaal, sociale zekerheid) voor het 
eerst sinds de opmaak van de cijfers in 1960 begon, lager dan het Europese gemiddelde.l579 In 1998 had 
het land voor het eerst sinds 1976 niet meer de hoogste overheidsschuld van alle OESO-leden (Italië nam 
over). 

Het positieve nieuws moet op een aantal punten worden genuanceerd : 

- De gunstige evolutie is behalve aan een rigoreuzer begrotingsbeleid voor een substantieel deel te 
danken aan een algemene, vrij spectaculaire en structurele, daling van de rentetarieven op de financiële 
markten. Dit heeft België toegelaten om massaal schulden te herschikken (net zoals vele gezinnen hun 
hypothecaire lening vervroegd hebben afbetaald en hebben vervangen door een goedkopere). 
De rentedaling kwam als een "geschenk uit de hemel" waaraan België als individueelland geen enkele 
verdienste heeft. 

.. 
- De betere begrotingsresultaten blijken minder het gevolg van een snoeien in de uitgaven dan wel van 

hogere fiscale en niet-fiscale inkomsten. Als er toch in de overheidsuitgaven werd gesnoeid gebeurde 
dt hoofdzakelijk in de investeringsuitgaven, hetgeen niet straffeloos kan worden volgehouden 
(vb. investeringen in aanleg en onderhoud van infrastructuur, waarvan het uitstel zich later vertaalt in 
hogere uitgaven). Werkelijk structurele ingrepen zijn grotendeels uitgebleven. 

1576 In 1998 was er voor het eerst een d.aling van de Rijksschuld maar die was "kunstmatig" in de zin dat ze te danken 
was aan de doorstorting van de opbrengst van een goudverkoop naar de Schatkist (supra, nr._). Sindsdien stijgt de 
Rijksschuld weer. 

1577 A. In februari 1999 overschreed de bruto rijksschuld in België voor het eerst de kaap van 10.000 miljard frank. 
De reële schuld bedraagt wellicht meer dan het dubbel. Inderdaad : 
(a) de rijksschuld maakt weliswaar het belangrijkste maar niet het enige onderdeel uit van de federale 

overheidsschuld . de federale overheid heeft ook nog een indirecte of gedebudgetteerde schuld van ettelijke 
tientallen miljarden frank (ruim 70 ?); 

(b) behalve het Rijk hebben ook de Gemeenschappen en Gewesten schulden (directe schuld van 300, indirecte schuld 
van 400 miljard frank ? minder dan de helft van de directe maar meer dan de helft van de indirecte schuld zou 
Vlaams zijn); 

(c) ook de lokale overheden hebben een aanzienlijke schuld opgelopen, ongeveer van dezelfde grootte als die van 
Gemeenschappen en Gewesten (600 miljard?); 

(d) al deze cijfers maken abstractie van de latente pensioenlasten van de overheid, geschat op ten minste 10.000 
miljard frank. 

B. Wanneer Europese overheden de staatsschuld van een lidstaat berekenen, bijv. om na te gaan of aan de 
convergentiecriteria is voldaan, brengen ze zoveel mogelijk de schuld van alle overheden van die lidstaat in rekening. 
Schulden van één overheid waarin wordt belegd door een andere overheid (vb. lokale overheden beleggen 
liquiditeitsoverschotten in federale schatkistcertificaten) tellen ze echter niet mee, evenmin als latente pensioenlasten. 
Aldus ligt de Belgische schuld volgens Europese berekeningen hoger dan de Rijksschuld maar lager dan de optelsom 
van de Rijksschuld plus de schuld van Gemeenschappen en Gewesten plus de schuld van lokale overheden 
(ong. 10.500 miljard frank). 
C. Teneinde bovenstaande cijfers in perspectief te plaatsen, dient nog vermeld dat het BBP van België ong. 8.000 
miljard frank bedraagt en het netto vermogen van de gezinnen meer dan 30.000 miljard. Ons land is dus geenszins 
virtueel failliet. 

1579 De EG rekende op een tekort van 5,5% van het BBP voor België tegenover 5,6% gemiddeld. 
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- Voor de begrotingsinspanningen is een prijs betaald in de vorm van hogere belastingen. 
De belastingdruk in België zou tot de hoogste van de 29 OESO-leden behoren.1580 Vooral het beslag 
op de lonen loopt erg hoog op, tot meer dan 55%)581 

-Ofschoon de rentelast is gedaald (tot ong. 7% in 1999), ligt die nog altijd fors hoger dan in de andere 
lidstaten (gemiddeld 4,25% in de eurozone). "Dit betekent dat de rentelasten 2,75 procentpunt of 
250 miljard frank hoger liggen dan in de partnerlanden. Daarom moet de overheid hogere belastingen 
heffen - wat de werkgelegenheid ondermijnt - of minder geld uitgeven aan sociale zekerheid, 
onderwijs, investeringen enzovoort." 15 82 

589. Elders behandeld. Elders in het proefschrift is bijkomend ingegaan op volgende thema's: 
constitutionele aspecten (supra, nrs. _-_); bescherming van minderheidsaandeelhouders, o.m. via 
openbare overnameaanbiedingen (supra, nrs. _-_), besteding van de opbrengsten (supra, nrs. _-_), 
sociale aspecten (supra, nrs._-_), vennootschapsrechtelijke aspecten (supra, nrs. _-_), deugdelijk 
bestuur van overheidsondememingen ("corporate govemance"; supra, nrs. _-_), overheidsopdrachten 
(supra, nrs. _-_), (het gebrek aan) bevordering van het "klein aandeelhouderschap" (supra, nrs. _-_) 
en, meer in het algemeen, de pragmatische verkoopprocedures. 

E. Appreciatie 

590. Privatisering in België heeft niet geleid tot moord, tot gijzeling of tot fraude-onderzoeken.1583 

Geen regering is over het thema gevallen, 1584 sociale onrust bleef grotendeels uit. Ofschoon niet alle 

1580 Zie bijv. OECD, OECD Revenue Stalistics 1965-1996, Parijs, OESO, 1997, 276 p. dat de belastingdruk beoogde 
te meten incl. sociale zekerheidsbijdragen en verbruiks- en omzetbelastingen. Na Denemarken, Zweden en Finland 
bleek België de hoogste belastingdruk te kennen (46,5 %). 
1581 In 1988 en 1998 zouden recordwaarden van 55,5% zijn bereikt. Zie "Maystadt: loonwig breekt geen records", 
F.E.T., 18 maart 1998, 6. 
1582 "Budgettair keerpunt", F.E.T., 21 januari 1999, 2. Tekenend vond ik volgend bericht in de folder Enkele cijfers 
over de belastingen, gevoegd bij de belastingaangifte 1998. De federale overheid kondigde er in ware hoerastemming 
de positieve gevolgen aan van de daling van het begrotingstekort. "Gevolg: op 1000 fr. belastingen ontvangen door de 
federale Staat, gebruikt men momenteel slechts 226 fr. voor de interesten tegenover 270 fr. in 1993." De positieve 
evolutie is zoals gezegd onmiskenbaar, maar het blijft op zich hallucinant dat 22,6% van de belastingen moet dienen 
om interesten op leningen te betalen, zonder dat men zelfs maat' kan beginnen met het geleende kapitaal zelf af te 
lossen. 

1583 Dit ligt in het buitenland wel eens anders. Ter illustratie (en ter ontspanning van de lezer) volgende bloemlezing 
uit de pers. "Polish PM accused over sell-off delay" (Fin. Times, 22 september 1994, 2); "Hoofd Russisch 
privatiseringsbureau ontslagen" (F.E.T., 25 januari 1995, 5); "Slovak privatisation U-turn shocks funds. New 
government says honds will be fairer to investors than shares" (Fin. Times, 9 juni 1995, 2); "Hungary minister sacked 
over slow pace of sell-offs" (Fin. Times, 23 juni 1995, 3); "Fraude bij Treuhand-opvolger BVS" (F.E.T., 11 juli 1995, 
9); "Voor 2,4 miljoen mark gesjoemel bij Treuhand" (F.E.T., 13 mei 1995, 5); "Miljarden verdwenen spoorloos bij 
Oost-Duitse privatiseringen (D.S., 18 juni 1998, 6); "Maffiaorganisaties controleren 40 procent van Russische 
economie. Privatiseringsprogramma op ruime schaal misbruikt" (F.E.T., 20 maart 1996, 6); "Rekenkamer neemt 
Russisch privatiseringsbeleid zwaar op de korrel" (F.E.T., 5 april 1996, 26); "Polish board of sell-off fund sacked" 
(Fin. Times, 4 juni 1996, 3); "Croatia accused of sell-off dirty trick" (Fin. Times, 7 juni .1996, 2); "Privatisation board 
sacked" ("The Hungarian cabinet said yesterday it was sacking the entire board of APV, the state privatisation agency, 
because of illegal payments to a lawyer~', Fin.Times, 5-6 oktober 1996, 2); "Privatiseringsminister ontslagen in 
Hongarije" (D.S., 8 oktober 1996, 6); "Rusland. Baas privatiseringen stapt op" (D.S., 14-15 maart 1997); "Hongaarse 
poesta fout geprivatiseerd. Staat moet waardevolle weiden en natuurgebieden terugkopen" (D.S., 2 april 1997, 5); 
"Judge blocks Brazil privatisation" (Fin. Times, 28 april 1997, 19); "Ruzie over Bank Austria" (F.E.T., 4 juni 1997, 7); 
"Russian nickel sell-off U-turn. Prime minister criticised for last-minute auction rethink" (Fin. Times, 6 augustus 
1997); "Russian minister quits after sales criticism" (Fin.Times, 14 augustus 1997, 1); "Yeltsin attacks sell-off 
minister" (Fin. Times, 16-17 augustus 1997); "Hoofd privatiseringen Sint Petersburg vermoord" (F.E. T., 19 augustus 
1997); "Privatisering wegennet Mexico was maat voor niets" (D.S., 3 september 1997); "Russian MPs to probe 
privatisation claims" ("the Russian parHament yesterday formed a cammission to investigate charges of impropriety in 
two recent contraversial privatisations", Fin. Times, 4 september 1997, 3); "Argentina. Sell-off decree overruled" ("For 
the second time in less than two months, a court ... ruled that a presidential decree to privatise 37 of Argentina'sz 
59 airports was unconstitutional", Fin. Times, 26 september 1997); "NZ coalition in doubt after referendum defeat" 
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verkooppogingen zijn geslaagd, moest geen enkele transactie te elfder ure worden afgelast.1585 

De geprivatiseerde ondernemingen stellen het, op een enkel "hopeloos" geval als RMT na, vrij tot zeer 
goed: de tewerkstelling is niet of op pijnloze wijze verminderd, de kapitaalstructuur is verbeterd, 
werking en waarde zijn in het algemeen gevoelig verbeterd, internationale samenwerkingsverbanden 
zijn aangegaan. De overheid heeft voor de verkochte activa redelijke tot goede prijzen ontvangen en 
wist betrouwbare kopers aan te trekken. 

Dit alles is erg positief en, ik wens het te beklemtonen, in internationaal perspectief geen evidentie. 
Men mag gerust stellen dat de verkopende overheden efficiënt werk hebben geleverd in een moeilijke 
omgeving (geen volstrekte politieke consensus, geen juridisch kader maar, integendeel, enkel 
regelgevende instrumenten die tegen privatisering waren gericht). 

591. Zonder aan bovenstaande verdiensten afbreuk te willen doen, heb ik in dit Boek van het 
proefschrift pogen aan te tonen dat voor de efficiëntie een minder zichtbare maar niettemin reële prijs 
is betaald, hoofdzakelijk in termen van intransparantie en democratisch deficit. Pragmatisme heeft, 
precies zoals bij verzelfstandiging (infra, Boek II), de bovenhand gehaald op juridische normen en af 
en toe, zo komt me voor, zelfs op ethische normen. Op het gevaar af, van "fundamentalisme" te 
worden beschuldigd, leek het mij nodig te wijzen op de voor doelmatigheid betaalde prijs. Pas als dat 
is gebeurd, kan eenieder m.i. voor zich uitmaken of het resultaat (efficiënte verkoopoperaties) de prijs 
(ondoorzichtigheid, democratisch deficit) wettigt. In mijn ogen luidt het antwoord negatief, maar dat 
is èen persoonlijk oordeel. Wat telt, is dat zoveel mogelijk factoren worden aangedragen die een 
evenwichtige afweging mogelijk maken. In mijn oordeel breng ik overigens graag als verzachtende 
omstandigheid in rekening dat ook op Europees niveau vooralsnog een coherente visie op 
privatisering en verzelfstandiging ontbreekt en dat ook de praktijk op dat niveau, zo heeft een rapport 
van wijzen recent bewezen, voor verbetering vatbaar is: infra, Boek lil. 

(referendum over privatisering pensioenen, Fin.Times, 30 september 1997, 8); "Jeltsin ontslaat functionaris wegens 
'voorschotje"' (D.S., 15-16 november 1997); "Omkoopschandaal schokt vertrouwen Britten in staatsloterij. Richard 
Branson wint rechtszaak tegen G-Tech oprichter Guy Snowden, toezichthouder stapt op" (F.E.T., 4 februari 1998, 10); 
"Belgian power group becomes Airnaty's bogeyman" (Fin. Times, 17 december 1996, 6) "en "Massabetogingen tegen 
Tractebel in Kazachstan. Arbeidersbeweging verwijt Belgisch nutsbedrijf onredelijke gastarieven" (F.E.T., 20 februari 
1998, 11); "Privatisering Rosneft werd Tsjemomyrdin noodlottig" (D.S., 26 maart 1998, 5); "Forrner OTE chief faces 
probe" (Fin.Times, 9 december 1998, 2); "Finnish minister quits after share scandal" ("The $1.4bn privatisation of 
Sonera, the Finnish state telecommunications operator, was thrown into controversy yesterday following the 
resignation of the country's communications minister and the dismissal of Sonera's chief executive over a share 
scandal", Fin. Times, 5 januari 1999, 3); "KPN beticht van omkoping in Tsjechië. Smeergeld in ruil voor belang in 
telefoonmaatschappij" (F.E.T., 5 januari 1999, 12) en "Telsource defends deal terrns" (Fin.Times, 8 april 1999, 25); 
"Kazakhstan dispute. Oil chief sacked in clash over state sell-off plan" (Fin. Times, 24 augustus 1999, 3); "Tractebel 
sues Kazakhstan" (Fin.Times, 27 januari 2000, 22); "Verkoop Seoulbank gaat niet door. Bank moet faillissement 
aanvragen" (F.E.T., 2 september 1999, 5); "Gijzeling in Sint-Pctersburg wegens privatisering" (F.E.T., 15 oktober 
1999, 5); "Lithuanian ministers quit over oil sell-off to US" (Fin. Times, 20 oktober 1999, 4); "Lithuanian PM resigns 
over state sell-off,, (Fin.Times, 28 oktober 1999, 2); "Ukraine state groups 'given away'" (Fin.Times, 12 november 
1999, 4); "Azeri sell-off chief fired" (Fin. Times, 9 december 1999, 6); "CDU hit by claim French oil group gave party 
funds" (Fin. Times, 24 januari 2000, 3) en "Elf betaalde steekpenningen voor lobbywerk" (F.E.T., 27 januari 2000, 32); 
"Poland's coalition faces sell~off crisis. The current crisis is the most serious the govemment has faced" (Fin. Times, 
21 januari 2000, 3); "Prague close to cancelling flotation" (Fin. Times, 17 januari 2000, 20). België is niet volledig 
immuun voor problemen rond overheidsondememingen: men denke aan het KS-dossier, aan de onverwachte 
miljardenverliezen bij CBHK en NILK in het begin van de negentiger jaren, aan de problemen rond de toekenning van 
scheepskredieten door NMKN, aan de enorme wisselverliezen die NMKN opliep, aan de onrechtstreekse medewerking 
van SCK aan Pakistaanse atoombom, aan gelden die OMOB onrechtmatig zou hebben uitbetaald aan politici, aan de 
bestuursconflicten bij Belgacom (infra, Boek TI, nrs. _-_)en recenter bij Export Vlaanderen, LRM en NMBS. Maar in 
geen enkel van deze gevallen houden de problemen rechtstreeks met privatisering verband, hoogstens met een 
ongecontroleerde verzelfstandiging. 
1584 Vgl. bijv. de Oostenrijkse regeringscrisis over de verkoop van Bank Austria, infra, Boek lil, nr._. 
1585 Vgl. bijv. de verkoop van Thompson Multimedia in Frankrijk, supra, nr._. 
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Bijlage: rangschikking van regelgeving volgens tussenkomst van de Raad 
van State, afdeling wetgeving (124) 

I. Geen adviesaanvraag, zonder motivering (33) 

A. Begrotingswet 

-Wet 6 juli 1997 houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 (B.S., 
9 augustus 1997; err. B.S., 13 augustus 1997). 

B. Besluiten 

- K.B. 8 oktober 1992b tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor Evaluatie van de 
Activa van het Rijk (B.S., 24 oktober 1992). 

Rechts basis: art. 66 G. W. (sinds coördinatie art. 107 G. W.) 

- K.B. 3 december 1992 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de 
wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en harmonisering van de controle en de 
werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen (B.S., 12 december 1992). 

Rechtsbasis: art. 277 OKI-wet 

- K.B. 22 december 1992a tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 73 tot 84 van de 
wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en fmanciële bepalingen, betreffende het Participatiefonds (B.S., 
12 januari 1993). 

Rechtsbasis: art. 85 wet 28juli 1992 houdendefiscale en financiële bepalingen 

- K.B. 3 februari 1993 tot benoeming van de voorzitter van de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het 
Rijk (B.S., 25 februari 1993). 

Rechtsbasis: art. 66 G. W. (sinds coördinatie art. 107 G. W.) 

- K.B. 15 juni 1993 tot wijziging van de lijst van onroerende goederen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas 
overgedragen aan de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en aan de Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Verzekeringen (B.S., 20 juli 1993). 

Rechtsbasis: artt. 3, 21 en 39 OKI-wet 

- K.B. 27 augustus 1993 tot benoeming van de Voorzitter van de Commissie voor Evaluatie van de Activa van 
het·Rijk (B.S., 24 september 1993). 

Rechtsbasis: art. 66 G. W. (sinds coördinatie art. 107 G. W.) 

- K.B. 13 december 1993 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de 
wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van deelnemingen van de 
openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke fmanciële vennootschappen (B.S., 30 december 1993). 

Rechtsbasis: art. 277 OKI-wet 

- M.B. 29 december 1993 tot goedkeuring van heterkennings-en controlereglement voor de door de Nationale 
Kas voor Beroepskrediet erkende kredietverenigingen (B.S., 31 december 1993 - vierde uitgave). 

Rechtsbasis: art. 90, lid 2, en 94 OKI-wet 

- K.B. 2 maart 1994 betre{fende Informatieverstrekking naar aanleiding van de Verkoop van de 
Staatsdeelneming in de Nationale Investeringsmaatschappij (niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

Rechtsbasis: art. 98 wet 22juli 1993 houdendefiscale en financiële bepalingen 

Hoogdringendheid niet ingeroepen; wel in de aanhefvolgende overwegingen: 

"Overwegende dat de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk eerstdaags onderhandelingen 
zal aanvatten met de naamloze vennootschap Ackermans & van Haaren met het oog op de verkoop van 
de deelneming van de Staat in het kapitaal van de Nationale Investeringsmaatschappij; 

Overwegende dat voornoemde Commissie daartoe onmiddellijk toegang behoeft tot alle relevante 
financiële en andere gegevens betreffende de Nationale Investeringsmaatschappij en haar 
dochterondernemingen;" 

Privatisering en verzelfstandiging- Boek I Privatisering in België 



[I-381] 

- K.B. 30 mei 1994 tot goedkeuring van de statutenwijziging van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de 
Nijverheid (B.S., 11 juni 1994). · 

Rechtsbasis: art. 1 wet 16 maart 1919 (organieke wet NMKN) 

- M.B. 23 juni 1994 tot goedkeuring van de besluiten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 
29 maart 1994 tot wijziging van het besluit van 19 maart 1991 over het eigen vermogen van de 
lcredietinstellingen en over het in aalll)lerking nemen van de staatswaarborg als bestanddeel van het eigen 
vermogen van de openbare lcredietinstellingen (B.S., 9 juli 1994). 

Rechtsbasis: artt. 43, 61, 63, 64 en 80 wet 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen 

- K.B. 12 augustus 1994 tot goedkeuring van sommige gewijzigde bepalingen van de statuten van 
publielcrechtelijke naamloze vennootschappen (B.S., 23 september 1994). 

Rechtsbasis: artt. 2, eerste lid, derde zin en 96, eerste lid, derde zin, OKI-wet 

- K.B. 22 december 1994 tot bepaling van de voorschriften geldend voor de betaling van de buitengewone 
bijdrage van 15 miljard frank, in 1994 door de Nationale Loterij te storten aan de Staat (B.S., 23 december 1994-
tweede uitgave). 

Rechtsbasis: art. 175 wet21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen 

- K.B. 23 december 1994 tot vaststelling van de lijst van onroerende goederen die zijn overgegaan van het 
autonome overheidsbedrijf BELGACOM naar de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM (B.S., 
27 januari 1995). 

Rechtsbasis: artt. 38 en 59/2 wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven, en K.B. 16 december 1994 betreffende de omvorming van BELGACOM in een 
naamloze vennootschap van publiek recht en de vaststelling van. haar statuten 

- M.B. 6 maart 1995 tot goedkeuring van het erkennings- en controlereglement voor de door het Nationaal 
Instituut voor Landbouwlcrediet erkende lcredietverenigingen (B.S., 23 maart 1995). 

Rechtsbasis: art. 112 OKI-wet 

- K.B. 17 maart 1995 tot toekenning van de staatswaarborg voor leningen aan te gaan door de Federale 
Investeringsmaatschappij (B.S., 8 april1995). 

Rechtsbasis: art. 3, §§ 1 en 2, wet 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale 
Investeringsmaatschappij en van gewestelijke investeringsmaatschappijen en K.B. 16 juni 1994 
houdende diverse bepalingen betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de privatisering van 
de Nationale Investeringsmaatschappij (artt. 1 en 2, doch die worden niet expliciet vermeld) 

- K.B. 22 maart 1995 houdende vervanging van de voorzitter van de Commissie voor Evaluatie van de Activa 
van het Rijk (B.S., 13 april1995). 

Rechtsbasis: art. 107 G. W. 

- K.B .. 5 april 1995 [zonder titel; leningen op middellange en lange termijn voor het jaar 1995] (niet 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

Rechts basis: art. 7 rijksmiddelenbegroting voor het dienstjaar 1995 

Hoogdringendheid niet ingeroepen,· wel in de aanhef volgende overwegingen: 

"Overwegende dat de huidige marktsituatie de plaatsing van privéleningen mÓgelijk maakt bij financiële 
instellingen; 

Overwegende dat het belang van de contracterende partijen kan vereisen dat de beschikbare fondsen zeer 
spoedig zouden worden belegd;" 

- K.B. 6 april1995 houdende vervanging van een lid van de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het 
Rijk (B.S., 10 mei 1995). 

Rechtsbasis: art. 107 G. W. 

- M.B. 9 mei 1995 tot goedkeuring van de procedure tot selectie van een strategisch[e] partner voor 
BELGACOM (niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

Rechtsbasis: art. 4, § 2, lid 2, § 3, lid 2 en § 5, K.B. 8 oktober 1992 betreffende de Commissie voor 
Evaluatie van de Activa van het Rijk 
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- M.B. 23 juni 1995 tot vaststelling van het aanvankelijk maatschappelijk kapitaal van de publiekrechtelijke 
naamloze vennootschap Centraal Bureau voor Hypotheèair Krediet (B.S., 6 juli 1995). 

Rechtsbasis: art. 175, lid 1, OKI-wet 

- K.B. 14 juli 1995a tot vaststelling van de lijst van' omaerende goederen van het Centraal Bureau voor 
Hypothecair Krediet overgedragen aan de publiekrechtelijke naamloze vennootschap Centraal Bureau voor 
Hypothecair Krediet (B.S., 9 augustus 1995). 

Rechtsbasis: art. 175, eerste lid, OKI-wet 

- K.B. 7 augustus 1995 tot vaststelling van de bevoegdheden inzake postdiensten, telecommunicatie en vervoer 
(B.S., 12 oktober 1995). 

Rechts basis: artt. 37 en 96, eerste lid, G. W. 

- K.B. 18 augustus 1995 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet 
van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de 
openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke naamloze vennootschappen, ,wat het Centraal Bureau voor 
Hypothecair Krediet betreft (B.S., 12 september 1995). 

Rechtsbasis: art. 277 OKI-wet 

- K.B. 18 september 1995 waarbij de Federale Participatiemaatschappij gemachtigd wordt een significatieve 
deelneming in het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet over te dragen (B.S., 6 oktober 1995). 

Rechtsbasis: art. 98 wet 22juli 1993 houdendefiscale en financiële bepalingen 

-Besluit van de Vlaamse regering van 7 februari 1996 tot desaffectatie van het vliegveld van Grimbergen tot het 
privaat domein en tot onttrekking aan zijn bestemming als vliegveld (B.S., 19 oktober 1996) 

Rechtsbasis: art. 6, § 1, X, 7°, bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

~- K.B. 18 oktober 1996 houdende vervanging van de voorzitter van de Commissie voor Evaluatie van de Activa 
van het Rijk (B.S., 7 november 1996). 

Rechtsbasis: art. 107 G. W. 

- K.B. 12 november 1996 houdende verlenging van het mandaat van twee leden van de Commissie voor 
Evaluatie van de Activa van het Rijk en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1992 
betreffende de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk (B.S., 7 december 1996). 

Rechtsbasis: art. 107 G. W. 

-Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 
1980 betreffende de havenzone en de goederen die te Oostende ter beschikking worden gesteld van de Regie 
voor Maritiem Transport (B.S., 4 februari 1997). 

Rechts basis: art. 13 wet 1 juli 1971 houdende oprichting van de Regie voor Maritiem Transport (R.M T.) 

- M.B. 18 maart 1997b tot aanwijzing van de leden van het College van vereffenaars van de Regie voor 
maritiem transport, bedoeld bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 februari 1997 houdende maatregelen 
met het oog op de ontbinding van de Regie voor maritiem transport in uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de 
wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de 
Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 25 maart 1997) 

Rechtsbasis: art. 2 K.B. 18 februari 1997a houdende maatregelen met het oog op de ontbinding va~ de 
Regie voor Maritiem Transport ter uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie 

- M.B. 15 april1997 tot vaststelling van de lijst van de personeelsleden van Belgacom, overgedragen aan het 
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (B.S., 23 mei 1997). 

Rechts basis: K.B. 3 april1997 betreffende t;le overdracht van sommige ambtenaren van Belgacom aan de 
federale overheid in toepassing van art. 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 betreffende het 
realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese Economische 
en Monetaire Unie (zonder dat specifiek artikel wordt opgegeven) 

- M.B. 9 juni 1997 tot vaststelling van de regels voor de ordonnancering die~ geëerbiedigd moeten worden bij de 
ordonnancering der betalingen verricht door middel van de fmanciële rekening 000-2006020-60, geopend op 
naam van de Dienst Kijk- en Luistergeld Brussel (B.S., 27 augustus 1997). 

Rechtsbasis: check 
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TI. Geen adviesaanvraag omwille van hoogdringendheid (30) 

Tenzij anders vermeld, verwijst de aanhefvan de volgende besluiten naar art. 3, § 1, W.RvSt. 

- K.B. 8 oktober 1992a betreffende de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk (B.S., 24 oktober 
1992). 

Rechtsbasis: art. 66 G. W. (sinds coördinatie art. 107 G. W.) 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk zo snel mogelijk moet worden 
opgericht, aangezien voor 1993 niet-fiscale ontvangsten worden verwacht uit de verkoop van activa;" 

- K.B. 22 december 1992b tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds (B.S., 
13 januari 1993; err. B.S., 3 februari 1993). 

Rechtsbasis: art. 67 G. W. (sinds coördinatie art. 108 G. W.) en artt. 73-75 wet 28 juli 1992 houdende 
fiscale en financiële bepalingen 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de noodzaak om onverwijld en alleszins voor 31 december 1992 
uitvoeringsmaatregelen te nemen, voortvloeit uit de voorschriften bepaald in de artikelen 7 3, 7 4 en 7 5 
van voornoemde wet van 2 8 juli 199 2, " 

- K.B. 16 september 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot oprichting van de 
Federale Investeringsmaatschappij (B.S., 24 september 1994). 

Rechtsbasis: art. 2, § 3, wet 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en 
van gewestelijke investeringsmaatschappij en 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de effectieve overdracht van de aandelen van de Nationale Investeringsmaatschappij 
in uitvoering van de verkoopovereenkomst van 24 mei 1994 thans is voorzien voor einde september, dat 
de Federale Investeringsmaatschappij voor dit tijdstip moet zijn opgericht; dat hiertoe bepaalde 
technische correcties moeten worden aangebracht aan het betreffend koninklijk besluit van 10 juni 
1994; dat deze correcties derhalve een zeer dringend karakter hebben;" 

- K.B. 16 december 1994b houdende aanwijzing van de A.S.L.K.-Holding als openbare overheid die gemachtigd 
is rechten in verband met de BELGACOM-aandelen te verwerven (B.S., 22 december 1994). 

Rechtsbasis: artt. 39, § 1 en 60/1 wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de bepalingen tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven betreffende BELGACOM en de wet van 17 juni 1991 tot 
organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare 
sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen dringend onderzocht werden door de 
Wetgevende Kamers en vóór einde 1994 in werking zullen treden; 

Overwegende dat dit besluit één van de uitvoeringsmaatregelen is, noodzakelijk voor de onmiddellijke 
toepassing van genoemde wetsbepalingen;" 

- K.B. 19 december 1994 betreffende de door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding met staatswaarborg 
aan te gane lening (B.S., 22 december 1994). 

Rechts basis: art. 4bis OKI-wet, zoals ingevoegd door art. 16 wet 12 december 1994 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat om de budgettaire doelstellingen van de Regering te verwezenlijken het noodzakelijk 
voorkomt de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding de mogelijkheid te bieden om binnen de kortst 
mogelijke termijn de verkoop door de federale Staat van aandelen of rechten op aandelen in het 
maatschappelijk kapitaal van BELGACOM, na omvorming van deze laatste in een naamloze 
vennootschap, te financieren; 

Overwegende dat het behoort zonder verwijl de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding de 
mogelijkheid te bieden alle maatregelen te treffen teneinde voor het einde van het jaar 1994, pnder de 
waarborg van de federale Staat, met dit doel een lening aan te gaan en er de opbrengst van te 
ontvangen, zonder beroep te moeten doen op een meer kostelijke overgangsfinanciering;" 
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- K.B. 7 februari 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1992 betreffende de Commissie 
voor Evaluatie van de Activa van het Rijk (B.S., 21 februari 1995). 

Rechtsbasis: art. 107 G. W. 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de bevoegdheden van de betrokken Ministers met betrekking tot de opdracht van de 
Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk zo vlug mogelijk moeten worden geregeld, 
aangezien voor 1995 de verkoop van belangrijke activa wordt verwacht;" 

- K.B. 1 maart 1995 tot vaststelling van de daturn van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 
22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en van sommige bepalingen van de 
wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de 
openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke fmanciële vennootschappen (B.S., 18 maart 1995). 

Rechts basis: artt. 249, § 3, 252, eerste lid en 277 OKI-wet en art. 158, tweede lid, 1°, wet 22 maart 1993 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de artikelen 22 en 110 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen bepalen dat de in België gevestigde kredietinstellingen moeten 
deelnemen aan een collectieve depositobeschermingsregeling; dat deze bepalingen van toepassing zijn 
op zowel particuliere als openbare kredietinstellingen; dat krachtens artikel 158, tweede lid, 1°, de 
Koning de bevoegdheid heeft de datum van inwerkingtreding van deze bepalingen vast te stellen; 

Dat krachtens de wet van 23 december 1994 een protokol werd gesloten tussen het Herdiskontering-en 
Waarborginstituut en de vertegenwoordigers van de kredietinstellingen teneinde een nieuw 
depositobeschermingsregelingsysteem op te zetten; dat dit laatste in werking is getreden op .1 januari 
1995 en dat alle particuliere en openbare kredietinstellingen erbij zijn aangesloten; 

Dat er bijgevolg dient bepaald te worden dat voornoemde artikelen 22 en 110 in werking treden op deze 
datum; 

Dat, aangezien de staatswaarborg dubbel gebruik uitmaakt met het nieuwe 
depositobeschermingsregelingsysteem waarbij deze instellingen [NMKN en NILK] zijn aangesloten, er 
aanleiding bestaat om zonder verwijl te bepalen dat voornoemde waarborg niet meer zal gelden vanaf 
1 januari 1995 wat betreft de Nationale Kas voor Beroepskrediet en het Nationaal Instituut voor 
Landbouwkrediet en dat de voornoemde premie niet meer verschuldigd zal zijn dóor deze instellingen 
vanaf diezelfde datum;" 

- K.B. 10 april1995 waarbij aan de Federale Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd in de 
zin van artikel2, § 3 van de wet van 2 april1962 [herinkoop aandelen Sabena] (niet gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad). 

Rechtsbasis: artt. 2, § 3 en 3, §§ 1 en 2, wet 2 april 1962 betreffende de Federale 
Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat, teneinde zonder verwijl de reorganisatie van de deelnemingen in het kapitaal van 
SABENA te verwezenlijken en teneinde nieuwe uitgiftes door SABENA van aandelen die het kapitaal 
vertegenwoordigen of van andere effecten mogelijk te maken, het noodzakelijk is binnen de kortst 
mogelijke termijn aan de Federale Investeringsmaatschappij een opdracht toe te vertrouwen die haar 
toelaat alle of een deel van de aandelen van SABENA die niet in het bezit zijn van de Staat te 
verwerven; 

Overwegende dat de Federale Investeringsmaatschappij eveneens onverwijld dient gemachtigd te worden 
om, gedeeltelijk met staatswaarborg, leningen of voorschotten aan te gaan die het totaal bedrag van 
haar kapitaal en reserves overschrijden, teneinde deze verwervingen te financieren; 

Overwegende dat, gelet op de geboekte vooruitgang in de aan de gang zijnde besprekingen en de 
absolute noodzakelijkheid dat zij snel kunnen afgerond worden, het noodzakelijk is dat deze opdracht 
ieder ogenblik en binnen de kortst mogelijke tijd kan worden uitgevoerd zodra de Staat met de 
industriële ondernemer of ondernemers en met de andere betrokken partijen de preciese modaliteiten 
van de hiervoor bedoelde verrichtingen zal hebben onderhandeld;" 
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- M.B. 23 juni 1995 tot vaststelling van de bezoldiging en van de vergoeding wegens reis- en verblijfskosten van 
de leden van de Commissie voor evaluatie van de activa van het Rijk (B.S., 28 oktober 1995). 

Rechtsbasis: art: JO K.B. 8 oktober 1992 betreffende de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het 
Rijk, artt. 2 en 5 K.B. 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten 
toegekend aan de leden van het personeel der ministeries, en artt. 8 en 17 KB. 18 januari 1965 
houdende algemene regeling inzake reiskosten 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de leden van de voornoemde Commissie onmiddellijk de onkosten en voorschotten 
veroorzaakt door hun functies terugbetaald moeten krijgen; dat het derhalve noodzakelijk is dit besluit 
zonder verwijl te nemen;" 

- K.B. 14 juli 1995b tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het 
vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het 
pensioenrecht en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S., 9 augustus 1995). 

Rechtsbasis: in de aanhefwordt geen specifieke rechtsbasis opgegeven; behalve de te wijzigen besluiten 
wordt melding gemaakt van K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967 "betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers" en van de wet van 20 juli 1990 "tot instelling van een flexibele 
pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van 
het algemeen welzijn", maar zonder dat naar specifieke artikelen wordt verwezen 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door de dwingende noodzaak binnen de kortst mogelijke tijd 
de nieuwe berekeningsmodaliteiten van de bijdragen te bepalen, ten einde zo vlug mogelijk de 
werkgevers, beoogd bij onderhavig besluit, ervan in kennis te kunnen stellen, opdat zij zich ernaar 
zouden kunnen schikken vanaf 1 juli 1995;" 

- K.B. 14 september 1995 betreffende de overdracht van de deelneming van de Federale 
Participatiemaatschappij in het kapitaal van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (B.S., 
6 oktober 1995). · 

Rechts basis: art. 99 wet 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de Federale Participatiemaatschappij de helft van de aandelen in het kapitaal van de 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid bezit en dat, gelet op de recente 
ontwikkelingen in de markt, het geboden is, in het belang van de Nationale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid en van de markt, zo snel mogelijk de onzekerheid weg te nemen inzake de identiteit 
van de koper en de voorwaarden van de verkoop van de betreffende aandelen;" 

- K.B. 19 december 1995 tot machtiging van de Staat om aandelen van BELGACOM over te dragen (B.S., 
11 juni 1996). 

Rechtsbasis;· art. 37 G. W, art. 60/1, § 3, wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven, en art. 99 wet 22juli 1993 houdendefiscale en financiële bepalingen 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat, op voorstel van de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk en van 
BELGACOM, de Regering op 14 december 1995 heeft beslist het consortium gevormd door Ameritech 
International, Inc., Tele Danmark AIS en Singapore Telecommunications Limited te weerhouden als 
partner voor de strategische consolidatie van Belgacom; 

Overwegende dat de Staat en BELGACOM er belang bij hebben dat de partnerschapsakkoorden zo 
spoedig mogelijk worden gesloten, inclusief een overeenkomst betreffende de overdracht van 
50 percent van de aandelen van BELGACOM min één aandeel aan de vennootschap gevormd tussen de 
leden van voornoemd consortium,·" 

- K.B. [februari] 1996 waarbij aan de Federale Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd in de 
zin van artikel 2, § 3, van de wet van 2 apri11962 [beursintroductie Distrigas] (niet gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad). 

Rechtsbasis: art. 2, § 3, en art. 3 wet 2 apri/1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en 
de gewestelijke investeringsmaatschappij en en art. 2 K.B. 16 juni 1994 houdende diverse bepalingen 
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betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de privatisering van de Nationale 
Investeringsmaatschappij 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de Federale Investeringsmaatschappij ... beschikt over een optie tot aankoop van 
116.809 aandelen van de naamloze vennootschap Distrigas; 

Overwegende dat de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk op verzoek van de Regering 
via een publieke aankondiging kandidaturen heeft gevraagd met het oog op een eventuele beperkte 
offerte-aanvraag voor de vaste overname, plaatsing en notering op de Beurs van Brussel van de 
Distrigas-effecten die het voorwerp zijn van de bovenvermelde aankoopoptie; 

Overwegende dat de Regering op grond van de ontvangen kandidaturen wenst dat de Federale 
Investeringsmaatschappij haar optie tot aankoop van 116.809 Distrigas-aandelen licht en dat er wordt 
overgegaan tot de beperkte offerte-aanvraag ten einde deze effecten in een zo kort mogelijke termijn op 
de beurs te brengen; 

Overwegende dat de vermelde optie op 29 februari 1996 verstrijkt en dat de Federale 
Investeringsmaatschappij vooraf de financiering van de betaling van de uitoefenprijs moet kunnen 
organiseren;" 

·- K.B. 29 februari 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de 
organisatie en de werking van het Participatiefonds (B.S., 20 maart 1996). 

Rechtsbasis: artt. 73-75 wet 28juli 1992 houdendefiscale en financiële bepalingen 

Motivering hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 december 1992 met betrekking tot de 
rentevoet van de kredieten aan werklozen en van de gewone voorschotten die worden toegekend door 
het Participatiefonds onverwijld moeten gewijzigd worden teneinde de rentevoet te kunnen vaststellen 
in functie van de huidige marktrentevoet;" 

- K.B. 19 maart 1996a tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van BELGACOM (B.S., 11 juni 1996). 

Rechtsbasis: art. 41, § 4, wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de Belgische Staat op 21 december 1995 een overeenkomst heeft gesloten tot 
overdracht van 50 percent van de aandelen van BELGACOM min één aandeel ... ; 

Overwegende dat de aanneming van voornoemde wijzigingen aan de statuten van BELGACOM één van 
de opschortende voorwaarden uitmaakt voor de verwezenlijking van die overdracht; 

Overwegende dat de Staat en BELGACOM er belang bij hebben dat die opschortende voorwaarde zo 
spoedig mogelijk wordt vervuld opdat voornoemde overdracht op korte termijn kan worden 
verwezenlijkt;" 

- K.B. 19 maart 1996b tot goedkeuring van een wijziging van het eerste beheerscontract van BELGACOM 
(B.S., 11 juni 1996). 

Rechtsbasis: art. 4, art. 5, § 1, lid 2, en art. 6 wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de Belgische Staat op 21 december 1995 een overeenkomst heeft gesloten tot 
overdracht van 50 percent van de aandelen van BELGACOM min één aandeel ... ; 

Overwegende dat de opheffing van artikel27 van het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en 
BELGACOM één van de opschortende voorwaarden uitmaakt voor de verwezenlijking van die 
overdracht; 

Overwegende dat de Staat en BELGACOM er belang bij hebben dat die opschortende voorwaarde zo 
spoedig mogelijk wordt vervuld op dat voornoemde overdracht op korte termijn kan worden 
verwezenlijkt;" 

-Besluit van de Waalse Regering van 21 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning 
van de kredietinstellingen waaraan krachtens artikel 46 van de Huisvestingscode de gewestwaarborg wordt 
verleend (B.S., 4 december 1996). 
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"Overwegende dat deze erkenning vóór 31 december 1996 moet worden verleend aangezien de 
kredietinstellingen uiterlijk op die datum de financiering van hun activiteiten tot een goed einde moeten 
kunnen brengen bij de financiële instellingen die hen concurrerende voorwaarden wensen aan te 
bieden;" 

- K.B. 23 december 1996b houdende verhoging van het kapitaal van DE POST (B.S., 5 maart_1997). 

Rechtsbasis: art. 147, tweede lid, wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende de dwingende noodzaak tot een inbreng van kapitaal in DE POST in 1996 om deze de 
middelen te verschaffen kwalitatief hoogstaande diensten te verlenen zoals voorzien in het 
beheerscontract van de Regie der Posterijen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 14 september 1992; 
die middelen maken onder meer een snelle informatisering van de postkantoren mogelijk;" 

- K.B. 10 januari 1997 houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract gesloten tussen DE POST en de 
Staat (B.S., 5 maart 1997). 

Rechtsbasis: artt. 3-6 wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende de dwingende noodzaak tot het tot stand brengen van een nieuw beheerscontract tussen 
het autonoom overheidsbedrijf DE POST en de Staat voor 1 januari 1997 ingevolge de hiervoor 

, vermelde wijzigingen in de financiële relaties tussen DE POST en de Staat,·" 

- K.B. 17 februari 1997b tot wijziging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot 
regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds (B.S., 25 februari 1997). 

Rechtsbasis: artt. 73-75 wet 28juli 1992 houdendefiscale en financiële bepalingen 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende de noodzaak om onverwijld aan de betreffende werklozen toe te laten te genieten van de 
nieuwe bepalingen, ingevoerd om hun vestiging als zelfstandige te vergemakkelijken en overwegende 
de noodzaak om de werkloosheid te verminderen, " 

- M.B. 17 februari 1997 tot bepaling van de activiteiten die uitgesloten zijn van de achtergestelde lening aan 
werklozen (B.S., 25 februari 1997) 

Rechtsbasis: artt. 73-75 wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen en art. 17 K.B. 
22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de werklozen onverwijld moeten op de hoogte gebracht worden van de 
activiteitssectoren die uitgesloten zijn van de achtergestelde lening die, met toepassing van het 
voornoemde koninklijk besluit van 22 december 1992, kan worden toegekend aan bepaalde 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die zich als zelfstandige wensen te vestigen of een eigen 
onderneming wensen op te richten" 

- K.B. 18 februari 1997c houdende diverse maatregelen ten gunste van de statutaire personeelsleden van de 
Regie voor Maritiem Transport (B.S., 26 februari 1997). 

Rechtsbasis: art. 107, lid 2, G. W. (voorts vermelding van art. 12, § 1, wet 22 juli 1993 houdende 
bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken en van art. 13 K.B. 18 februari 1997 houdende diverse 
maatregelen ten gunste van de statutaire personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport ter 
uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de 
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie) 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid wegens de omstandigheid dat, in acht genomen de zware 
verliezen geleden door de Regie voor Maritiem Transport, het van belang is om per 1 maart 1997 het 
voorziene herstructureringsplan uit te voeren, met inbegrip van de sociale begeleidingsmaatregelen die 
het bevat, op straffe van bijkomende lasten voor de begroting te doen ontstaan;" 
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- K.B. 21 februari 1997a tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze 
waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en 
naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (B.S., 26 februari 1997). 

Rechtsbasis: art. 88 bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (voorts vermelding 
van art. 11 K.B. 18 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie 
voor Maritiem Transport ter uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende 
tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische 
en Monetaire Unie) 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat het voornoemd koninklijk besluit van 18 februari 1997 de overdracht bepaalt van de 
personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport tewerkgesteld bij de Dienst Bijstand 
Loodswezen naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur; 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid wegens de omstandigheid dat, in acht genomen de zware 
verliezen geleden door de Regie voor Maritiem Transport, het van belang is om op chronologisch 
samenhangende wijze het aangenomen herstructureringsplan uit te voeren, met inbegrip van de 
overdracht van de Dienst Bijstand Loodswezen naar de Vlaamse Regering;" 

- K.B. 21 februari 1997b tot vaststelling van een toelage aan het personeel van de werkhuizen van de Regie voor 
Maritiem Transport dat werk verricht in verschoven uurrooster (B.S., 26 februari 1997). 

Rechtsbasis: art. 11, § 1, wet 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van 
openbaar nut 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat, om de bedrijfszekerheid van de overvaarten te waarborgen, de toekenning van een 
toelage aan de personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport tewerkgesteld in de werkhuizen 
en belast met het verrichten van prestaties in verschoven uurrooster dient vastgesteld;" 

- K.B. 4 maart 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1991 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten (B.S., 21 maart 
1997) 

Rechts basis: art. 107, lid 2, G. W. 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat, gelet op de ontbinding van de Regie voor maritiem transport, het noodzakelijk is de 
voorwaarden van indienstneming voor de contractuele personeelsleden afkomstig van deze 
overheidsdienst dringend te versoepelen met het oog op hun reïntegratie in de federale 
overheidsdiensten; 

Overwegende dat het noodzakelijk is, gelet op het bijzonder karakter van hun tewerkstelling, de 
voorwaarden van indienstneming van de leden van het medisch en paramedisch contractueel personeel 
van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers aan te passen 
teneinde ten spoedigste te verhelpen aan de afwezigheid van gespecialiseerd personeel zodat het 
Instituut zijn opdrachten kan vervullen;" 

- M.B. 18 maart 1997a tot uitvoering van het koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende verhoging van 
het kapitaal van DE POST (B.S., 21 maart 1997). 

Rechtsbasis: art. 147, lid 2, wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven en artt. 5 en 75 OKI-wet 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat, gelet op de reeds in het koninklijk besluit van 23 december 1996 uiteengezette 
dringende noodzakelijkheid om deze financiële middelen zo snel mogelijk aan DE POST te verschaffen, 
het noodzakelijk is om onverwijld de voorbereidende handelingen te preciseren en de specifieke 
modaliteiten van de aan de Federale Participatiemaatschappij toevertrouwde opdracht te bepalen;" 

- K.B. 13 april1997c in uitvoering van artikel 9 van de wet van 17 maart 1997 betreffende de fmanciering van 
het HST-project (B.S., 16 apri11997). 

Rechts basis: art. 9 wet 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project 
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De aanhefvan dit besluit bevat geen enkele verwijzing naar de WRvSt., waaraan ook niet om advies is 
gevraagd; wel wordt de hoogdringendheid gemotiveerd (wat een beroep op art. 3, § 1, WRvSt. laat 
veronderstellen): 

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid wegens de omstandigheid dat HST-Fin op zeer korte termijn een 
eerste schijf van de financiering van het HST-project, georganiseerd door voornoemde wet van 
17 maart 1997, dient te realiseren en dat het bijgevolg van belang is om de modaliteiten voor de 
financiering van HST-Fin onverwijld vast te leggen;" 

- K.B. 25 april1997 tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van HST-Fin (B.S., 17 mei 1997). 

Rechtsbasis: art. 11, lid 2, wet 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid wegens de omstandigheid dat HST-Fin op zeer korte termijn 
thesauriebewijzen of andere effecten zou kunnen uitgeven volgens procédés die aanleiding kunnen 
geven tot een openbaar aanbod van deze effecten;" 

- K.B. 16 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1997 tot invoering van een tijdelijke 
regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze 
vennootschap van publiek recht Belgacom, genomen met toepassing van artikel3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie (B.S., 9'augustus 1997). 

Rechts basis: art. 10 K.B. 18 juni 1997 tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande 
aan de pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennootschap van 
publiek recht Belgacom, genomen met toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie .. 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat het koninklijk besluit tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande 
aan de pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennootschap van 
publiek recht Belgacom, genomen met toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie op 18 juni 1997 is genomen; dat op 1 juli 1997 de eerste statutaire 
personeelsleden , effectief een verlof voorafgaand aan pensioen opnemen; dat dit besluit bijgevolg 
dringend moet worden getroffen. " 

- K.B. 18 juli 1997 waarbij de Federale Participatiemaatschappij wordt gelast aandelen van de N.V. Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas-Bank en van de N.V. Algemene Spa~r- en Lijfrentekas-Verzekeringen over te dragen 
(B.S., 29 juli 1997): 

Rechts basis: art. 108 G. W en art. 99 wet 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Overwegende dat de regering de Federale Participatiemaatschappij een bijkomende deelneming in de 
[ASLK]-Bank en de [ASLK]-Verzekeringen wenst te laten overdragen; dat het wenselijk is dat de 
opbrengst van deze overdracht in aanmerking kan komen voor de verwezenlijking van de budgettaire 
voorwaarden voor de toetreding van België tot de Europese Economische en Monetaire Unie; dat de 
overdracht bijgevolg afgerond moet zijn vóór 31 december 1997; 

Overwegende dat de vermindering van de deelneming van de Federale Participatiemaatschappij tot 40% 
luidens de artikelen 22 en 2 7 van de gecoördineerde wet tot organisatie van de openbare kredietsector 
en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële 
vennootschappen slechts kan plaatsvinden via een openbaar bod tot verkoop of verkoop ter beurs, of 
overdracht aan het personeel, zonder afbreuk te doen aan het eventuele voorkooprecht van bestaande 
aandeelhouders; 

Overwegende dat de procedure die deze bepalingen voor ten minste een deel van de deelneming opleggen 
zich mogelijk over meerdere maanden kan uitstrekken; dat zij dus onmiddellijk dient aangevat, opdat 
zij vóór 31 december 1997 afgerond zou kunnen worden; 

Overwegende dat de Federale Participatiemaatschappij bijgevolg zonder verwijl gelast moet worden op 
advies van de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk de procedure tot overdracht van 
een gedeelte van haar deelneming in de [ASLK]-Bank en de [ASLK]-Verzekeringen aan te vatten, met 
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inachtname van de artikelen 22 en 27 van de gecoördineerde wet tot organisatie van de openbare 
kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde 
privaatrechtelijke financiële vennootschappen;" 

lll. Adviesaanvraag zonder tijdslimiet (9) 

In alle onderstaande gevallen is het advies van de afdeling wetgeving in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd, en opgenomen in het bibliografisch deel van deze thesis. 

A. Wetten en decreten 

- Wet 24 december 1993b betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten (B.S., 22januari 1994). 

-Wet 27 december 1993 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector 
en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke fmanciële 
vennootschappen, alsook van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der met zegel 
gelijkgestelde taksen en tot wijziging van het statuut van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de 
Nijverheid (B.S., 31 december)993). 

-Wet 12. december 1994 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven en van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en 
van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke fmanciële 
vennootschappen (B.S., 22 december 1994) 

Enkel voor wat betreft advies 1; advies 2 diende binnen drie dagen uitgebracht (infra) 

-Wet 23 december 1994 inzake depositobeschermingsregelingen voor de kredietinstellingen (B.S., 13 januari 
1995). 

-Wet 4 april1995 houdende fiscale en fmanciële bepalingen (B.S., 23 mei 1995; err. B.S., 1 juli 1995) 

-Wet 17 maart 1997 betreffende de fmanciering van het HST-project (B.S., 2 april1997). 

-Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997). 

B. Reglementaire besluiten 

- K.B. 25 april1997b genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en§ 2 van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische 
en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
(B.S., 18 juni 1997; err. met verslag aan de Koning en advies van de Raad van State inB.S., 9 augustus 1997). 

- K.B. 19 augustus 1992a tot goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Regie van Telegrafie en 
Telefonie en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Regie bij de 
autonome overheidsbedrijven (B.S., 4 september 1992). 

IV. Aanvraag voor advies binnen drie dagen omwille van hoogdringendheid (43 + 2) 

Tenzij anders vermeld, is het advies van de afdeling wetgeving in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, 
en opgenomen in het bibliografisch deel van deze thesis. 

A. Wetten en decreten 

-Wet 22 juli 1993 houdende fiscale en fmanciële bepalingen (B.S., 26 juli 1993). 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"L 'urgence est motivée par Ze fait que plusieurs dispositions du projet doivent, dans Ze cadre de la 
réalisation des objectijs budgétaires du Gouvernement, entrer en vigueur à partir du 7 mai 1993 et du 
rr juillet 1993. Il s'indique dès lors que Ze projet puisse être adopté et publié au Moniteur beige dans 
les meilleurs délais." 

-Wet 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 9 augustus 1993) 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"Het inroepen van de hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het feit dat de Regering als één van 
haar belangrijkste doelstellingen de gezondmaking van de· rijksfinanciën beoogt. Bovendien wil zij de 
maatregelen, vervat in hogergenoemd voorontwerp van wet zo spoedig mogelijk in werking laten 
treden." · 
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- Programmawet 24 december 1993 (B.S., 31 december 1993; tweede uitgave). 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

" ... het feit dat de Regering de gezondmaking van de rijksfinanciën als één van haar belangrijkste 
doelstellingen beschouwt en zij, bijgevolg, meerdere van de in dit voorontwerp vervatte maatregelen, 
zo spoedig mogelijk in werking willaten treden ... " 

- Wet 6 juli 1994 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van 
het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke fmanciële vennootschappen, 
alsook van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (B.S., 15 juli 
1994). 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

" ... dat het effect van de bepalingen van artikel 2 van het wetsontwerp uitwerking dient te hebben in de 
maand apri/1994, ... " 

-Wet 12 december 1994 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven en van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en 
van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke fmanciële 
vennootschappen (B.S., 22 december 1994). 

Enkel voor wat betreft advies 2,· advies 1 was niet aan een termijn onderworpen (supra) 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

" ... le fait que la Chambre souhaite terminer la discussion de ce projet de loi Ze 9 novembre 1994." 

-Wet 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 23 december 1994- tweede uitgave) 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

Advies 1 

"Het inroepen van de hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het feit dat de Regering als één van 
haar belangrijkste doelstellingen de gezondmaking van de rijksfinanciën beoogt. De meeste in het 
voorontwerp vervatte bepalingen treden in werking op 1 januari 1995, vandaar dat het de bedoeling is 
van de Regering om dit voorontwerp voor deze datum door het Parlement te laten goedkeuren en door 
het Staatshoofd te laten bekrachtigen en afkondigen. " 

Advies 2 

"... le Sénat souhaite pouvoir disposer de !'avis dans un délai utile avant la discussion en séance 
publique, prévue pour les 1 er et 2 décembre prochains. " 

-Wet 20 december 1995 houdende fiscale, fmanciële en diverse bepalingen (B.S., 23 december 1995) 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

Advies 1 

"Het inroepen van de hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het feit dat de Regering als één van 
haar belangrijkste doelstellingen de gezondmaking van de rijksfinanciën beoogt. De meeste in het 
voorontwerp vervatte bepalingen concretiseren de beslissingen met budgettaire, fiscale en financiële 
draagwijdte, die genomen werden in het kader van de opstelling van de Begroting 1996, en treden in 
werking op 1 januari 1996. Vandaar dat het de bedoeling is van de Regering om dit voorontwerp voor 
deze datum door het Parlement te laten goedkeuren en door het Staatshoofd te laten bekrachtigen en 
afkondigen. " 

Advies 2 

"De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen werden besproken tijdens de Ministerraad van 17 oktober 
1995. De notificatie van de beslissing hieromtrent luidt als volgt: 

'De bepalingen betreffende telecommunicatie zullen verder worden onderzocht in de betrokken 
werkgroep. Indien hieromtrent geen problemen meer rijzen zullen zij niet meer aan de Raad worden 
voorgelegd en zullen zij als een hoofdstuk IX in Titel JIJ (die IV wordt) worden ingevoegd'. " 

-Wet 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de 
Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 1 augustus 1996) 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 
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"Het inroepen van de hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het feit dat het voorontwerp in zijn 
geheel een van de belangrijkste doelstellingen van het regeringsbeleid beoogt te helpen realiseren, 
namelijk ons land laten beantwoorden aan de voorwaarden, vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, 
om het te laten toetreden tot de Europese Economische en Monetaire Unie. 

Indien ons land niet zou voldoen aan de toetredingsvoorwaarden van de Europese Economische en 
Monetaire Unie, zou het zeer zware gevolgen ondergaan onder de vorm van monetaire instabiliteit en 
hoge intrest/asten, met een nefaste invloed op de economie, de werkgelegenheid en de intrest/asten. 

De begratingsobjectieven in het Verdrag van Maastricht vormen voor ons land een internationale 
verbintenis. Overeenkomstig het vastgelegde tijdsschema zal begin 1998 worden bepaald welke 
Lid-Staten in aanmerking komen voor de toetreding: vandaar dat de begratingsresultaten voor 1997 
cruciaal zullen zijn. 

Dit ontwerp moet de regering toelaten om, zowel in het kader van de uitvoering van de begroting 1996 
als van de voorbereiding en de uitvoering van de begroting 1997, op alle domeinen van de openbare 
financiën de nodige maatregelen te treffen, teneinde het globale overheidstekort tot 3 % van het BBP te 
beperken, de schuldratio verder te verminderen en het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te 
waarborgen. 

Het is de bedoeling van de Regering om dit voorontwerp zo spoedig mogelijk door het Parlement te laten 
goedkeuren en door het Staatshoofd te laten bekrachtigen en afkondigen, zodat de Regering over een 
instrument beschikt dat haar zal toelaten om snel in te grijpen, wanneer zich uitzonderlijke 
omstandigheden, gebeurteniSsen of ontwikkelingen voordoen die de toetreding van ons Land tot de 
Europese Economische en Monetaire Unie in gevaar zouden brengen. " 

-Decreet 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 (B.S., 21 oktober 1994; err. B.S., 
3 december 1994) 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"Op 19 januari 1994 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de nieuwe structuren van de 
openbare Investeringsmaatschappijen GIMV, GIMVINDUS, VMH en LRM. Deze nieuwe structuren 
voorzien dat de openbare Investeringsmaatschappijen voortaan onafhankelijk van elkaar zullen 
functioneren. 

In afwachting van een decretale basis, voorzien in het voorgelegde decreet, wordt de verzelfstandiging 
ten voorlopigen titel geregeld via zogenaamde fiduciaire overeenkomsten. Aangezien dezé 
overeenkomsten een precair karakter hebben, dringt een decretale regeling zich met spoed op. 

Bovendien voorziet het decreet de oprichting van het zogenaamde 'Limburgfonds ', dat zal instaan voor de 
financiering van de economische en sociale reconversie in Limburg. Aangezien een aantal reconversie
initiatieven zich thans louter behelpen met financiële reserves uit het verleden en deze in het najaar 
uitgeput zullen zijn, dient ook om deze reden het decreet met spoed te worden behandeld. " 

-Decreet 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995 
(B.S., 6 februari 1996). 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"Deze noodzakelijkheid wordt gemotiveerd door het feit dat dit voorontwerp -dat normalerwijze nl. 
zonder verkiezingen voor 30 april diende ingediend te worden bij de Vlaamse Raad overeenkomstig 
artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit- zo snel mogelijk bij de Vlaamse 
Raad moet kunnen ingediend worden zodat de Vlaamse Raad onmiddellijk na het reces dit voorontwerp 
kan bespreken. " 

-Decreet 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997 (B.S., 31 december 
1996 - derde uitgave). 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"De dringende noodzakelijkheid wordt gemotiveerd door het feit dq,t dit voorontwerp van decreet samen 
met de ontwerp-begroting 1997 in het Parlement moet worden ingediend omwille van de directe relatie 
tot de ontwerp-begroting 1997. Omwille van het grondwettelijk annaliteitsbeginsel van de begroting 
moet het Vlaamse Parlement de begroting en het programmadecreet behandelen vóór het jaareinde. " 

- Wet 13 juni 1997 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 
26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
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Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S., 19 juni 1997). 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het feit dat het voorontwerp de bekrachtiging inhoudt 
van de koninklijke besluiten die ten laatste op 31 december 1996 werden genomen met toepassing van 
(de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van 
België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering 
van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels). Het 
bevat bovendien een aantal bepalingen, die in samenhang met de genomen koninklijke besluiten, 
eveneens bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen die de Regering voor ogen heeft, namelijk 
ons Land laten beantwoorden aan de voorwaarden, vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, om het 
te laten toetreden tot de Europese Economische en Monetaire Unie, en de modernisering van de sociale 
zekerheid, met behoud van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. 

De hoogdringendheid wordt tevens gemotiveerd door het feit dat de koninklijke besluiten, genomen met 
toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de voorwaarden tot deelname van 
België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, ophouden uitwerking te hebben op 30 juni 
1997, tenzijzij vóór die datum bij wet bekrachtigd zijn, overeenkomstig artikel 6, § 1, van voornoemde 
wet. 

De besluiten, genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale 
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, houden op hun 
beurt, overeenkomstig artikel 51, § 1, van dezelfde wet, op uitwerking te hebben op het einde van de 
zesde maandvolgend op hun inwerkingtreding, en in ieder geval op 31 december 1997. 

De overige in het voorontwerp opgenomen bepalingen sluiten nauw aan bij de bepalingen vervat in de 
koninklijke besluiten, die bij dit voorontwerp bekrachtigd worden, en dienen uiteraard zo snel mogelijk 
kracht van wet te krijgen om maximaal hun beoogde effect te realiseren. 

De, Regering wenst dan ook dit voorontwerp van bekrachtigingswet zo spoedig mogelijk bij de Kamer van 
volksvertegenwoordigers in te dienen. " 

-Wet 26 juni 1997 tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering 
van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (B.S., 28 juni 1996) (artt. 1, 
2, § 1, 5, 1°, en 10). 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het feit dat het voorontwerp de bekrachtiging inhoudt 
van de koninklijke besluiten die ten laatste op 31 maart 1997 werden genornen met toepassing van (de 
wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België 
aan de Europese Economische en Monetaire Unie, de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en de wet 
van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het 
concurrentievermogen, gewijzigd bij de wet van 6 december 1996). Deze koninklijke besluiten dragen 
bij tot de realisatie van de doelstellingen die de Regering voor ogen heeft, namelijk ons Land laten 
beantwoorden aan de voorwaarden, vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, om het te laten 
toetreden tot de Europese Economische en Monetaire Unie, de modernisering van de sociale zekerheid, 
met behoud van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en ten slotte tot het bevorderen van 
de werkgelegenh.eid via talrijke tewerkstellingsmaatregelen. 

De hoogdringendheid wordt tevens gemotiveerd door het feit dat de koninklijke besluiten, genomen met 
toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de voorwaarden tot deelname van 
België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, ophouden uitwerking te hebben op 30 juni 
1997, tenzij zij vóór die datum bij wet bekrachtigd zijn, overeenkomstig artikel6, § 1, van voornoemde 
wet. 

De besluiten, genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale 
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, houden op hun 
beurt, overeenkomstig artikel 51, § 1, van dezelfde wet, op uitwerking te hebben op het einde van de 
zesde maand volgend op hun inwerkingtreding, en in ieder geval op 31 december 1997. 

Privatisering en verzelfstandiging - Boek L Privatisering in België 



----------- --~-~--- --~~--

[I-394] 

---c::-=à=~-=K;:-=,;-,.=,-=.;-,;-.-.----=-=---"'--""'-,::cccc.,_-,-,."-~;l 

i 

!_::_-

De besluiten genomen met toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van 
de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, gewijzigd bij de wet 
van 6 december 1996, moeten om hun uitwerking te behouden, bekrachtigd worden uiterlijk op het 
einde van de zevende maand na hun inwerkingtreding. · 

Artikel 4 van het voorontwerp verlengt de termijnen voor het sluiten van zowel sectoriële als 
ondernemingsakkoorden en moet dan ook zo snel mogelijk kracht van wet krijgen om de betrokken 
partijen de nodige rechtszekerheid hiervoor te bieden. 

Gebonden door deze verschillende termijnen, wenst de Regering dan ook dit voorontwerp van 
bekrachtigingswet zo spoedig mogelijk bij de Kamer van volksvertegenwoordigers in te dienen." 

B. Reglementaire besluiten 

- K.B. 29 september 1993 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare 
kredietsector en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen (B.S., 
1 oktober 1993; err. B.S., 27 oktober 1993). 

]J.echtsbasis: artt. 99 en 100 wet 22juli 1993 houdendefiscale en financiële bepalingen; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"les négociations actuellement en cours avec Ie candidat acheteur de la C. G.E.R. " 

- K.B. 10 juni 1994a tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in Synatom (B.S., 28 juni 
1994). 

Rechtsbasis: artt. 98 en 100 wet 22juli 1993 houdendefiscale enfim;znciële bepalingen; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"De Ministerraad van 5 mei 1994 heeft beslist om het advies bij hoogdringendheid in te winnen, ten einde 
een definitieve beslissing te kunnen nemen betreffende het globaal akkoord aangaande de privatisering 
van de Nationale Investeringsmaatschappij op de Ministerraad van 20 mei a.s. Gelet op het feit dat het 
onderzoek door de Europese Commissie van het NIM-dossier onder de EG-concentratieregels wettelijk 
pas kan aanvatten na de ondertekening van de overeenkomst, is het bijgevolg van groot belang, ter 
vrijwaring van de belangen van de Schatkist ... . " 

- K.B. 10 juni 1994b tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in de Nationale 
Maatschappij der Pijpleidingen (B.S., 28 juni 1994). 

Rechtsbasis: artt. 98 en 100 wet 22juli 1993 houdendefiscale en financiële bepalingen; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdellng wetgeving: 

"De Ministerraad van 5 mei 1994 heeft beslist om het advies bij hoogdringendheid in te winnen, teneinde 
een definitieve beslissing te kunnen nemen betreffende het globaal akkoord aangaande de privatisering 
van de Nationale Investeringsmaatschappij op de Ministerraad van 20 mei a.s. Gelet op het feit dat het 
onderzoek door de Europese Commissie van het NIM-dossier onder de EG-concentratieregels wettelijk 
pas kan aanvatten na de ondertekening van de overeenkomst, is het bijgevolg van groot belang, ter 
vrijwaring van de belangen van de Schatkist ... . " 

- K.B. 16 juni 1994a houdende diverse bepalingen betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de 
privatisering van de Nationale Investeringsmaatschappij (B.S., 28 juni 1994). 

Rechtsbasis: artt. 98 en 100 wet 22juli 1993 houdendefiscale en financiële bepalingen; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"De Ministerraad van 5 mei 1994 heeft beslist om het advies bij hoogdringendheid in te winnen, ten einde 
een definitieve beslissing te kunnen nemen betreffende het globaal akkoord aangaande de privatisering 
van de Nationale Investeringsmaatschappij op de Ministerraad van 20 mei a.s. Gelet op het feit dat het 
onderzoek door de Europese Commissie van het NIM-dossier onder de EG-concentratieregels wettelijk 
pas kan aanvatten na de ondertekening van de overeenkomst, is het bijgevolg van groot belang, ter 
vrijwaring van de belangen van de Schatkist ... . " 

- K.B. 16 juni 1994b tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in Distrigas (B.S., 28 juni 
1994). 

Rechtsbasis: artt. 98 en 100 wet 22juli 1993 houdendefiscale en financiële bepalingen; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 
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"De Ministerraad van 5 mei 1994 heeft beslist om het advies bij hoogdringendheid in te winnen, teneinde 
een definitieve beslissing te kunnen nemen betreffende het globaal akkoord aangaande de privatisering 
van de Nationale Investeringsmaatschappij op deMinisterraad van 20 mei a.s. Gelet op hetfeit dat het 
onderzoek door de Europese Commissie van het NIM-dossier onder deEG-concentratieregels wettelijk 
pas kan aanvatten na de ondertekening van de overeenkomst, is het bijgevolg van groot belang, ter 
. vrijwaring van de belangen van de Schatkist ... . " 

- K.B. 20 juli 1994a tot wijziging van het statuut van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 
en tot regeling van de inbreng in de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding van de deelneming van de Staat in 
de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (B.S., 30 juli 1994) 

Rechtsbasis: artt. 98 en 100 wet 22juli 1993 houdendefiscale enfinanciële bepalingen; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"De Ministerraad van 17 juni 1994 heeft beslist om het advies bij hoogdringendheid in te winnen, ten 
einde zo snel mogelijk het statuut van de NMKN te kunnen herstructureren, deze aan te passen aan de 
wetten op de handelsvennootschappen, en de wet van 22 maart 1993 op het statuut en het toezicht op 
de kredietinstellingen, in het kader van de overdracht van de participatie van de Staat in de NMKN aan 
de ASLK-Holding, die noodzakelijk is om redenen van efficiënt beheer. Deze maatregeten moeten 
toelaten op een efficiënte en verantwoorde wijze de participatie van de NMKN op korte termijn te 
kunnen overdragen aan derden. In het belang van de Schatkist en ter vrijwaring van de belangen van 
de NMKN en haar personeel, is het dan ook van groot belang om zo vlug mogelijk over dit ontwerp het 
advies van de Raad van State te verkrijgen. " 

- K.B. 20 juli 1994b tot regeling van de wijze waarop de deelneming van de Staat in de Nationale 
Investeringsmaatschappij ingebracht wordt in de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding (B.S., 30 juli 1994). 

Rechts basis: artt. 98 en 100 wet 22 juli }993 houdende fiscale en financiële bepalingen; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"De Ministerraad van 17 juni 1994 heeft beslist om het advies bij hoogdringendheid in te winnen, 
teneinde zo snel mogelijk de pre-closing acties te kunnen voorbereiden in het kader van de overdracht 
van de aandelen van de overheid in de Nationale Investeringsmaatschappij. Dit besluit wordt genomen 
ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Belgische Staat en een aantal private vennootschappen, 
en ligt in het verlengde van een aantal besluiten die reeds voor advies werden voorgelegd aan dit Hoog 
Rechtscollege. In het belang van de Schatkist, is het dan ook van groot belang om zo vlug mogelijk over 
dit ontwerp het advies van de Raad van State te verkrijgen. " 

- K.B. 20 juli 1994c betreffende de verwerving van ter beurze genoteerde aandelen van Distrigas (B.S., 30 juli 
1994). 

Rechts basis: artt. 98 en 100 wet 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"De Ministerraad van 17 juni 1994 heeft beslist om het advies bij hoogdringendheid in te winnen, ten 
einde zo snel mogelijk de pre-closing activiteiten in het kader van de privatisering van de Nationale 
Investeringsmaatschappij te kunnen afronden. Het is verder in het belang van de Schatkist dat de 
beursintroductie van Distrigas-aandelen binnen een korte termijn plaatsvindt. Rekening houdend met 
de tijd nodig om dergelijke beursintroductie voor te bereiden, is het derhalve in het belang van de 
Schatkist om zo vlug mogelijk over dit ontwerp het advies van de Raad van State te verkrijgen." 

- K.B. 7 apri11995 tot wijziging van de wet van· 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en 
van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke fmanciële 
vennootschappen en houdende diverse andere bepalingen inzake de verkoop van activa (B.S., 29 apri11995). 

Rechtsbasis: art. 99 wet 22 juli 1993 houdende sociale en diverse bepalingen en artt. 169 tot 171 wet 
21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"De Ministerraad wenst zo vlug mogelijk tot een juridische hervorming en financiële herstructurering van 
bepaalde openbare instellingen over te gaan, ten einde het wettelijk kader te creëren op basis waarvan 
een openbare procedure kan worden opgestart. De Raad is van oordeel dat het ontwerp onverwijld 
dient te worden genomen om binnen het voorziene wettelijke kader de mogelijkheid te hebben 
strategische partners voor deze instellingen te selecteren, dit in het belang van deze instellingen. 
Een vertraging in deze procedures zou een negatieve weerslag kunnen hebben op de waarde van de 
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onderneming. Bovendien dient zekerheid te worden geschapen omtrent de toekomst van deze 
instellingen, inzonderheid voor het personeel. " 

- K.B. 7 oktober 1996 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en 
van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke fmanciële 
vennootschappen en waarbij de N.V. Federale Participatiemaatschappij gelast wordt haar deelneming in het 
Landbouwkrediet N.V. over te dragen (B.S., 10 oktober 1996). 

Rechtsbasis: art. 99 wet 22 juli 199 3 houdende sociale en diverse bepalingen en art. 3 7 wet 20 december 
1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in het advies van de afdeling wetgeving: 

"Les conventions relatives à la cession de la participation dans la société anonyme Crédit agricole sont 
en. état d'être signées, et la date de signature a été fzxée par les contreparties, sous condition de 
signature de l'arrêté royal soumis à votre Haut Collège par Sa Majesté Ie Roi Albert IJ pour cette date, 
au 20 septembre 1996. Compte tenu du fait que, selon la notification du conseil des ministres du 2 août 
1996, Ie projet d'arrêté doit, après avoir été examiné par Ie Conseil d'Etat, à nouveau être soumis au 
conseil des min is tres avant de pouvoir être soumis à la signature de Sa Majesté Ie Roi, ... " 

- K.B. 10 november 1996 tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van DE POST en van de 
wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, in toepassing 
van artikel3, § 1, 1° en 2°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden 
tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 13 december 1996). 

Rechtsbasis: art. 3, § 1, ] 0 en 2°, wet 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire 
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie; 
machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de door de noodzaak gemotiveerde hoogdringendheid om de voorwaarden tot stand te brengen 
die moeten toelaten het bedrag van de subsidies en vergoedingen toegekend ten laste van de Staat aan 
het autonoom overheidsbedrijf DE POST te verlagen maar tegelijk de leefbaarheid van het 
pensioenstelsel van haar personeel evenals een optimale doeltreffendheid in het realiseren van de 
opdrachten van openbare dienst te waarborgen;" 

- K.B. 18 november 1996a houdende maatregelen met het oog op een wijziging van de wet van 1 april 1971 
houdende de oprichting van een Regie der Gebouwen overeenkomstig artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 
1996 die erop toeziet te voldoen aan de begrotingsvoorwaarden voor de Belgische deelname aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie (B.S., 12 december 1996). 

Rechtsbasis: art. 3, § 1, 6° en 7°, wet 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire 
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie; 
machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de hoogdringendheid die gemotiveerd wordt door de noodzaak de Regie der Gebouwen, 
onverwijld te voorzien van een wettelijk kader om haar werking performanter te maken en haar 
werkingskosten te verlagen;" is dit een motivering van de hoogdringendheid? 

- K.B .. 18 november 1996b waarbij de Regie der Gebouwen ertoe wordt gemachtigd zich te verenigen met 
andere rechtspersonen (B.S., 12 december 1996). 

Rechtsbasis: art. 2, lid 4, wet 1 april 1971 houdende de oprichting van een Regie der Gebouwen (voorts 
vermelding van art. 1, § 2, 2°, wet 14 juli 1976 inzake overheidsopdrachten, leveringen en diensten) 

Het advies van de Raad van State is niet gepubliceerd. Bovendien vermeldt de aanhef van het besluit 
"Gelet op het advies van de Raad van State" zonder te verwijzen naar een specifiek artikel uit de 
W.RvSt. Uit de motivering van de hoogdringendheid valt echter af te leiden dat om advies is gevraagd 
met toepassing van art. 84 van die gecoördineerde wetten. 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door de noodzaak de Regie der Gebouwen toe te laten zich 
te associëren met andere rechtspersonen, om een dynamisch beheer van het onroerende federale 
patrimonium te verzekeren en om de staatsschuld te verlagen zodat België zou kunnen deelnemen aan 
de Europese economische en monetaire Unie; "is dit een motivering van de hoogdringendheid? 
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- K.B. 19 december 1996a houdende wijziging, met name wat het Landbouwkrediet N.V. betreft, van de wet van 
17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare 
sector in bepaalde privaatrechtelijke fmanciële vennootschappen, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut 
van en het toezicht op de kredietinstellingen en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (B.S., 
31 december 1996- derde uitgave). 

Rechtsbasis: artt. 35 en 37 wet 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen; 
machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de hoogdringendheid, die haar oorzaak vindt in het feit dat de machtiging verleend aan de 
Koning door hoger vermelde artikelen verstrij kt op 31 december 1996;" 

- K.B. 19 december 1996b genomen met toepassing van artikels 2 en 3, § 1, 6°, en§ 2 van de wet van 26 juli 
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging, wat het Gemeentekrediet van België betreft, van de wetten 
van 16 april 1963 betreffende de controle van het Gemeentekrediet van België, van 17 juni 1991 tot organisatie 
van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde 
privaatrechtelijke fmanciële vennootschappen en van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen (B.S., 31 december 1996- vierde uitgave). 

Rechts basis: art. 2 en art. 3, § 1, 6°, en § 2, wet 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire 
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie; 
machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid die haar oorsprong vindt in het feit dat de nieuwe structuur van 
het Gemeentekrediet operationeel is sedert 23 oktober 1996, en dat de rechtszekerheid vereist dat de 
van kracht zijnde wettelijke bepalingen zo snel mogelijk worden aangepast. " 

- K.B. 23 december 1996a tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare 
kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrèchtelijke 
fmanciële vennootschappen en van diverse andere bepalingen, wat betreft de Nationale Kas voor Beroepskrediet 
(B.S., 31 december 1996- derde uitgave). 

Rechtsbasis: art. 99 wet 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen en artt. 35 en 37 wet 
20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen,· machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid: Zowel het advies van de Raad van State als de aanhef van het K.B. 
verwijzen enkel naar art. 3bis, § 1, en niet naar art. 84, lid 1, 2°(allicht omdat eerst een gewoon advies 
was gevraagd en pas achteraf, bij brief, een advies binnen drie dagen). Advies noch KB. bevatten een 
motivering van de hoogdringendheid. 

- K.B. 24 december 1996a houdende coördinatie van wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de 
organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in 
bepaalde privaatrechtelijke fmanciële vennootschappen (B.S., 31 december 1996- vierde uitgave). 

Rechtsbasis: art. 37 wet 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen; 
machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de dringendheid, die gerechtvaardigd wordt door het feit dat de machtiging van de Koning om 
tot coördinatie van de wet van 17 juni 1991 over te gaan, op 31 december 1996 verstrijkt;" 

- K.B. 24 december 1996b tot uitvoering van artikel 56 van de wet van 20 december 1995 houdende fiscale, 
fmanciële en diverse bepalingen (B.S., 8 februari 1997). 

Rechtsbasis: artt. 56 en 59 wet 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen; 
machtenbes luit 

Motivering van hoogdringendheid: 

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid wegens de omstandigheid dat de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen bepaalde afnamen bedoeld in artikel 56 van voornoemde wet van 20 december 
1995 moet kunnen verrichten vóór de afsluiting van haar boekjaar 1996;" 
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- K.B. 5 februari 1997 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
(91/440/EEG) van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap (B.S., 
6 maart 1997; addendummet advies van de Raad van State, B.S., 4 april1997) 

Rechts basis: art. 1 wet 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale 
verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de dringendheid doordat de Commissie van de Europese Gemeenschappen de omzetting in het 
Belgisch recht van de richtlijn 911440/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling 
van de spoorwegen in de Gemeenschap tot voorwaarde stelt voor de erkenning dat de financiering van 
de investeringen voor de HST waartoe de regering heeft besloten, geen met de gemeenschappelijke 
markt strijdige staatssteun inhoudt, terwijl deze beslissing van de Commissie nodig is voor de werking 
van de financieringsmaatschappij die op korte termijn middelen voor de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen voor de HST-werken zoals voorzien in het herstructureringsplan "Doelstelling 
2005" ter beschikking moet stellen;" 

- K.B. 17 februari 1997a tot wijziging van artikel 74 van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en fmanciële 
bepalingen, in toepassing van artikel33 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsel[s] (B.S., 25 februari 1997) 

Reechtsbasis: art. 33, 3°, wet 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring 
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de betrokken werklozen 
onmiddellijk uit een opleiding en een begeleiding voordeel moeten trekken om hun kans op slagen te 
verhogen;" 

- K.B .. 18 februari 1997a houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor Maritiem 
Transport ter uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de 
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 
26 februari 1997). 

Rechtsbasis: art. 3, § 1, 6°, wet 26juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot 
deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie; machtenbesluit 

Motivering van heogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid wegens de omstandfgheid dat, in acht genomen de zware 
verliezen geleden door de Regie voor maritiem transport, het van belang is om per 1 maart 1997 het 
voorziene herstructureringsplan uit te voeren, met inbegrip van de sociale begeleidingsmaatregelen die 
het bevat, op straffe bijkomende lasten voor de begroting te doen ontstaan;" 

- K.B. 18 februari 1997b houdende diverse maatregelen ten gunste van de statutaire personeelsleden van de 
Regie voor Maritiem Transport ter uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot 
realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire 
Unie (B.S., 26 februari 1997) 

Rechts basis: art. 3, § 1, 6°, wet 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot 
deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid wegens de omstandigheid dat het geraden is, wegens de zware 
verliezen die de Regie voor Maritiem Transport heeft geleden, per 1 maart 1997 het in uitzicht gestelde 
herstructureringsplan uit te voeren, met inbegrip van de sociale begeleidingsmaatregelen die het bevat, 
wil men geen extra lasten voor de begroting [doen] ontstaan;" 

- K.B. 3 april1997 betreffende de overdracht van sommige ambtenaren van Belgacom aan de federale overheid 
in toepassing van art. 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 betreffende het realiseren van de budgettaire 
voorwaarden van de deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 5 april 1997). 

Rechtsbasis: art. 3, § 1, 6°, wet 26juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot 
deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 
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"Gelet op de dringende noodzakelijkheid vanwege de omstandigheid dat volgens de bewoordingen van 
een clausule van een "actionariaatsakkoord", dat de strategische consolidatie van Belgacom beoogt, 
die tekst concrete gestalte geeft aan de verbintenis van de Regering om uiterlijk op 1 april 1997 te 

bewerkstelligen 1586 dat de taken die onder het overheidsgezag ressorteren, meer bepaald in verband 
met twee diensten van het autonome overheidsbedrijf, namelijk de "Radio Maritieme Dienst" en de 
"Dienst Kijk- en Luistergeld", terugkeren naar de federale overheid; 

Overwegende dat de bepalingen van het onderhavige koninklijk besluit die overdracht organiseren en het 
juridische kader ervan vastleggen, dat de dringende noodzakelijkheid gewettigd is omdat de voormelde 
bepalingen moeten kunnen worden uitgevaardigd vóór de daadwerkelijke overdracht die op 1 april 
1997 zal geschieden, ten einde de rechtszekerheid van de betrokken personeelsleden, zowel 
administratief als financieel, te garanderen en een optimale efficiëntie bij het uitvoeren van de taken 
van openbare dienst van de federale overheid en van de diensten die daaronder ressorteren, te 
waarborgen;" 

- K.B. 13 april 1997a tot uitvoering van artikel 3, § 2, lid 2, van de wet van 17 maart 1997 betreffende de 
fmanciering van het HST-project (B.S., 16 april1997). 

Rechts basis: art. 3, § 2, lid 2, wet 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project 

Het advies van de Raad van State. van 25 maart 1997, is niet gepubliceerd. 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid wegens de omstandigheid dat HST-Fin op zeer korte termijn een 
eerste schijf van de financiering van het HST-project, georganiseerd door voornoemde wet van 
17 maart 1997, dient te realiseren en dat het bijgevolg van belang is dat de controlemechanismen 
bepaald in dit besluit onverwijld worden ingesteld;" 

- K.B. 13 april1997b tot vaststelling van de eerste statuten van HST-Fin (B.S., 16 apri11997). 

Rechtsbasis: art. 11, lid 2, wet 17 maart 1997 betreffende de financiering van ~et HST-project 

Het advies van de Raad van State. van 25 maart 1997, is niet gepubliceerd. 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid wegens de omstandigheid dat HST-Fin op zeer korte termijn een 
eerste schijf van de financiering van het HST-project, georganiseerd door voornoemde wet van 
17 maart 1997, dient te realiseren en dat het bijgevolg van belang is dat zij onverwijld wordt 
opgericht;" 

- K.B. 20 mei 1997 houdende goedkeuring van het beheersprotocol tussen de Staat, HST-Fin, de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de Federale Participatiemaatschappij (B.S., 29 mei 1997). 

Rechts basis: art. 11, lid 2, wet 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project 

Het advies van de Raad van State. van 25 maart 1997, is niet gepubliceerd. 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhefbes luit: 

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid wegens de omstandigheid dat HST-Fin op zeer korte termijn een 
eerste schijf van de financiering van het HST-project, georganiseerd door voornoemde wet van 
17 maart 1997, dient te realiseren en dat het aangewezen is om ter zake vooraf het referentiekader 
nader te bepalen in het beheersprotocol bedoeld in artikel 10 van dezelfde wet;" 

- K.B. 18 juni 1997 tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering voor 
bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, genomen met 
toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire 
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 12 augustus 
1997). 

Rechtsbasis: art. 3, § 1, 6°, wet 26juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot 
deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie; machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

1586 In het Nederlands is de tekst onbegrijpelijk. Vgl. daarom het Frans: "Vu l'urgence motivée par la circonstance 
qu"'aux termes d'une clause d'un accord d'actionnariat visan~ à la consolidation stratégique de Belgacom, Ie texte dont 
question concrétise l'engagement du Gouvernement de réaliser, au plus tard Ie 1 er avril 1997, ... ", nb. 
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"Overwegende dat 

- K.B. 8 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1967 waarbij de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas belast wordt met het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers (B.S., 14 augustus 
1997). 

Rechts basis: 

Het advies van de Raad van State. van 26 juni 1997, is niet gepubliceerd. 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat voor de toepassing van het op 
1 juli 1997 in werking tredend koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 
15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring 
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, dringend de nodige maatregelen moeten worden 
genomen op het vlak van de registratie van de basisgegevens voor de nieuwe pensioenberekeningen, 
inzonderheid met betrekking tot de deeltijdse arbeid en andere arbeidsherverdelende maatregelen;" 

- K.B. 19 augustus 1997 tot wijziging van de gecoördineerde wet tot organisatie van de openbare kredietsector 
en van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke fmanciële vennootschappen, 
genomen in toepassing van artikel3, § 1, 6° en 7°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de 
budgettaire voorwaarden tot deelname van België [aan] de Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 
26 augustus 1997; err. B.S., 30 augustus 1997) 

Rechtsbasis: art. 3, § 1, 6° en 7°, wet 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire 
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie; 
machtenbesluit 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de dringende noodzakelijkheid die haar oorsprong vindt in het feit dat de bepalingen van dit 
besluit onmiddellijk moeten genomen worden teneinde, binnen de kortste termijn, de latere verkoop te 
verwezenlijken van de aandelen in deN V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank, waartoe de Federale 
Participatiemaatschappij werd belast bij voornoemd koninklijk besluit van 18 juli 1997;" 

- K.B. 29 augustus 1997 waarbij de Federale Participatiemaatschappij wordt gelast aandelen van de 
N.V. Beroepskrediet over te dragen (B.S., 6 september 1997). 

Rechts basis: art. 99 wet 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen; machtenbes luit? 

Het advies van de Raad van State. van 6 augustus 1997, is niet gepubliceerd. 

Motivering van hoogdringendheid zoals weergegeven in aanhef besluit: 

"Gelet op de hoogdringendheid die voortvloeit uit het feit dat de Federale Participatiemaatschappij 
indicatieve biedingen van kandidaat-kopers voor de N. V. Beroepskrediet verwacht tegen 8 september 
1997, en dat zij vanaf die datum in staat moet zijn haar deelneming over te dragen;" 

V. Onbepaalbaar (7) 

- K.B. 10 junil994c tot oprichting van de Federale Investeringsmaatschappij (B.S., 28 juni 1994). 

Rechtsbasis: art. 2, § 3, wet 2 april1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en 
van gewestelijke investeringsmaatschappijen 

De aanhefvermeldt "Gelet op het advies van de Raad van State" zonder verwijzing naar een specifiek 
artikel uit de W.RvSt., zonder dat een advies van de afdeling wetgeving wordt gepubliceerd en zonder 
dat de hoogdringendheid wordt gemotiveerd. Voor de twee andere KB. 's van dezelfde datum, eveneens 
over de privatisering van de NIM, is een advies binnen drie dagen gevraagd. 

- K.B. 16 december 1994a betreffende de omvorming van BELGACOM in een naamloze vennootschap van 
publiek recht en de vaststelling van haar statuten (B.S., 22 december 1994). 

Rechtsbasis: art. 5912, §§ 1 en 3, wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven 

De aanhef vermeldt "Gelet op het advies van de Raad van State" zonder verwijzing naar een specifiek 
artikel uit de W.RvSt., zonder dat een advies van de afdeling wetgeving wordt gepubliceerd en zonder 
dat de hoogdringendheid wordt gemotiveerd. Over het andere KB. van dezelfde datum (zie K.B. 
16 december 1994b), eveneens over Belgacom, is geen advies gevraagd op grond van art. 3, § 1, 
W.RvSt. 
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- K.B. 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofoonnetten (B.S., 8 april1995). 

De aanhefvermeldt "Gelet op het advies van de Raad van State" zonder verwijzing naar een specifiek 
artikel uit de W.RvSt., zonder dat een advies van de afdeling wetgeving wordt gepubliceerd en zonder 
dat de hoogdringendheid wordt gemotiveerd. 

Aangezien er wel een verslag aan de Koning is gepubliceerd, maakt het niet publiceren van het advies 
van de Raad van State een schending uit van art. 3, § 2, W.RvSt. 

- K.B. 7 april 1995 [m.b.t. aandelenopties voor Belgacom-management] (niet gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad). 

- K.B. 10 april1995b tot uitvoering van artikel 59/6 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sonnnige economische overheidsbedrijven (B.S., 19 mei 1995). 

De aanhefvermeldt·"Gelet op het advies van de Raad van State" zonder verwijzing naar een specifiek 
artikel uit de W.RvSt., zonder dat een advies van de afdeling wetgeving wordt gepubliceerd en zonder 
dat de hoogdringendheid wordt gemotiveerd. 

- K.B. 10 mei 1995 houdende goedkeuring van een avenant aan het eerste Beheerscontract afgesloten tussen de 
Regie der Posterijen en de Belgische Staat (B.S., 7 juli 1995). 

De aanhef vermeldt "Gelet op het advies van de Raad van State" zonder verwijzing naar een specifiek 
artikel uit de W.RvSt., zonder dat een advies van de afdeling wetgeving wordt gepubliceerd en zonder 
dat de hoogdringendheid wordt gemotiveerd. 

- K.B. 19 maart 1996c [tot herroeping van K.B. 7 april1995 m.b.t. aandelenopties voor Belgacom-management] 
(niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 
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Inleiding 

A. Band met Boek I 

1. Anders dan aanvankelijk gedacht (zie voorwoord), bleek het niet mogelijk een proefschrift over 
privatisering te schrijven zonder ook over verzelfstandiging na te denken. De band tussen beide 
fenomenen is daarvoor te eng (ook historisch, infra, nr. 9; ook terminologisch : wat wij 
"verzelfstandiging" noemen, heette in Nederland lange tijd "privatisering", infra, nrs. 6-8). Beide 
vormen een uiting van een uit de markt terugtredende, minstens van een zich reorganiserende 
overheid. Bovendien gaat verzelfstandiging in regel vooraf aan privatisering, waarbij een versnelde 
overgang van het ene naar het andere verzelfstandigingsstatuut veelal een indicatie vormt-voor een op 
til zijnde verkoop. 

Het dossier Belgacom illustreert dit treffend. Opgericht in 1930 als "regie", werd het bedrijf in 1991 
omgevormd tot "autonoom overheidsbedrijf' en in 1994 tot "publiekrechtelijke naamloze vennootschap". 
Een jaar later vond de verkoop van de helft min één van de aandelen plaats. Een verdere verkoop, waarbij 
de controle volledig in handen van de privé-sector zal komen, staat ondertussen in de sterren geschreven. 
Voorafgaandelijk zal Belgacom ongetwijfeld tot "privaatrechtelijke naamloze vennootschap" worden 
omgevormd. 

Tijdens het privatiseringsproces zoals dat tot nu toe in België plaatsvond, zijn overigens enkel 
verzelfstandigde lichamen afgestoten. Studie van de voorbereiding van privatiseringen, noopt 
derhalve tot studie van verzelfstandiging, terwijl een gerichte studie van verzelfstandigde lichamen 
het op zijn beurt mogelijk maakt kandidaten voor toekomstige privatisering te identificeren. 

Rechtstreekse aanleiding om het doctoraatsonderwerp tot verzelfstandiging uit te breiden, vormde de 
vaststelling dat de gebreken van de wijze waarop momenteel in België .verzelfstandigd wordt -
overwicht executieve en democratisch deficit, intransparantie en rechtsonzekerheid, gebrekkige 

controle op autonome bedrijfsleiding, ... - grotendeels identiek zijn aan de gebreken waarmee het 
privatiseringsproces te kampen heeft. Deze vaststelling - niet schokkend, aangezien het dezelfde 
overheden zijn die privatiseren en verzelfstandigen - zou een studie van alleen maar het 
privatiseringsproces, artificieel maken. 

B. Complexiteit van de materiè 

2. Alleen al de schier onbegrensde omvang van de bestudeerde materie, maakt elk denken over 
verzelfstandiging tot een weliswaar fascinerende maar bijwijlen ook hallucinante aangelegenheid. 
Aan de ongekende complexiteit van de problematiek liggen nog minstens drie andere factoren ten 
grondslag. Ten eerste is er de traditionele frictie tussen publiek- en privaatrecht, frictie die zich al te 
vaak vertaalt in onbegrip tussen "publicisten" en "privatisten". 

Twee voorbeelden kunnen dit illustreren. 

Wie het begrip "vereniging" vanuit het publiekrecht benadert, associeert het met (zuivere of gemengde) 
publiekrechtelijke verenigingen, dit zijn bij wijze van vereniging tot stand gebrachte functioneel 
gedecentraliseerde lichamen (infra, nr. 6). Vanuit het privaatrecht daarentegen denkt men onwillekeurig 
aan de privaatrechtelijke rechtspersoon "vereniging (zonder winstoogmerk)". Sommige publiekrechtelijke 
verenigingen nemen inderdaad de vorm aan van een v.z.w., maar de twee concepten vallen allerminst 
samen. 

Onder invloed van de zgn. "tweewegenleer" is men geneigd te onderscheiden tussen verzelfstandiging 
"via de publiekrechtelijke weg" en "via de privaatrechtelijke weg". Deze begrippen invullen, blijkt echter 
uitermate lastig. Ressorteert de oprichting door een publieke rechtspersoon van een vennootschap die een 
openbare dienst verzekert onder de publiekrechtelijke of de privaatrechtelijke weg? De "publicist" zal 
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zich allicht geneigd tonen ze als verzelfstandiging via de publiekrechtelijke weg te aanzien, terwijl de 
"privatist" de operatie, onder verwijzing naar het beroep op de inherent privaatrechtelijke 
vennootschapsvorm, sneller als verzelfstandiging via de privaatrechtelijke weg zal bestempelen. Quid ? 

Ten tweede wordt de dichotomie publiek-privaatrecht in België doorkruist door een ander en zo 
mogelijk nog ingewikkelder onderscheid. Vooral ingevolge_ de opeenvolgende Staatshervormingen 
zijn de regelingen voor verzelfstandiging op het federale, het deelstatelijke (gemeenschaps- en 
gewest-) en het lokale niveau uit elkaar gegroeid. Om die reden is het quasi onmogelijk geworden om 
"verzelfstandiging" te analyseren zonder meteen het bestudeerde bevoegdheidsniveau te specificeren. 
Ten derde dient vastgesteld dat de studie van verzelfstandiging in België, bij gebrek aan zelfs maar 
een begïn van inventarisatie van verzelfstandigde lichamen, grotendeels "in het donker" moet 
verlopen. Het contrast met bijvoorbeeld de situatie in Nederland is groot : bij ons zijn er geen 
commissies "Sint" of "Cohen" werkzaam geweest en schrijven de respectieve regeringen (nog) geen 
beleidsnota's, laat staan "aanwijzingen", over verantwoord verzelfstandigen. De verschillende 
beleidsniveaus en de verschillende overheden binnen één beleidsniveau (bijv. de verschillende 
Gemeenschaps- en Gewestregeringen) weten niet van elkaar hoe ze verzelfstandigen en ageren dus 
langs elkaar heen. Dit versterkt dan weer de versplintering, zodat inventarisatie en systematisering 
nog moeilijker worden : de wanorde versterkt zichzelf. 

Wellicht hierom is ook de rechtsleer tijdens het afgelopen decennium, louter kwantitatief reeds, ver 
achter gebleven bij wat in Nederland en, zo komt me voor, in andere buurlanden is gepresteerd; I Niet 
zonder afgunst overschouwt de Belgische jurist de indrukwekkende lijst proefschriften, monografieën en 
artikelen die in Nederland over verzelfstandiging zijn gepleegd- al dient hieraan dadelijk toegevoegd dat 
zich thans toch een kentering ten goede aftekent. Parlementsleden uiten zich in resoluties en anderszins 
steeds kritischer over de huidige wanordelijke en vanuit democratisch oogpunt onvolmaakte toestand. 2 

Tegelijkertijd kent het aantal rechtsgeleerde teksten over de problematiek een spectaculaire opbloei en 
worden er opnieuw studiedagen over verzelfstandiging georganiseerd. Het actiefst in de pogingen tot 
analyse en sturing van verzelfstandiging blijven in België niettemin de afdeling wetgeving van de Raad 
van State en het Rekenhof. 

C. Opzet van wat volgt 

3. Dit deel van het proefschrift beoogt hoofdzakelijk : 

(a) een kritische analyse van de wijze waarop momenteel in België wordt verzelfstandigd 

Daarbij dient onderscheiden tussen twee te vaak met elkaar verwarde vragen. Vooreerst wordt 
nagegaan binnen welke grenzen de lege /ata verzelfstandiging in België mogelijk is. Het geldende 
recht, zo zal blijken, laat (te ?) veel toe. Vervolgens en los daarvan wordt, aan de hand van een 
analyse van de wijze waarop in België concreet wordt verzelfstandigd, onderzocht of de huidige 
toestand voldoening schenkt. Het antwoord daarop is negatief. Het blijft echter niet bij kritische 

I 1 Dit mag verbazen omdat in de periode voordien wel regelmatig baanbrekende werkstukken verschenen : zie o.m. de 
hierna geciteerde bijdragen van BUITGENBACH, SWENNEN en VAN GERVEN. Zelfs de proefschriften van DÉOM (infra, 
voetnoot 496) en PEETERS (infra, voetnoot 305) zijn intussen ruim tienjaar oud. 
2 Zie o.m. infra, voetnoot 563. Vraag is of de de respectieve Regeringen de bezorgdheid van hun parlementen delen. 
In het recente federale regeerakkoord van 7 juli 1999 ("De brug naar de eenentwintigste eeuw" nog niet gepubliceerd 
maar beschikbaar op Internet, "www.fgov.be") staat veel over privatisering en zgn. "publiek-privaat-partnerschap" (zie 
onder "Een externe audit van de openbare besturen" en onder "Modernisering van de overheidsbedrijven") maar 
weinig over verzelfstandiging. Het Vlaamse regeerakkoord van 13 juli 1999 ("Een nieuw project voor Vlaanderen", 
nog niet gepubliceerd maar beschikbaar op Internet "www.vlaanderen.be"), besteedt eveneens ruim aandacht aan 
privatisering (zie onder "Meer investeringen" en "Begrotingsbeleid") en aan zgn. "publiek-private samenwerking" {zie 
onder "Een Vlaams mobiliteitsplan") maar daarnaast ook aan verzelfstandiging (zie hoofdstuk 1 "Een nieuw 
bestuurlijk beleid"). 
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beschouwingen bij actueel gehanteerde methodes, er volgen ook aanbevelingen - sommige zeer 
concreet - de lege ferenda. 

(b) bijzondere aandacht vragen voor verzelfstandiging "via de hybride weg" 

Anders dan klassiek aangenomen, volstaat het ongenuanceerd transponeren van de in Nederland 
ontwikkelde tweewegenleer naar het Belgische recht m.i. niet om de complexiteit van de Belgische 
situatie te vatten. De vraag of een overheid ter verwezenlijking van haar taken al dan niet vrij mag 
kiezen tussen publiek- en privaatrechtelijke instrumenten - dit is de tweewegenleer-problematiek _3 

lijkt in België niet de enige en zelfs niet de meest prangende vraag. Minstens zo omstreden is hier 
de vraag of de overheid ongelimiteerd mag opteren voor een derde, hybride weg, waarbij naar 
believen en in afwijking van het gemeen recht elementen uit publiek- en privaatrecht. binnen 
eenzelfde rechtspersoon worden gecombineerd. Het toevertrouwen van overheidstaken aan 
privaatrechtelijke rechtspersonen die slechts gedeeltelijk aan het gemeen rechtspersonenrecht zijn 
onderworpen komt ook in Nederland voor, maar terwijl het daar veeleer om uitzonderlijke gevallen 
gaat, lijkt deze praktijk in België intussen regel geworden. Dit Boek beoogt de erkenning van de 
specificiteit van de Belgische situatie door invoering van het begrip "driewegenleer" (i.p.v. de 
klassieke "tweewegenleer"). Er zal voor een moratorium en zelfs een afbouw van verzelfstandiging 
via de derde, hybride weg worden gepleit. 

( c) een debat lanceren over deugdelijk bestuur van overheidsondememingen 

Via de hybride weg verzelfstandigde lichamen met vennootschapsvorm lenen zich bijzonder goed 
tot een analyse op basis van het "corporate govemance"- begrippenapparaat dat de afgelopen jaren 
voor privé-vennootschappen is ontwikkeld. In het proefschrift wordt deze analyse aangewend om 
zicht te · krijgen op de machtsverhoudingen binnen autonome overheidsbedrijven en 
publiekrechtelijke naamloze vennootschappen, en om aanbevelingen te doen voor een betere 
controle van deze entiteiten. 

( d) een globaal verzelfstandigingsmodel ontwikkelen; een globaal verzelfstandigingsmodel 
ontwikkelen dat zowel voor "publicisten" als "privatisten" aanvaardbaar is 

Zoals in Boek I, zal vrij scherpe kritiek worden geformuleerd op de wanordelijke wijze, zonder 
kaderwetgeving, waarop ook het verzelfstandigingsproces in België verloopt. Maar, eveneens zoals 
in Boek I, blijft het daar niet bij. Teneinde geen vrijblijvende maar opbouwende kritiek te leveren, 
wordt een poging ondernomen om zelf een globaal verzelfstandigingsmodel te ontwikkelen, dat de 
hele actuele situatie kan duiden. 

Uit de bij dit proefschrift gevoegde bibliografie blijkt ondertussen dat de meeste rechtsgeleerden die 
in België over verzelfstandiging schrijven, dat doen vanuit het publiekrecht. Privaatrechtelijke 
analyses bestaan maar zijn minder talrijk en van de hand van andere auteurs. De wijze woorden van 
Van Ryn en Heenen indachtig,4 zal het globale verzelfstandigingsmodel waarvan sprake, er een zijn 
waarin zowel "publicisten" als "privatisten" zich zouden moeten kunnen terugvinden. 

D. Structuur 

4. Aan het eind van deze inleiding volgen enkele aanvullende terminologische en historische 
overwegingen (aanvullend bij Boek I). Daarna volgen drie grote hoofdstukken: poging tot 
ontwikkeling van een globaal verzelfstandigingsmodel, discussie van de grenzen aan 

3 Zie voor een gedetailleerder bespreking Preadvies, infra, voetnoot 5, 56-61. 

4 "11 est vain de vouloir revendiquer, à titre exclusif, soit pour Ie droit commercial, soit pour Ie droit administratif, ces 
organismes nouveaux, qui forment un domaine intermédiaire entre ces deux branches traditionnelles du droit'' : 
VAN RYN, J. en HEENEN, J., Principes de droit commercial, IT, Brussel, Bruylant~ 1957, nr. 1146, p. 158. 
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- verzelfstandiging de lege lat a en kritische beschouwingen daarbij, en discussie over het deugdelijk 
bestuur van overheidsondernemingen. Het besluit bevat wederom aanbevelingen. 

E. Band met Preadvies VVSRBN 1999 

5. Voor zowat de helft is dit onderdeel van het proefschrift gebaseerd op het Preadvies 
"Verzelfstandiging van bestuurstaken in België", dat ik met prof. ALEN voor de zgn. "Vereniging met 
de lange naam" ("Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland" -
VVSRBN) mocht schrijven5 en mocht toelichten op de jongste jaarvergadering van deze Vereniging 
(Gent, 19-20 november 1999). Bedoeling van het co-auteurschap was om te komen tot een benadering 
van het verzelfstandigingsverschijnsel die niet óf privaat- óf publiekrechtelijk geïnspireerd, maar 
integendeel voor zoveel mogelijk juristen aanvaardbaar is. De samenwerking is - gelukkig - intens 
geweest, en het valt dan ook zwaar om achterafuit te maken wie over welke gedachte het intellectueel 
vaderschap kan opeisen. Ideeën uit het Preadvies waarvan ik vind dat ik er geen enkele verdienste aan 
heb, worden hierna alleszins niet verkondigd, hetgeen noodzakelijkerwijs impliceert dat het Preadvies 
op bepaalde punten rijker geschakeerd is dan dit proefschrift. Maar ook na het weglaten van 
genoemde ideeën voel ik me tegenover co-auteur ALEN meer dan schatplichtig. Ook de door mij in 
eerste instantie geredigeerde stukken heeft hij immers kritisch tegen het licht gehouden, verbeterd en 
waar nodig aangevuld - waarvoor oprechte en blijvende dank. 

F. Aanvullende terminologische beschouwingen 

6. De vlag verzelfstandiging kan vele ladingen dekken. In navolging van prof. LEUS is het nochtans 
mogelijk om voor een begripsomschrijving aansluiting te zoeken bij klassieke bestuursrechtelijke 
terminologie. 6 De begrippen interne en externe verzelfstandiging vallen dan sa~en met gekende 
rechtsfiguren, respectievelijk deconcentratie en functionele decentralisatie.? 

Deconcentratie bestaat in het spreiden van bevoegdheden van een openbare dienst over meerdere 
hiërarchisch ondergeschikte diensten of ambtenaren, en komt, in de schoot van dezelfde openbare dienst, 
tot stand door delegatie van bevoegdheden, of door de uitoefening van de bevoegdheid tot taakverdeling 
waarover een overheid met inrichtingsbevoegdheid beschikt. 8 Dit soort verzelfstandiging vindt plaats 
binnen één en dezelfde rechtspersoon en laat het hiërarchisch gezag van de bevoegde minister of 
beleidsverantwoordelijke - gezag dat mede een injunctie- en substitutierecht inhoudt - volledig intact. De 
eenheid van het gezag blijft derhalve onaangetast. 

Bij decentralisatie daarentegen wordt autonome beslissingsbevoegdheid verleend hetzij aan territoriale 
collectiviteiten hetzij aan diensten die daarvoor de rechtspersoonlijkheid verkrijgen. Een 
gedecentraliseerde entiteit is niet onderworpen aan het hiërarchisch gezag, doch slechts aan het toezicht 

5 ALEN, A. en DEVROE, W., De verzelfstandiging van bestuurstakèn in België. Preadvies voor de Verei'liging voor de 
Vergelijkende Studie ván het R~cht van België en Nederland, Zwolle, Tjeenk Willink, 1999, x+ 171 p., hiervoor en 
hierna verkort geciteerd als Preadvies. 

6 LEUS, K., "Een klassiek bestuursrechtelijke benadering van het verschijnsel 'verzelfstandiging' van openbare 
diensten : naar een nieuw evenwicht tussen autonomie en centrale sturing", in Liber Amicorum Prof Dr. G. Baeteman, 
Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, 585-624. 
7 Id., 591 en 597. Voor de bespreking van beide rechtsfiguren moge worden verwezen naar de klassieke werken over 
het Belgisch administratief recht, o.m. MAST, A., DUJARDIN, J., VAN DAMME, M. en V ANDE LANOTTE, J., Overzicht 
van het Belgisch Administratief Recht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 14e uitgave. Zie eveneens 
ALEN, A., Poging tot een juridische begripsomschrijving van unitarisme, centralisatie, deconcentratie, 
decentralisatie, regionalisme, federalisme en confederatie, Heule, U.G.A., 1975; VRANCKX, A.W., COREMANS, H. en 
DUJARDIN, J., Openbare instellingen en instellingen van openbaar nut, Adm. Lex., Brugge, die Keure, 1983. 
8 CRAENEN, G., "Zelfstandige besturen in België", in Preadviezen. Zelfstandige besturen in België en Nederland, 
VVSRBN, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 13. 
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van de hogere administratieve overheid. Deze beschikt via dit "administratief toezicht" weliswaar over de 
in de wetgeving bepaalde middelen om de wet (wettigheidstoezicht) en het algemeen belang 
( opportuniteitstoezicht) te doen eerbiedigen, maar kan zich in beginsel niet in de plaats van de 
gedecentraliseerde entiteit stellen. 

Men onderscheidt twee vormen van decentralisatie. Bij territoriale of politieke decentralisatie, die haar 
grondslag vindt in de Grondwet, wordt een algemeen omschreven bevoegdheid voor een bepaald 
grondgebied opgedragen aan overheden die gesteund zijn op een politieke vertegenwoordiging. 9 Bij 
functionele of dienstgewijze decentralisatie, die als dusdanig geen grondwettelijke grondslag heeft, wordt 
aan een zelfstandige dienst de zorg voor een welomschreven taak van algemeen belang opgedragen. 
Specüiliteit en zelfstandigheid typeren de functionele decentralisatie.! 0 De zelfstandigheid komt vooral 
tot uiting in de rechtspersoonlijkheid, die enkel kan worden toegekend door of krachtens een wetgevende 
norm (wettigheidsbeginsel) en ter verwezenlijking van een duidelijk omschreven doelstelling 
(specialiteitsbeginsel).ll 

Men kan functioneel gedecentraliseerde lichamen, of "parastatalen"12 zoals men ze ook hoort 
noemen, vanzelfsprekend nog op andere wijzen indelen. Naargelang de wijze van totstandkoming 
wordt klassiek het onderscheid gehanteerd tussen de bij wijze van stichting -d.i. door eenzijdige 
beslissing van de overheid- gecreëerde openbare instellingen enerzijds en de bij wijze van vereniging 
tot stand gebrachte publiekrechtelijke verenigingen anderzijds. 

Binnen de publiekrechtelijke verenigingen onderscheidt de literatuur opnieuw, tussen enerzijds zuivere 
verenigingen, dit zijn verenigingen van openbare overheden, en anderzijds gemengde verenigingen. Deze 
laatsten verenigen overheden met particulieren of privaatrechtelijke vennootschappen en kunnen de vorm 
van een handelsvennootschap aannemen (zie bijv. de intercommunales). 

fu België sterk ingeburgerd is tevens het onderscheid tussen functionele en organieke openbare 
diensten.l3 "Functionele openbare dienst" verwijst naar een functie of taak van openbaar nut of 
algemeen belang, die desgevallend ook door privaatrechtelijke instellingen kan worden vervuld. Met 
openbare diensten in de organieke betekenis worden de organismen aangeduid die de overheid zelf 
opricht om in collectieve behoeften te voorzien - hetgeen meteen ook openbare diensten in de 
functionele betekenis impliceert - en onder haar controle en hoge leiding plaatst. Het is m.i. zeer de 
vraag of het begrip "openbare dienst", met zijn gespleten organiek-functioneel karakter, nog houdbaar 
is, met name ook vanuit het oogpunt van het Gemeenschapsrecht. Verder in dit proefschrift wordt 
hierop uitgebreid ingegaan (infra, Boek IV, Hoofdstuk I, sub C). 

Indien de begrippen "functionele" en "organieke openbare dienst" hierna toch worden gehanteerd, dan 
gebeurt dat niet op constitutieve wijze: aan de kwalificatie van een activiteit of orgaan als openbare 
dienst worden geen rechtsgevolgen verbonden. Dit blijkt bijv. bij de voorstelling van een proeve van 
globaal verzelfstandigingsmodel (infra, hoofdstuk 1). De drie onderscheiden wegen voor 
verzelfstandiging definieer ik bewust niet in functie van het concept "openbare dienst". Om een brug naar 
het verleden te slaan "vertaal" ik niettemin de definities in termen van functionele en organieke openbare 
dienst : de begrippen organieke en functionele openbare dienst zijn in België nu eenmaal goed gekend. 
Maar een vertaling haalt zelden het niveau van een origineel ... 

9 Bedoeld zijn vooral de provincies en de gemeenten, die krachtens de artt. 41, eerste lid, en 162, tweede lid, 2°, G.W. 
bevoegd zijn "voor alles wat van provinciaal en van gemeentelijk belang is". 

10 MAST, A. e.a., o.c., nr. 85, p. 90. 

11 Id., nrs. 55-56, p. 66-68. 

12 Op gemeenschaps- en gewestniveau worden de parastatalen ook "paracommunautaire" of "pararegionale 
instellingen" genoemd. 

13 Zie bijv. MAST, A. e.a., o.c., nr. 64, p. 75-76. 
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7. Dat de overheid bij verzelfstandiging een beroep doet op het privaatrecht, maakt verzelfstandiging 
nog niet tot synoniem van privatisering. In België is de toestand op dit punt duidelijk : privatisering 

verwijst naar de overdracht van overheidsactiv_a aan. 4~~~-~ti~~~~l<!E={~~ir~"-~~~~J)!~."!e~!J! 
verzelfstandiging,1f~c_Q!lcentt~1i~.- gf~l~çpJr':lÜê,_~ÜS~§1~-~!b~Q.ê-1!-hi~rpgy~~ y!!~~!l:~~~!· Beide begrippen 
overlappen elkaar niet. De in België gehanteerde terminologie sluit aldus aan bij de terminologie van 
o.m. de OESO en de EG en, zo komt me voor, de meeste lidstaten van deze organisaties. 

In Nederland is de toestand helaas minder eenduidig. 

Dat de begrippen "verzelfstandiging" en "privatisering" elkaar in de Nederlandse rechtsleer minstens 
gedeeltelijk overlappen staat vast, maar de wijze waarop dat gebeurt, varieert en is aan evolutie 
onderhevig. VAN WUK vat het als volgt samen : "In het verleden werd privatisering gehanteerd als 
overkoepelend begrip en vormde verzelfstandigen - naast afstoten en uitbesteden - één van de 
privatiseringsvarianten. De laatste jaren volgt het Kabinet echter de in het rapport van de Commissie-Sint 
gehanteerde terminologie, waarbij het juist omgekeerd is. Het begrip verzelfstandiging wordt gehanteerd 
als het verzamelbegrip om onderdelen van de Staat meer autonomie te geven. Privatisering is één van de 
vormen die binnen dit verzamelbegrip voorkomen. In de Nota 14 wordt onder privatisering verstaan de 
externe verzelfstandiging in de vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Andere vormen van 
verzelfstandiging zijn de externe verzelfstandiging in publiekrechtelijke vorm (zelfstandige 
bestuursorganen) en vormen van interne verzelfstandiging {bijvoorbeeld agentschappen)."15 

Zoals gehanteerd in het citaat, heeft de term "privatisering" nog steeds een andere betekenis dan in 
België. Maar blijkbaar zijn niet alle Nederlandse auteurs die mening toegedaan. DEN BOER stelt 
privatisering gelijk met "opheffing of afstoting van een dienstonderdeel naar de markt" - hetgeen overeen 
lijkt te komen met de Belgische begripsomschrijving- terwijl hij elk extern verzelfstandigd lichaam als 
"zelfstandig bestuursorgaan" kwalificeert, en deze term dus niet reserveert voor externe verzelfstandiging· 
in de publiekrechtelijke vorm.16 Op die manier komen de Belgische en Nederlandse terminologie nader 
tot elkaar: 

interne verzelfstandiging 
externe verzelfstandiging 
privatisering 

Nederland 
agentschap 
zelfstandig bestuursorgaan 
opheffmg of afstoting naar markt 

België 
deconcentratie 
functionele decentralisatie 
overdracht overheidsactiva naar 
privé-sector 

Verschil blijft dat privatisering in België niet "[o]nder de brede noemer van verzelfstandiging"17 
ressorteert. 

8. Deze poging tot omschrijving van enkele in de Belgische rechtsorde omtrent verzelfstandiging 
gehanteerde begrippen valt helaas niet af te ronden zonder verwijzing naar het soms onzorgvuldige 
taalgebruik. IS 

14 Verwezen wordt naar de nota "Beleid inzake staatsdeelnemingen" die het Nederlands Kabinet op 24 december 1996 
heeft aangeboden aan de Tweede Kamer (TK 1996-1997,25 178, nrs. 1-2). 
15 VAN WuK, J.W.H., "Beleid inzake staatsdeelnemingen. Een optimale positie voor de Staat als aandeelhouder", in 
Overheid en onderneming. Tussen publiek en privaat ondernemen, KORTMANN, S.C.J.J. e.a. (ed.), Deventer, Tjeenk 
Willink, 1998, 5. 
16 Zie DEN BOER, M.M., Verzelfstandiging van bestuurstaken op z'n Hollands. Preadvies voor de Vereniging voor de 
Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland, Zwolle, Tjeenk Willink, 1999, 10: "Onder de brede 
noemer van verzelfstandiging wordt geprivatiseerd (opheffing of afstoting van een dienstonderdeel naar de markt), 
extern verzelfstandigd (zelfstandig bestuursorgaan) en intern verzelfstandigd (agentschap)." In dezelfde zin id., sub 4. 
17 Ibid. 

18 Vgl. CRAENEN, G., o.c., 26-27. 
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Drie voorbeelden : 

-de term "openbare instelling" duidt op functioneel gedecentraliseerde lichamen die de overheid bij 
eenzijdige beslissing heeft gecreëerd (supra, nr. 6), maar wordt soms ook gehanteerd als synoniem 
voor functioneel gedecentraliseerd lichaam, ongeacht de wijze van totstandkoming.19 

-reeds uit de titel van de wet van 27 juni 1921 "waarbij aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan 
de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend"20 blijkt dat de 
(privaatrechtelijke) stichtingen die onder het toepassingsgebied van die wet vallen "instellingen van 
openbaar nut" heten (infra, nr. 17); maar dezelfde naam komt toe aan alle functioneel 
gedecentraliseerde lichamen die ressorteren onder de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op 
sommige ... jawel, "instellingen van openbaar nut" (infra, volgend randnr.). 

- de contradictio in terminis "vennootschap van publiek recht" komt verder aan bod (infra, nr. 26). 

G. Aanvullende historische beschouwingen 

9. Verzelfstandiging, vooral externe verzelfstandiging, heeft in België de afgelopen decennia een 
spectaculair hoge vlucht genomen. Eén van de redenen hiervoor kwam in Boek I reeds aan bod : de 
explosieve groei van het economisch overheidsinitiatief (supra, Boek I, nr. 8). Deze tekent niet zozeer 
voor verzelfstandiging via publiekrechtelijke rechtspersonen, maar veeleer voor verzelfstandiging via 
privaatrechtelijke of gemengd publiek-privaatrechtelijke rechtspersonen. Met name de 
"publiekrechtelijke vennootschappen" rijzen als paddestoelen uit de grond, tegenwoordig niet meer 
via kaderwetten zoals aanvankelijk het geval was (NIM-wet, a.o.b.-wet en OKI-wet) doch op ad hoc 
basis, en zowel op het federale niveau als op alle deelstatelijke niveaus. Parallel hieraan wordt sinds 
1992 resoluut maar niet openlijk geopteerd voor privatisering. Het "p-woord" blij ft onuitgesproken en 
de overheden verkopen, ook om boekhoudtechnische redenen, niet rechtstreeks maar via 
tussenholdings. Het kluwen van (semi-)vennootschapsconstucties en (dikwijls ongepubliceerde) 
contracten allerhande tussen overheid en overheidsondernemingen, raakt ook daardoor steeds 
moeilijker te ontwarren. 

Daarnaast is er de beleidsmatige keuze voor functionele decentralisatie, onstuitbaar vanaf het 
interbellum. Kende men in 1913 slechts 5 parastatalen, sedert WO I is dit aantal steeds verder 
toegenomen: 13 in 1923, 33 in 1930, 57 in 1939, 91 in 1951, 165 in 196221 en 249 begin 197622. 
Men durft aan te nemen dat deze groei zijn oorsprong vindt in de bekommernis om een efficiënt 
beheer van overheidsdiensten. Maar omdat de parastatalen aan de meest uiteenlopende statuten 
onderworpen waren, viel te vrezen "dat het overheidsgezag in tal van gevallen tot een soort 
suzereiniteit over de zelfstandige diensten zou worden herleid".23 De wet van 16 maart 195424 heeft 
slechts een beperkte ordening aangebracht : de wet bevat geen algemene regeling - ze is alleen van 

19 MAST, A. e.a., o.c., nr. 100, p. 108; in dezelfde zin VRANCKX, A.W. e.a., o.c., 3. 

20 B.S., 1 juli 1921. 

21 SENELLE, R., Politieke, economische en sociale structuren van België, Teksten en Documenten, nrs. 257-259, 
Brussel, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 1970, 13. 

22 BECKERS, J., Overzicht van het begratingsrecht in België, Brussel, Story-Scientia, 1991, p. 533, voetnoot 1, onder 
verwijzing naar het Jaarverslag 1975-76 van de VLAAMSE GEWESTRAAD. Zie ook infra, nr. 17 over het aantal 
instellil}gen van openbaarnut in de zin van de wet van 16 maart 1954 (infra, voetnoot 24). 

23 MAST, A. e.a., o.c., nr. 110, p. 118. Vgl. QUERTAINMONT, P., Droit administratifde l'économie. L'interventionnisme 
économique pub/ie et les relations entre l'Etat et les entreprises, Brussel, Story-Scientia, 1996, nr. 65, p. 73 : "Un 
rapport remarquable ... datant de 1963, mettait déjà en lumière l'anarchie régnant dans Ie monde des institutions 
parastatales et soulignait ... 'l'action d'une force centrifuge qui menace de moreeter les finances publiques en une 
multitude de fiefs de rnains en rnains accessibles"' (met voetnoot). 

24 Wet betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (B.S., 24 maart 1954). Zie voor een 
grondige bespreking van zowel de wordingsgeschiedenis als de opeenvolgende wijzigingen van deze wet BECKERS, J., 
o.c., 532-560; VAN RYN, J. en HEENEN, J., o.c., nrs. 1153-1159, p. 164-169. 
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toepassing op de uitdrukkelijk opgesomde instellingen - en evenmin een eenvormig toeziehtsregime 
-ze bevat een indeling in vier categorieën (A, B, C enD) met elk een eigen regime.25 

Chronologisch op de derde plaats komt het fenomeen Staatshervorming, een proces van devolutie van 
bevoegdheden aan gemeenschappen en gewesten dat vooral sinds 1980 de algemene tendens tot 
verzelfstandiging van overheidstaken in grote mate heeft versterkt. Vereenvoudigd voorgesteld en 
slechts binnen bepaalde bevoegdheidsdomeinen, heeft de Staatshervorming ertoe geleid dat telkens 
één federale instelling door twee of meer gemeenschaps- en/of gewestentiteiten, dikwijls met 
onderling verschillend statuut, werd vervangen of aangevuld. Talrijke nieuwe rechtspersonen zagen 
zo het licht. 26 

Doorheen al deze evoluties loopt als rode draad het extreme -extremistische?- pragmatisme 
waarmee de Belgische regelgever verzelfstandiging meent te moeten benaderen. Kaderregulering 
blijft, ofschoon door de rechtsleer vrij unaniem bepleit, uiterst zeldzaam. Raakt zulke regulering toch 
aangenomen, , dan blij ft zij ofwel beperkt qua toepassingsgebied (bijv. OKI-wet) of qua inhoud 
(bijv. wet 16 maart 1954), ofwel wordt zij na aanneming opnieuw uitgehold door de inschrijving van 
ad hoc afwijkingen (bijv. a.o.b.-wet). Verder wordt uitvoerig ingegaan op de voorkeur van de 
Belgische overheden voor verzelfstandiging via de "hybride weg", d.w.z. via gemengd publiek
privaatrechtelijke rechtspersonen, en het gemak waarmee ze daarbij afwijken van zowat alle 
onderdelen van het gemeen recht, komen verder uitvoerig aan bod (infra, vanaf nr. 18). 

Hoofdstuk I. Proeve van globaal verzelfstandigingsmodel voor België 

"[U] ne des premières singularités en la matière ti ent dans Ie défaut - crue/ - de synthèse doetrinale 
en droit beige . ... Le problème doit être considéré sans illusion : on ne peut prétendre 

en chercher les solutions sans en avoir d'abord dégagé les données. Et celles-ei obligent tout 
chercheur sérieux, ou prétendu tel, sinon à descendre aux enfers, du moins à pèl[e]riner dans ce 

purgatoire administratif que farment les annexes du 'Moniteur beige' I" 

P. LEWALLE, 198527 

A. Opzet 

10. Hieronder wordt gepoogd om een globaal verzelfstandigingsmodel voor België uit te werken. 
Bedoeling is te komen tot een zowel voor "publicisten" als "privatisten" aanvaardbaar model, dat 
weliswaar vertrekt vanuit het klassieke onderscheid tussen interne en externe verzelfstandiging maar 
dat tevens ten volle de nieuwe gemengd publiek-privaatrechtelijke vennootschaps- en 
verenigingsconstructies incorporeert. 

Het model wil voorts zowel theoretisch onderbouwd als praktisch toepasbaar zijn en - hier ligt de 
ware uitdaging - niet alleen voorbeelden citeren maar streven naar volledigheid. Onderliggende 
gedachte is (a) dat een democratische rechtsstaat nood heeft aan een permanent geactualiseerd 
compleet overzicht van gedecentraliseerde lichamen, adviesorganen en door de overheid 
gecontroleerde vennootschappen en (b) dat, indien de overheid in gebreke blijft een dergelijk 
overzicht aan te bieden, het aan de academische wereld staat om zelf het initiatief te nemen - hoe 
onuitvoerbaar de opdracht ook moge lijken en hoe sceptisch de reacties ook mogen uitvallen. 

25 De indeling reflecteert een afnemend overheidstoezicht. Zie MAST, A. e.a., o.c., nrs. 111-115, p. 118-123. Zie 
voorts, ook over de (verdere) ontwrichting van de wet door de Staatshervorming: Preadvies, o.c., 11-12. 
26 Zie gedetailleerder Preadvies, o.c., 19-20. 
27 "Les A.S.B.L., moyen d'action des pouvoirs publies ?", in Les A.S.B.L. Evaluation critique d'un succès, Gent, 
Story-Scientia, 1985, 254. 
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Ten slotte worden ook de zones aan de rand van het verzelfstandigingsfenomeen in het model 
betrokken. 

Het ligt wellicht minder voor de hand om ook begrotingsfondsen, adviesorganen en zelfs sommige zuiver 
privaatrechtelijke rechtspersonen, organieke noch functionele openbare diensten, op te nemen. Toch 
bestaan daar m.i. goede redenen voor : zie infra, nrs. 32-38. 

11. De als bijlage bij dit Boek opgenomen "Proeve van globaal verzelfstandigingsmodel" vormt in 
wezen de inhoudsopgave van een repertorium met momenteel een 2000-tal verzelfstandigde lichamen 
en door de overheid gecontroleerde vennootschappen (zie voorwoord Bibliografie). 

Qua bronnenmateriaal hebben allerhande (semi-)overheidspublicaties met overzichten van 
overheidsinstellingen als uitgangspunt gediend. Werken als Administratief en gerechtelijk Jaarboek voor 
België, 28 Morfologie van het Staatsbestuur, 29 Wegwijs in de federale administratie, 30 Gids van de 
Vlaamse . overheid, 31 Guide Région wallonne, 32 eyenals vèrgelijkbare publicaties op andere 

bestuursniveaus,33 bewijzen hun nut. Al zijn dit geen juridische publicaties,34 toch vindt men er 
regelmatig verwijzingen naar organieke wetgeving. Actualiteit en systematiek van de geboden informatie 
worden wel beïnvloed door de omstandigheid dat het in regel de gerepertorieerde instellingen zelf zijn 
die de gepubliceerde informatie aanleveren. 

Rechtsleer kan eveneens een bijdrage leveren.35 De door de officiële "Commissie voor de inventaris van 

het vermogen van de Staat"36 opgestelde balansen stellen dan weer teleur, althans in de mate dat men er 

28 Administratief en gerechtelijk Jaarboek voor België I Annuaire administratif et judiciaire de Belgique, Brussel, 
Bruylant, 1999 (jaarlijks), 116e uitgave, 1270 p. 

29 Brussel, Staatssecretariaat voor Hervorming der Instellingen (geen commerciële uitgave), 1977, 4 + 50 + 246 + 299 
+ 201 + 1 p. 

30 Wegwijs in de federale administratie. Deel 1. De federale ministeries. Deel 2. De federale overheidsinstellingen, 
Brussel, Federale voorlichtingsdienst (onder de auspiciën van het college van secretarissen-generaal), mei 1997 (met 
een addendum per december 1997), 487 p. (deel 1) + 504 p. (deel 2) + 44 p. (addendum). Bij het afsluiten van het 
proefschrift was de tweede herziene uitgave nog steeds de meest recente, maar een soort electfonische versie van de 
gidsen is beschikbaar via Internet ("www.fgov.be"). 

31 Gids van de Vlaamse overheid, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, zomer 1998 (met addendum 
s.d.), 355 p. (basiswerk) + 29 p. (addendum). Bij het afsluiten van het proefschrift was nog geen nieuwe uitgave 
beschikbaar, wel een electfonische versie op Internet ("www.vlaanderen.be"). 

32 Région wallonne. Guide 1998, Ministère de la Région wallonne, 1998, 320 p. Pas begin 2000 zou een nieuwe 
uitgave beschikbaar zijn. 

33 Zie o.m. "Das Ministenurn der Deutschsprachigen Gemeinschaft im Dienste der Bevölkerung", in JO Jahre 
Deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien 1984-1994, Eupen, Duitstalige Gemeenschap, 1994, 14-15; 
De Gewestelijke Administratie ten dienste van de Brusselaars, Brussel, Dienst Informatie van het Ministerie van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, april 1997, 28 p; De Brusselse Hoofdstedelijke Regering I Le Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale, Brussel, Dienst Informatie van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest, april 1997, 2 x 14 p. Zie voorts het met de steun van de Federale Voorlichtingsdienst (FVD) uitgegeven 
Instellingenzakboekje, Diegem, Kluwer Editorial- Gemeentekrediet- FVD, jaarlijks, 653 p. (uitgave 1998). Hiervan 
verschijnt telkens ook een Franstalige versie, Mémento des Institutions, die grotendeels anders is samengesteld dan de 
Nederlandstalige. 

34 Op het Administratief en gerechtelijk Jaarboek voor België (gedeeltelijk) en de Morfologie van het Staatsbestuur 
(supra, voetnoot 29; hierna in de voetnoten als Morfologie geciteerd) na. 

35 Zie bijv. DELAHAUT, P., "La création et le financement des entreprises par les pouvoirs publics", in De nieuwe 
vormen van overheidstussenkomst in de onderneming, o.c., 1-118; Dictionnaire des services publies relevant de l'Etat. 
Règles d'organisation et de fonctionnement, LE BRUN, J. (ed.), Brussel, Oyez, 1978, losbl. (met addendum in 1982); 
LEW ALLE, P., o.c., 254-270. Helaas zijn deze werken minder recent. 

36 Ingesteld op grond van art. 85 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zoals gecoördineerd bij K.B. 17 juli 1991 
(B.S., 21 augustus 1991). Zie voorts art. 139, lid 2, van dezelfde gecoördineerde wetten (hierna: "gecoördineerde 
wetten op de Rijkscomptabiliteit") en K.B. 29 april 1964 tot instelling van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 15 mei 1964). 
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een gedetailleerd overzicht van door de overheid gecontroleerde vennootschappen in zoekt : alleen 
moedervennootschappen worden vermeld, terwijl het overheidsbedrijf zich de afgelopen decennia juist 
heeft vertakt via de uitbouw van groepen met tientallen dochtervennootschappen die zelf weer aan het 
hoofd van een groep staan, enz. 

Uiteindelijk geven· slechts twee bronnen een volstrekt betrouwbaar beeld van de juridische vormgeving 
van gedecentraliseerde lichamen: het Belgisch Staatsblad en de, al dan niet geconsolideerde, 
jaarrekeningen zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België. 

B. Hoofdindeling 

12. Hierna (infra, nrs. 13-39) worden de hoofdlijnen van het ontworpen model kort toegelicht. 

De wijze van bespreking kan de indruk wekken dat eerst in theorie een model is uitgetekend dat 
vervolgens met voorbeelden werd geïllustreerd. In werkelijkheid is, het weze herhaald, de omgekeerde 
volgorde gehanteerd : eerst zijn zoveel mogelijk verzelfstandigde lichamen geïdentificeerd, daarna is naar 
een indeling gezocht. 

De lezer gelieve daarbij voor ogen te houden dat het om een "proeve" van model gaat, niet te nemen 
ofte laten, maar integendeel verder uit te werken aan de hand van reacties en verder onderzoek. Niet 
alleen de wij ze waarop gesystematiseerd wordt telt - een subjectief proces - maar ook, en vandaag 
wellicht meer dan ooit (zie infra, nrs. 57-60 over "wildgroei"), het gegeven dat er gesystematiseerd 
wordt. Zelf leer ik alleszins nog dagelijks bij. 

13. Summa divisio blijft het onderscheid tussen interne en externe verzelfstandiging (deconcentr~tie 
resp. functionele decentralisatie: supra, nr. 6). Binnen de tweede categorie onderscheid ik echter niet 
twee, maar drie wegen: de "publiekrechtelijke", de "hybride" en de "privaatrechtelijke". Eén van de 
inzichten die aan dit proefschrift ten grondslag liggen is inderdaad dat het in de Belgische context niet 
langer zinvol is om het verzelfstandigingsfenomeen te willen vatten in enkel een "publiekrechtelijke" 
en een "privaatrechtelijke" weg. 

Dit is nochtans wat klassiek gebeurt. Zo komen in het hoofdstuk "De rechtspersoonlijkheid" van het 
standaardwerk van MAST e.a. achtereenvolgens de begrippen "privaatrechtelijke rechtspersoon" en 
"publiekrechtelijke rechtspersoon" aan bod, waarna noodzakelijkerwijze de vaststelling volgt dat het 
onderscheid tussen beide "niet zo duidelijk te onderkennen" valt. 3 7 
Men kan het ook anders stellen : wellicht is het onderscheid tussen privaat- en publiekrechtelijke 
rechtspersonen wel duidelijk, maar is er gewoon een derde categorie van rechtspersonen met gemengd 
statuut. De onduidelijkheid kan in die benadering preciezer gesitueerd worden, hetgeen ook een gerichter 
zoeken naar remedies mogelijk maakt. 

Dergelijke, dikwijls geforceerde, tweedeling leidt tot spraakverwarring (supra, nr. 2) en continue 
problemen van afbakening en classificatie. Beter wordt erkend dat de overheid steeds vaker 
verzelfstandigt via een gemengd publiek-privaatrechtelijke "hybride weg"38 -dus een derde weg, die 
apart kan worden geanalyseerd en geapprecieerd. 

37 MAST, A. e.a., o.c., nrs. 52-61, p. 65-73. De onduidelijkheid wordt geïllustreerd met drie voorbeelden (nr. 61, 
p. 73): (a) ook privaatrechtelijke rechtspersonen vervullen taken van algemeen belang (bijv. "private v.z.w.'s", infra, 
nr. 30, sub ii), (b) de overheid doet bij het inrichten van openbare diensten steeds vaker beroep op vormen waarin 
private instellingen totstandkomen (supra, nr. 18); en (c) zelfs de toekenning van rechtspersoonlijkheid gaat niet altijd 
gepaard met een verplaatsing van het gezag (zie infra, nr. 94 over de gepersonaliseerde besturen, die ook al blijven zij 
aan het hiërarchisch gezag van de bevoegde minister onderworpen, toch afzonderlijke rechtspersonen zijn met het oog 
op het beheer van hun vermogen). 

38 Vgl. FLAMME, M.-A., DrQit administratif, Brussel, Bruylant, 1989, I, 304-309, die het eveneens over "un régime 
hybride" heeft. Vgl. ook VAN RYN, J. en HEENEN, J., o.c., nr. 1146, p. 158: "caractère hybride des entreprises 
économiques d'intérêt public". 
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C. Interne verzelfstandiging 

14. Het best gekend is interne verzelfstandiging binnen publiekrechtelijke rechtspersonen. 

Het kan dan gaan om interne verzelfstandiging binnen gecentraliseerde publiekrechtelijke rechtspersonen 
(Staat, gemeenschappen en gewesten), binnen territoriaal gedecentraliseerde overheden (provincies en 
gemeenten) of binnen functioneel gedecentraliseerde rechtspersonen, (alle extern verzelfstandigde 
organismen die verder in dit model aan bod komen). 

Vijfverschijningsvormen hiervan brengt het model samen: (buiten-)diensten, comités, commissies en 
raden die deel Uitmaken of afhangen van ministeries; diensten met boekhoudkundige autonomie en/ of 
afzonderlijk beheer; provinciale en gemeentelijke regieën;~ staatsbedrijven en gewestelijke 
ondernemingen; en interne verzelfstandiging binnen extern verzelfstandigde publiekrechtelijke 
rechtspersonen. Daarnaast is er een restcategorie. 

(Buiten-)Diensten, comités, commissies en raden die deel uitmaken of afhangen van ministeries 

Van de onderscheiden ministeriële departementen - zelf niet als een vorm van interne verzelfstandiging te 

ontleden39 - hangen (buiten-)diensten, comités, commissies en raden af die wel een eigen organisatie 
hebben, maar geen rechtspersoonlijkheid en weinig of geen autonomie. 

Men denke aan de Dienst voor administratieve vereenvoudiging (DA VJ40, die onder het gezag van de 

Eerste Minister staat, of nog aan de D WTC, 41 onder het gezag van de Minister tot wiens bevoegdheid het 
Wetenschapsbeleid behoort. Dit soort diensten valt niet tot loutere adviesorganen te herleiden - dikwijls 

nemen ze zelf het secretariaat van adviesorganen waar42 - maar heeft evenmin de autonomie van een 
d.a.b. Qua functie, werking en autonomie situeren ze zich ergens tussen deze categorieën in. 

Diensten met afzonderlijk beheer (d.a.b. 's) 

D.a.b.'s, die enkel bij wetgevende norm kunnen worden opgericht,43 zijn geen afzonderlijke 
rechtspersonen maar blijven diensten van de uitvoerende macht waarvan het beheer enkel op 

begrotingstechnisch vlak losstaat van het beheer van de overige diensten van het algemeen bestuur.44 De 
Koning of de Gemeenschaps-of Gewestregering modelleert het "afzonderlijk beheer" dat aan de d.a.b.'s 

39 Elk ministerie op zich "is een typisch voorbeeld van een gecentraliseerde openbare dienst", "waar de 
bestuursorganen in hiërarchisch verband staan tot de hoogste administratieve overheid in de dienst" : MAsT, A. e.a., 
o.c., nr. 79, p. 86. Toch valt niet te ontkennen dat tussen de ministeries een zekere "spreiding van bevoegdheden", een 
"taakverdeling" totstandkomt waarbij soms "bevoegdheden gedelegeerd" worden. 
40 Opgericht bij art. 40 Programmawet 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (B.S., 
21 februari 1998). Zie voorts K.B. 23 december 1998 betreffende de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging 
(B.S., 8 januari 1999). De DAV moet een methode opstellen om de kosten te berekenen van de administratieve last die 
de federale administraties en parastatalen opleggen aan de ondernemingen, en moet zoeken naar manieren om die 
kosten te verlichten. Zie artt. 41-42 Programmawet 10 februari 1998. 
41 De DWTC zijn in 1994 ontstaan uit de omvorming van de in 1968 als centrale staatsdiensten opgerichte Diensten 
voor programmatie van het wetenschapsbeleid (DPWB). Administratief en budgettair maken ze deel uit van de 
Diensten van de Eerste Minister, terwijl ze onder gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het 
Wetenschapsbeleid behoort. In naam van die minister oefenen ze het administratief toezicht uit over tien federale 
wetenschappelijke instellingen die zelf d.a.b.'s zijn. Zie art. 1, 4°,juncto art. 2 K.B. 20 maart 1997 tot vaststelling van 
de opdrachten van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden (B.S., 6 mei 
1997). Nuttigjuridisch bronnenmateriaal over de DWTCbiedt ook de Internet-site "www.belspo.be". 
42De DWTC bijv. nemen het secretariaat waar van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB), die is 
opgericht bij K.B. 8 augustus 1997 (B.S., 27 september 1997). 

43 Art. 140, lid 1, gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit. Deze wetten zijn vooralsnog van overeenkomstige 
toepassing op de gemeenschappen en de gewesten (artt. 50, § 2, en 71, § 1, Bijz.Fin.W.). 
44 Zie voor details BECKERS, J., o.c., 289 en 567-570 (wiens boek echter dateert van vóór de coördinatie van bedoelde 
wetten). 
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hun naam verleent, maar blijft daarbij gebonden aan bepaalde bij wet of decreet vastgelegde beginselen. 
Zo moet het Rekenhof de mogelijkheid krijgen om, desgevallend ter plaatse, de rekeningen van d.a.b.'s te 
controleren. 45 

De begroting en de rekeningen van de d.a.b.'s worden weliswaar geïntegreerd in de begroting en de 
algemene rekening van het Rijk, de gemeenschap of het gewest, maar worden daar apart voorgesteld, 
hetgeen een precieze financiële beeldvorming toelaat. Wellicht daarom, en meer in het algemeen omwille 
van de verhoogde efficiëntie die van autonomie en responsabilisering wordt verhoopt, richten ook de 
gemeenschappen en gewesten steeds vaker d.a.b.'s op.46 Voorbeelden hiervan vormen de Autonome 

·Vlaamse fiscale inning41 of de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden48. Eerlijkheidshalve 
dient hieraan toegevoegd dat er ook talrijke minder prozaïsche d.a.b.'s functioneren, zoals restaurants en 
refters. 

Provinciale regieën en gewone gemeentebedrijven (of''gemeentelijke regieën'~ 

Men kan ze analyseren als ''d.a.b.'s op provinciaal of gemeentelijk niveau". Voorbeelden zijn de 
gemeentelijke regie Havenbedrijfvan de Stad Gent49 en de provinciale regie Chateau de NamurSO. 

Staats- en gewestelijke bedrijven 

De gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit besteden liefst 32 artikelen aan de "staatsdiensten 
met een commercieel, industrieel of fmancieel karakter die door bijzondere [lees 'specifieke', nb] wetten 
zijn aangewezen", terwijl ze telkens slechts één artikel besteden aan begratingsfondsen en d.a.b.'s. De 
plaats die de gecoördineerde wetten voor de onderscheiden categorieën intern verzelfstandigde lichamen 
inruimen, 51 blijkt aldus omgekeerd evenredig aan het belang van die categorieën in de praktijk. Terwijl 
er inderdaad vele tientallen begratingsfondsen en d.a.b.'s functioneren, heb ik slechts één staatsbedrijf 
(Koninklijke Munt van België52) en twee gewestelijke bedrijven (Gewestelijk Bedrijf voor de Productie 

en Toevoer van Water53 en Waalse gewestelijke afvaldienst54) kunnen opsporen. Voor nadere studie van 
hun juridisch statuut durf ik in die omstandigheden naar andere publicaties verwijzen. 55 

45 Zie voor de andere voorwaarden art. 140, lid 2, 1° en 3 °-7°, gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit. 

46 Zie o.m. ANDERSEN, R. en NIHOUL, P., "Le Conseil d'Etat. Chronique de jurisprudence 1995", Rev. b. dr. const., 
1996,215. ' 

47 Opgericht bij art. 15 Deer. Vl. Parl. 7 juli 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de 
begroting 1998 (B.S., 28 augustus 1998). 

48 "Service bruxellois francophone des personnes handicapées"; zie Deer. Fr. Gem. Comm. 18 december 1998 
betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer tot uitvoering van het beleid inzake de sociale 
integratie en de inschakeling in het arbeidsleven van mindervaliden (B.S., 16 februari 1999, tweede uitgave). 

49 Overeenkomstig art. 41 Deer. Vl. Pari. 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens (B.S., 
8 april 1999) moet het havenbedrijf ten laatste binnen drie jaar na inwerkingtreding van het decreet omgevormd 
worden tot een afzonderlijke rechtspersoon. . 

50 Vermeld in B.S., 3 juli 1998, p. 21878. 

51 Begratingsfondsen klasseer ik niet als volwaardige intern verzelfstandigde lichamen maar als "randgevallen" : 
infra, nr. 33. 
52 De "dienst van de munten van de Administratie der Thesaurie" is met ingang van 1 januari 1996 tot staatsbedrijf 
omgevormd bij art. 49 wet 4 april1995 houdende fiscale en financiële bepalingen (B.S., 23 mei 1995; err. B.S., 1 juli 
1995). Saillant detail: het staatsbedrijf is volgens die bepaling "onderworpen aan de bepalingen van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, voor zover deze wet daarvan niet afwijkt" (eigen cursivering). Zie 
ook artt. 49-62 wet 4 april1995, en K.B. 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van 
België (B.S., 23 oktober 1992), zoals gewijzigd bij K.B. 13 april 1997 (B.S., 18 juni 1997; err. B.S., 23 september 
1997; het erratum heeft enkel betrekking op de Franse tekst). 
53 "Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau", als staatsbedrijf opgericht bij de wet 22 oktober 1970 
tot omzetting in een staatsbedrijf van de dienst belast met de exploitatie van het stuwdamcomplex te Nisramont (B.S., 
17 december 1970). Bij de Staatshervorming van 1980 werd het complex overgedragen aan het Waalse Gewest, en bij 
Deer. W. Gew. R. 2 juli 1987 tot omzetting in een gewestelijk bedrijf van waterproductie en -leiding van de dienst van 
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Interne verzelfstandiging binnen extern verzelfstandigde publiekrechtelijke rechtspersonen 

Achter deze wat exotische benaming gaat een vrij alledaagse realiteit schuil. Binnen de Regie der 
gebouwen bijvoorbeeld -een instelling van openbaar nut in de zin van de wet van 16 maart 1954 

(cat. A)56 en als dusdanig een extern verzelfstandigde publiekrechtelijke rechtspersoon- zijn 13 
regionale diensten actief. 

15. Bij nader inzien wordt ook binnen gemengd publiek-privaatrechtelijke en binnen 
privaatrechtelijke rechtspersonen in de overheidssfeer aan interne verzelfstandiging gedaan. 

De "business units" die de organisatie bepalen van De Post en de NMBS, rechtspersonen met gemengd 
publiek-privaatrechtelijk statuut, en van Sabena, een privaatrechtelijke rechtspersoon in de 
overheidssfeer, illustreren dit treffend. 

16. Samengevat treft men processen van interne verzelfstandiging aan (a) binnen gecentraliseerde 

publiekrechtelijke rechtspersonen57 en (b) langs elk van de drie "wegen" van externe 
verzelfstandiging58. 

D. Externe verzelfstandiging langs de "publiekrechtelijke weg" 

17. Hier breng ik zuiver publiekrechtelijke functioneel gedecentraliseerde rechtspersonen onder. Hun 
statuut wordt rechtstreeks noch onrechtstreeks beheerst door het gemeen vennootschapsrecht. Ze 
maken zowel openbare diensten in organieke als in functionele zin uit. Als voornaamste 
vertegenwoordigers gelden de instellingen van openbaar nut in de zin van de wet van 16 maart 1954, 
althans degene die niet de vennootschapsvorm hebben aangenomen59; de OCMW's; en de 
publiekrechtelijke beroepscorporaties. Daarnaast treft men wetenschappelijke inrichtingen met 
rechtspersoonlijkheid aan, evenals een hele reeks publiekrechtelijke rechtspersonen met sui generis 
statuut. 

Instellingen van openbaar nut in de zin van de wet van 16 maart 19 54 60 

De wet van 16 maart 1954, met een onderverdeling van instellingen in vier categorieën, kwam reeds aan 

bod (supra, nr. 9). Op 1 september 1986 zouden er 80 instellingen aan onderworpen zijn geweest.61 
Volgens onze gegevens zijn dat er momenteel beduidend meer (11 0 exclusief degene die in vereffening 
of op te heffen zijn, die in de wet zijn blijven staan maar waarvan onduidelijk is of ze nog enige activiteit 
ontplooien, of die beheerst worden door organieke wetten zonder uitvoeringsbesluiten). Een groeiend 
deel van deze instellingen staat echter niet vermeld in de wet van 16 maart 1954 zelf maar is door latere 

het Ministerie van het Waalse Gewest belast met de productie en het groot vervoer van water (B.S., 3 september 1987) 
kreeg het zijn huidig statuut. 
54 "Office walion des Déchets (OWJ))", opgericht als "Office régional walion des déchets non ménagers" bij Deer. 
W. Gew. R. 5 juli 1985 met betrekking tot de afvalstoffen (B.S., 14 december 1985). Herbenoemd bij W. Gew. R. 
27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen (B.S., 2 augustus 1996), herhaaldelijk gewijzigd. Zie voorts B. W. Reg. 
10 juni 1999 betreffende de "Office walion des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen) (B.S., 17 juli 1999). 
55 Zie bijv. BECKERS, J., o.c., 561-567. 
56 Zie wet 1 april 1971 houdende de oprichting van een Regie der Gebouwen (B.S., 27 mei 1971), herhaaldelijk 
gewijzigd. De Regie is belast met het beheer van het onroerend patrimonium van de Staat en staat onder toezicht van 
de federale Minister van Ambtenarenzaken. 
57 Zie de categorieën 1.1 tot 1.4 van het globaal model (bijlage 1 ). 
58 Categorieën 1.5, 11 en m van het globaal model (bijlage 1 ). 
59 De andere ressorteren onder categorie V.3, sub B, van het globaal model (bijlage 1). 

60 De toevoeging "in de zin van de wet van 16 maart 1954" is steeds vereist omdat er ook een andere categorie 
"instellingen van openbaar nut" bestaat, ditmaal "in de zin van de wet van 27 juni 1921" :supra, nr. 8. 
61 BECKERS, J., o~c., 533, onder verwijzing naar A. MAST. 
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wetgevende nonnen al dan niet volledig aan het regime van de wet van 1954 onderworpen. Dit is 
bijv. het geval voor hetFonds Film in Vlaanderen62 (cat. A) en voor Export Vlaanderen (cat. B).63 

Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) 

De OCMW's, opgericht per gemeente, zijn openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid die het recht 
van elke persoon op maatschappelijke dienstverlening moeten verzekeren. De federale organieke 
"OCMW-wet" van 8 juli 197664 beheerst hun statuut, maar de gemeenschappen kunnen dat statuut, 
behoudens enkele basisregelen, wijzigen. 65 

Publiekrechtelijke beroepscorporaties 

Dit zijn bij wet ingestelde en georganiseerde lichamen die "een representatiefkarakter [vertonen] en een 
zekere autonomie [genieten ]"66. Alle beoefenaars van een bepaald beroep moeten er (betalend) lid van 
zijn indien de wet dat verlangt. 67 De wetgever heeft de beroepscorporaties bekleed met een opdracht van 
algemeen belang, bestaande uit de vaststelling van de toetredingsvoorwaarden tot het door hen 
vertegenwoordigde beroep, de omschrijving van de beroepsplichten en de afdwinging daarvan via 
tuchtmaatregelen. De bevoegdheid tot toetsing van de beslissingen die de beroepsorden op grond van hun 
"administratieve, normatieve en rechtsprekende bevoegdheden"68 nemen, berust deels bij de Raad van 
State en deels bij het Hof van Cassatie. Voorbeelden van publiekrechtelijke beroepscorporaties · zijn de 
Orde der geneesheren69 en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten 10. 

Wetenschappelijke inrichtingen met rechtspersoonlijkheid 

Het statuut van wetenschappelijke inrichtingen in België is buitengewoon complex.71 Weliswaar zijn 
lovenswaardige initiatieven tot ordening genomen 72 maar heel wat ad hoc regelingen blijven overeind. 

62 Aan de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24) onderworpen bij art. 4 Deer. Vl. R. 
22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 (B.S., 29 december 1993). 

63 Als Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel (VDBH) aan de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 (supra, 
voetnoot 24) onderworpen bij art. 2, § 2, Deer. Vl. R. 23 januari 1991 tot oprichting van Export Vlaanderen (B.S., 
2 februari 1991). De opdracht en benaming werden veranderd bij Deer. Vl. Pari. 24 juli 1996 tot wijziging van het 
decreet van 23 januari 1991 ... (B.S., 5 oktober 1996), dat in werking trad op 15 oktober 1996 (art. 1 B. Vl. Reg. 
15 oktober 1996, B.S., 5 december 1996). Bij B. Vl. Reg. 7 juli 1998 tot vaststelling van de rechtspositie van de 
algemeen directeur van Export Vlaanderen (B.S., 10 maart 1999) zijn, met terugwerkende kracht tot 15 oktober 1996 
(!),een aantal van het gemeen regime afwijkende regels inzake aanwerving, bezoldiging en evaluatie van de algemeen 
directeur goedgekeurd. Zie o.m. B. Vl. Reg. 9 september 1997 tot overheveling van sommige personeelsleden van 
Export Vlaanderen en tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 (B.S., 6 januari 1998). 

64 Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 5 augustus 1976; err. B.S., 
26 november 1976). 

65 Zie voor details en literatuurverwijzingen ALEN, A., in Preadvies, o.c., nr. 98 e.v., vanafp. 100. 

66 MAST, A. e.a., o.c., nr. 103, p. 110. 

67 Zie infra, nr. 47 over de vraag of zulke verplichting verenigbaa-;.· is met de vrijheid van vereniging. 

68 ALEN, A., Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, nr. 486, p. 467 
(hierna verkort geciteerd als Handboek). 

69 Opgericht bij wet 25 juli 1938 en hervormd bij K.B. nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der 
geneesheren (B.S., 14 november 1967). Zie VERBIEST, D., "De orde der geneesheren. Diagnose van een 
publiekrechtelijke beroepsorganisatie", T.B.P., 1978, 208-233. 

70 Opgericht bij wet 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (B.S., 11 mei 1999). Zie 
voorts K.B. 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (B.S., 29 juni 1999, 
tweede uitgave). · 

71 Vgl. de kritische beschouwingen omtrent de actuele regeling op federaal niveau, in het 154e Boek van 
Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 194-224 .. 

72 Zie o.m. K.B. 20 april 1965 betreffende het statuut.der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat (B.S., 15 mei 
1965), zoals laatst gewijzigd bij K.B. 26 mei 1999 (B.S., 25 juni 1999). Zie ook supra, voetnoot 41, over de DWTC. 
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Sommige daarvan bevinden zich op het niveau van de interne verzelfstandiging (bijv. Nationaal Instituut 
voor Criminalistiek en Criminologie, een d.a.b.73).74 Hier zijn evenwel de wetenschappelijke 
inrichtingen bedoeld die wel rechtspersoonlijkheid hebben verkregen, zoals het Centrum voor 
Landbouweconomie (CLE)15 en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 
(CODA)16. 

Publiekrechtelijke rechtspersonen met sui generis statuut 

Zoals te verwachten, is deze subcategorie rijk gestoffeerd. Ik vermeld bij wijze van voorbeeld de 

Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF)11 en het Instituut voor de Nationale Rekeningen 
(INRJ18 op federaal niveau, de Vlaamse Opera (VLOPERA) op het niveau van de Vlaamse 

Gemeenschap,79 het Waals Exportagentschap (AWEX) op het niveau van het Waalse Gewest,80 de 

73 Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek werd opgericht bij K.B. 5 november 1971 tot instelling van het 
Nationaal Instituut voor Criminalistiek, met Statuut van Wetenschappelijke Inrichting van Staat (B.S., 10 november 
1971). De bevoegdheden ervan werden uitgebreid door toevoeging van een afdeling criminologie, en de benaming 
werd dienovereenkomstig gewijzigd, bij K.B. 29 november 1994 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 
5 november 1971 ... en van het koninklijk besluitvan 9 november 1992 houdende herstructurering van de School voor 
Criminologie en Criminalistiek wegens integratie eryan in het Nationaal Instituut voor Criminalistiek (B.S., 
23 december 1994, eerste uitgave). Daarna volgden de wet 15 december 1997 waarbij het Nationaal· Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie wordt opgericht als staatsdienst met afzonderlijk beheer (B.S., 31 december 1997; err. 
B.S., 7 mei 1998) en het K.B. 7 januari 1998 houdende organisatie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 
Criminologie als staatsdienst met afzonderlijk behe.er (B.S., 21 januari 1998). 

74 Dat er wetenschappelijke inrichtingen zonder rechtspersoonlijkheid bestaan, bleek ook reeds supra, nr. 14 en 
voetnoot 41, bij de bespreking van de D WTC. 

75 Zie aanvankelijk K.B. 20 juni 1960 houdende oprichting vah een Landbouweconomisch Instituut bij het Ministerie 
van Landbouw (B.S., 27 juni 1960), vervolgens K.B. 30 april 1970 waarbij aan het Landbouw-economisch Instituut 
het statuut van wetenschappelijke inrichting van de Staat wordt toegekend, en waarbij zijn niveau, zijn structuur en 
zijn bevoegdheden worden vastgesteld (B.S., 15 mei 1970). Zie voorts K.B. 20 juni 1997 tot vaststelling van de lijst, 
het niveau, de structuur en de bevoegdheden van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat die ressorteren onder 
het Ministerie van Middenstand en Landbouw (B.S., 9 augustus 1997) en ten slotte K.B. 12 november 1997 waarbij de 
voorwaarden worden bepaald waaronder het Centrum voor Landbouweconomie rechtspersoonlijkheid verkrijgt (B.S., 
19 december 1997; krachtens art. 16 in werking getreden op 31 december 1997). 

76 Zie K.B. 20 juni 1997, supra, vorige voetnoot, en K.B. 12 november 1997 waarbij de voorwaarden worden bepaald 
waaronder het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie rechtspersoonlijkheid verkrijgt (B.S., 
19 december 1997; krachtens art. 15 in werking getreden op 1 september 1995). 

77 Opgericht bij K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgfiteregime voor titels en effecten (B.S., 
10 juli 1935). Ofschoon geen enkele wettelijke bepaling dat bevestigt- in art. 1, lid 2, K.B. nr. 185 staat enkel dat de 
CBF een "zelfstandig organisme" is- wordt de rechtspersoonlijkheid algemeen aanvaard, zowel door de rechtspraak 
(Rb. Brussel, 28 juni 1955, J.T., 1956, 78) als door de rechtsleer. 

78 "Openbare instelling met rechtspersoonlijkheid" met wettelijke basis in art. 107 e.v. wet 21 december 1994 
houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 23 décember 1994, tweede uitgave; err. B.S., 30 juni 1995). Het INR 
heeft de opdracht economische statistieken en vooruitzichten op te stellen. Het vervult die opdracht via drie 
geassocieerde instellingen -Federaal Planbureau, Nationale Bank van België (NBB) en Nationaal Instituut voor 
Statistiek (NIS)- waarvan het de werkzaamheden stuurt en coördineert. Het INR beschikt, m.u.v. het secretariaat, niet 
over eigen personeel en werkt onder het gezag van de Minister van Economie; de raad van bestuur wordt voorgezeten 
door de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken. De instelling ontvangt van de Staat een 
jaarlijkse toelage, ingeschreven op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken. 

79 Opgericht (Deer. Vl. R. 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera, B.S., 10 juni 1995) ter vervanging van 
de v.z.w. Vlaamse Operastichting die op 20 juli 1988 was opgericht. VLOPERA wordt bestuurd door een "dagelijks 
bestuur" en een "intendant". 

80 Het Agence wallonne à l'Exportation was aanvankelijk een d.a.b.: Deer. W. Gew. R. 22 februari 1990 houdende 
oprichting van het Waalse Exportagentschap (B.S., 10 mei 1990). Dit decreet is opgeheven en AWEXis omgevormd 
tot een "instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid" bij art. 25 W. Gew. R. 2 april 1998 houdende 
oprichting van het "Agence wallonne à l'Exportation" (Waals Exportagentschap) (B.S., 10 april 1998). Voortaan is er 
een raad van bestuur die een beheersovereenkomst sluit met de Waalse Regering. De rekeningen van AWEXworden 
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Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel (GOMBJ81 op het niveau van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest, of nog de Kamers van Ambachten en Neringen82 op provinciaal niveau. 

Op geen van deze rechtspersonen is, in hoofdorde of subsidiair, het privaat vennootschaps- of 
verenigingsrecht van toepassing. Dat belet evenwel niet dat de overheid er steeds frequenter toe 
overgaat om ook met deze zuiver publiekrechtelijke lichamen beheersovereenkomsten te sluiten (zo 
bijv. met de Federale Voorlichtingsdienst (FVD), 83 AWEX en VLOPERA84). 

E. Externe verzelfstandiging langs de "hybride weg" 

1. Algemeen 

18. Dat bij functionele decentralisatie ook beroep wordt gedaan op privaatrechtelijke 
organisatievormen, is niet nieuw. Nieuw in België is wel dat overheden op alle niveaus bij externe 
verzelfstandiging steeds frequenter beroep doen op privaatrechtelijke rechtsfiguren én dat ze bij de 
juridische invulling van die rechtsfiguren steeds openlijker van het gemeen recht afwijken. Het gevolg 
hiervan is een toenemende "doorkruising" van publiek- en privaatrecht, gekenmerkt door talrijke 
functioneel gedecentraliseerde diensten met een hybride juridisch statuut. Het resultaat daarvan vindt 
men hier: functioneel gedecentraliseerde rechtspersonen met gemengd publiek-privaatrechtelijk 
statuut. Het gaat in bepaalde gevallen om publiekrechtelijk vorm gegeven rechtspersonen waarop 
onderdelen van het privaat vennootschapsrecht van overeenkomstige toepassing worden verklaard 
(hoofdzakelijk a.o.b.'s zonder vennootschapsvorm en autonome provincie- en gemeentebedrijven). 
Meestal echter betreft het rechtspersonen met private rechtsvorm - vennootschappen ofverenigingen -
die bij of krachtens een wetgevende norm een statuut meekrijgen dat afwijkt van het gemeen 
vennootschapsrecht en dat ook anderszins attributen van publiek- en privaatrecht vermengt 
(zgn. "publiekrechtelijke n.v.'s" en "administratieve v.z.w.'s"). · 

2. Het autonoom overheidsbedrijf: administratief en vennootschapsrecht verweven 

19. Een type rechtspersoon dat nu eens wordt gekwalificeerd als een "publiekrechtelijk vorm gegeven 
rechtspersoon waarop onderdelen van het privaat vennootschapsrecht van overeenkomstige toepassing 
worden verklaard" en dan weer als een "publiekrechtelijke n.v." is het autonoom overheidsbedrijf 

achteraf voor controle overgemaakt aan het Rekenhof. Mémento des Institutions, o.c.; p. 9/2 kondigde eind 1997 aan 
dat AWEX zou worden omgevormd in een pararegionale, cat. B, maar voornoemd decreet van 2 april 1998 bevestigt 
dat niet. 
81 Opgericht bij wet 15 juli 1970 houdende organisatie van de planning en de e~onomische decentralisatie (B.S., 
21 juli 1970). 

82 De rechtspersoonlijkheid van de Kamers steunt op de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, 
gecoördineerd bij K.B. 28 mei 1979 (B.S., 7 juli 1979) en sindsdien nog meermaals gewijzigd. Zie voorts K.B. 4 juni 
1979 tot regeling van de toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd bij 
het reeds geciteerde K.B. 28 mei 1979, en sindsdien nog meermaals gewijzigd. 
83 Opgericht in 1962 als Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie (Inbel). Sindsdien staat de instelling 
van openbaar nut, waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij K.B. 3 oktober 1990 (B.S., 11 oktober 1990), "onder 
voogdij van de Eerste Minister en de Minister van Buitenlandse Zaken" (Jaarverslag 1998, 6). De benaming FVD is 
ingevoerd bij K.B. 30 mei 1994 (B.S., 29 juni 1994). Bij de FVD zijn een raad van bestuur, een directeur-generaal en 
een regeringscommissaris actief (zie Jaarverslag 1998, 79). 
84 Zie voor de FVD het Jaarverslag 1998, 6 : "De voorlichtingsdienst werd uitgebouwd tot een modern en klein 
overheidsbedrijf dat met een conventie gebonden is aan de Staat." Zie inzake AWEX supra, voetnoot 80; inzake 
VLOPERA art. 6 Deer. Vl. R. 5 april 1995 (supra, voetnoot 79). 
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(a.o.b.). Het statuut van de a.o.b.'s, beheerst door de a.o.b.-wet van 21 maart 1991, verdient daarom 
bijzondere aandacht - en ook omdat dit het statuut is dat de grootste Belgische 
overheidsondernemingen gemeenschappelijk hebben. 86 

20. Opzet. Het statuut van "autonoom overheidsbedrijf' is gecreëerd door de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervormi11g van sommige economische overheidsbedrijven87 (hierna : · a.o.b.-wet). 
Deze grondig doordachte wet - de voorbereidende werken beslaan vele honderden pagina's - had een 
dubbel opzet. Ze wilde vooreerst een kader creëren waardoor de concurrentiepositie van 
overheidsbedrijven gevrijwaard zou blijven tegenover zowel de privé-sector -dit was een anti
privatiseringswet88 - als tegenover mogelijke concurrentie uit het buitenland. Met de Europese interne 
markt en de gedwongen liberalisering van overheidsmonopolies die zich aankondigden, drongen 
modernisering en verhoging van de efficiëntie zich op.89 Tegelijkertijd wilde de wetgever een "betere 
openbare dienst" organiseren "tegen lagere kosten voor de gemeen~chap"90. 

Dit dubbel opzet van de a.o.b.-wet weerspiegelt het hybride karakter van de geviseerde instellingen 
(in eerste instantie RTT, Regie der Posterijen, NMBS en RL W) als verstrekkers van zowel openbare als 
commerciële diensten. Ter verwezenlijking ervan schreef de wetgever een verbeterde efficiëntie voor, 
door responsabilisering, een grotere autonomie en soepelheid van beheer. Via "een snelle 
besluitvorming en het zich kunnen ontdoen van bureaucratische handicaps en verlammende 

86 Het beperkte aantal a.o.b.'s is omgekeerd evenredig aan hun economisch en sociaal belang. Belgacom, De Post en 
de NMBS alleen al, de drie grootste werkgevers van het land, hadden eind 1996 bijna 113.000 personen in dienst. Ze 
konden een gecombineerd balanstotaal van ongeveer 1.300 miljard frank voorleggen, d.i. bijna een verdubbeling op 
vier jaar tijd. 

87 B.S., 27 maart 1991; err. B.S., 20 juli 1991; err. B.S., 13 mei 1995. 
88 Voor de regering kwam het erop aan "de concurrentiekracht van de overheidsbedrijven jegens de privé-bedrijven te 
versterken". Wetsontwerp betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Memorie van 
Toelichting (hierna: "Memorie van toelichting a.o.b.-wet"), Par!. St., Kamer, 1989-1990, nr. 128711, 3. "Zij (de 
overheidsbedrijven, nb) moeten zich aanpassen aan de groeiende mededinging afkomstig van nationale of 
internationale vennootschappen, zoniet zullen zij worden geconfronteerd met een progressieve feitelijke privatisering 
van hun traditioneel actieterrein" : idem, 2. Verslaggever Perdieu tijdens de bespreking in de Kamer (Par!. Hand., 
Kamer, 1990-1991, 19 december 1990, 1242): "Reconnaissons cependant que l'orientation du projet est loin de celle 
qui avait prévalu sous l'ancienne législature et dans laquelle la philosophie libérale faisait la part belle à la privatisation 
des services rentables au détriment de la notion même de service public.'' Co-rapporteur over tegenstellingen tijdens de 
bespreking in commissie (idem, 1243): "Niet alle leden van de commissie waren het eens met de deugdelijkheid van 
het opzet. ... Deze leden stelden als alternatief voor technologisch kapitaal, dat in deze ondernemingen ongetwijfeld 
aanwezig is, vrij te maken door het op de markt te brengen. Zij wensten tegelijkertijd alle monopolieposities af te 
bóuwen zodat de overheid in alJe vrijheid kan kiezen waar en welke diensten zij verschaft. Dergelijke hypothese staat 
uiteraard lijnrecht tegenover de aanpak die de Regering ons voorstelt. Inderdaad, in dit geval zou men de betrokken 
bedrijven volledig moeten privatiseren." Vgl. QUERTAINMONT, P., "Les objectifs ,de la loi du 21 mars 1991 : du 
desserrement de l'étreinte étatique à l'émergence de nouveaux critères de gestion des entreprises publiques", in Les 
entreprises publigues autonomes, o.c., (65), 66-67. 
89 Dat de overheidsondernemingen in de problemen waren geraakt, had in de, allicht correcte, perceptie van de 
wetgever te maken met een combinatie van factoren: te lage rendabiliteit, slechte kapitaalstructuur, technologische 
ontwikkelingen die geografische en sectoriële grenzen deden springen, en een steeds kordater Europees 
concurrentiebeleid. 

90 Wetsontwerp betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Verslag namens de 
Commissie voor de infrastructuur uitgebracht door de heren Bosmans en Perdieu (hierna : "Commissieverslag 
Kamer"), Par!. St., Kamer, 1989-1990, nr. 1287/10, 4. 
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voogdijmechanismen"91 dienden de overheidsbedrijven in staat gesteld om "de stap te zetten van een 

administratie naar een klantgericht bedrijf'92. 

21. Vernieuwend karakter. De a.o.b.-wet werd destijds, en niet ten onrechte, om vier redenen als 

mijlpaal bestempeld.93 Ten eerste bevatte ze "voor de eerste keer in de geschiedenis van de Belgische 

wetgeving"94 een omvattend statuut dat voor meerdere overheidsbedrijven gold.95 Een tweede 

innovatie, en één waarvan de invloed sedert 1991 spectaculair is toegenomen, betrof "de invoering 

van een nieuw juridisch instrument : het beheerscontract."96. Het gaat om een contract dat de Staat en 

een autonoom overheidsbedrijf op voet van gelijkheid97 sluiten en dat zowel de wettelijk opgelegde 
opdrachten van openbare dienst preciseert als de uitvoeringsmodaliteiten van die opdrachten vastlegt 

(althans "in grote lijnen" :principes inzake tarifering, gedragsregels tegenover gebruikers, omvang98 
en modaliteiten van betoelaging, verplichte bestanddelen van het ondernemingsplan, sancties bij niet

naleving).99 Het beheerscontract garandeert het bedrijf een ruime vrijheid van handelen. Binnen de 

91 Idem, 11. 

92 "Dit veronderstelt het opbouwen van een bedrijfscultuur die een efficiënt beheer en een commerciële ingesteldbeid 
koppelt aan een gunstig sociaal klimaat." Idem, 12. 

93 Verslaggever Perdieu tijdens de bespreking in de Kamer (supra, voetnoot 88, 1236): "Ie projet de loi dont nous 
discutons aujourd'hui houleversera sans nul doute, la gestion, voire même, la notion de service public". 

94 Memorie van toelichting a.o.b.-wet (supra, voetnoot 88), 4. 

95 Terwijl de wet 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24) slechts een partiële classificatie doorvoerde, op basis van het 
enkele toezichtscriterium, werden in 1991 gemeenschappelijke regels geponeerd inzake autonomie, controle, bestuur, 
financiering, personeel, boekhouding, filialisering, enz. Hiertegenover staat dat (a) het aantal overheidsbedrijven 
waarvoor het eenheidsstatuut geldt, in realiteit beperkt is gebleven, (b) de autonome overheidsbedrijven behalve aan 
de a.o.b.-wet ook onderworpen blijven aan de organieke wetten waarbij ze werden opgericht (de organieke wet van elk 
autonoom overheidsbedrijf bepaalt het maatschappelijk doel en de opdrachten van openbare dienst die in het 
beheerscontract zullen worden gepreciseerd : Memorie van toelichting a.o.b.-wet, supra, voetnoot 88, 1 0) en eventueel 
aan het gemeen vennootschapsrecht, ( c) de uniformisering verre van volledig is, en ( d) steeds minder volledig wordt, 
omdat de a.o.b.-wet sinds 1991 zo frequent en ingrijpend is gewijzigd dat er voor de onderscheiden autonome 
overheidsbedrijven opnieuw, o.m. inzake bestuur en kapitaalstructuur, erg onderscheiden regels gelden. 

96 Memorie van toelichting a.o.b.-wet (supra, voetnoot 88), 4. Zo nieuw waren beheerscontracten toch ook weer niet. 
Zie bijv. art. 86 wet 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen (bijvoegsel bij B.S., 
17 augustus 1978). Meer dan 12 jaar vóór de a.o.b.-wet bepaalde dit artikel, met als titel "Beheersovereenkomsten" 
reeds het volgende: "Met het oog op het gebruik van begrotingskredieten, toegekend aan organismen die belast zijn 
met een uitbating van industriële of commerciële aard, waarvan de werking voor een belangrijk deel afhangt van 
Staatstussenkomsten en die door de Koning aangeduid worden, mag op beheersovereenkomsten afgesloten tussen de 
Staat en het organisme beroep worden gedaan. 11 Deze beheersovereenkomsten bepalen de beheersvoorwaarden 
waarvan de Staat zijn tussenkomsten afhankelijk maakt. I I De uitwerking van deze overeenkomsten behoort tot het 
initiatief van de Minister en de Staatssecretaris naargelang wie de bevoegdheid heeft over bedoeld organisme, de 
Minister van Financiën en de Minister of de Staatssecretaris die de begroting ond~r zijn bevoegdheid heeft. 11 De 
beheersovereenkomsten kunnen voor verschillende jaren worden afgesloten." Zie voorts de bespreking bij SWENNEN, 
H., l.c., 179-180. 

97 Dit onderscheidt het beheerscontract van bijv. de concessie-overeenkomst, waarvan de overheid de termen 
eenzijdig kan wijzigen. Zie bespreking in de Kamer, Pari. Hand., Kamer, 1990-1991, 19 december 1990, 1237. 

98 Algemene financiële verplichtingen van ·de Staat jegens het autonoom overheidsbedrijf blijven beperkt tot 
verplichtingen die uit de bepalingen van het beheerscontract voortvloeien. Art. 3, § 4 a.o.b.-wet, aangevuld met een 
specifiek voor De Post bedoelde bepaling door art. 1 K.B. 10 november 1996 tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 
houdende oprichting van DE POST en van de wet van 21 maart 1991 ... , in toepassing van artikel3, § 1, 1° en 2°, van 
de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de 
Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 13 december 1996). 

99 Het beheerscontract kan ook bepalen welke openbare aanbestedingen en vastgoedtransacties aan ministeriële 
goedkeuring onderworpen blijven en het kan doelstellingen vastleggen voor de financiële structuur van het 
overheidsbedrijf, of regels voor de bestemming van de nettowinst. Op te merken valt dat de algemene regeling vervat 
in art. 3, §§ 1 en 2 a.o.b.-wet deels buiten toepassing is verklaard voor Belgacom (zie art. 58, lid 2 a.o.b.-wet, zoals 
vervangen door art. 11 wet 19 december 1997, en art. 59/7 a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 82 wet 20 december 1995), 
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door het contract uitgezette laijtlijnen bepaalt het bedrijf zelf hoe het zijn opdrachten van openbare 

dienst nakomt. Voor de activiteiten die niet als openbare dienst staan gecatalogeerd, laat de Staat de 
autonome overheidsbedrijven, behoudens een - ingeperkte : infra, nrs. 87-105 - externe controle, zelfs 
helemaal vrij. Met als credo de gelijkschakeling van de werkingsvoorwaarden tussen overheids- en 

privé-sectorlOO wordt hier een "maximale beheersautonomie"101 georganiseerd. . 

Een derde punt waarop de a.o.b.-wet vernieuwing bracht, behelst de beheersstructuur van de 
autonome overheidsbedrijven. De a.o.b.-wet · creëert per autonoom overheidsbedrijf twee 

bestuursorganen : de raad van bestuur en het directiecomité. Samenstelling en bevoegdheden ervan 
komen verder aan bod (infra, 81-86). Hier kan worden volstaan met de vaststelling dat de beperking 

van de duur van de bestuursmandaten 102 103 toen hoogst innovatief was. Ook de wettelijke erkenning 

van het directiecomité als orgaan met specifieke bevoegdheden was- en blijft104- vernieuwend. Als 

vierde novum tenslotte gold het hervormde personeels- en syndicaal statuut, waarop hier niet wordt 

ingegaan.1 05 

terwijl ook voor de NMBS specifieke regelingen gelden (artt. 157-158 a.o.b.-wet). De "wet 19 december 1997" 
waarnaar wordt verwezen is de "Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die 
inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde 
beslissingen van de Europese Unie" (B.S., 30 december 1997), de "wet 20 december 1995" is de wet "houdende 
fiscale, financiële en diverse bepalingen" (COMP DOC 33). 

100 Memorie van toelichting a.o.b.-wet (supra, voetnoot 88), 12 : "Tegelijkertijd zal worden gewaarborgd dat, 
wanneer het bedrijf de concurrentie van de private sector aangaat, dit onder gelijkaardige voorwaarden verloopt." 
Gedacht werd o.m. aan voorwaarden inzake financieringsmogelijkheden of personeelsstatuut. Zie de bespreking bij 
QUERTAINMONT,·P., l.c., 68-71, die het heeft over een "'décloisonnement' du secteur public par rapport au secteur 
privé" (p. 66). 

101 Memorie van toelichting a.o.b.-wet (supra, voetnoot 88), 5 : "Bijgevolg is de beheersautonomie van de 
overheidsbedrijven maximaal wat de activiteiten betreft die vreemd zijn aan de notie van openbare dienst". 

102 Voorzitter en (gewone) leden van de raad van bestuur. A. In regel geldt een benoeming voor zes jaar : art. 18, § 3, 
a.o.b.-wet, voor Belgocontrol en BIAC gewijzigd door artt. 173, § 1, 2° resp. 184, 2° a.o.b.-wet, zelf ingevoegd door 
art. 32 resp. art. 10 K.B. 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal 
(COMP DOC 144). . 
B. De statuten van Belgacom kunnen afwijken van art. 18, § 3 : art. 59/2, § 2, lid 3, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 81, 
1°, wet 20 december 1995 (supra, voetnoot 99). 
C. Benoemingen bij Belgocontrol en BIAC gelden slechts voor "ten hoogste" zes jaar: art. 18, § 3, a.o.b.-wet, 
gewijzigd door art. 173, § 1, 3° resp. art. 184, 4°, a.o.b.-wet," zelf ingevoegd door art. 32 resp. art. 10 K.B. 2 april 
1998. 

103 Gedelegeerd bestuurder en! of leden van het directiecomité. A. In regel geldt een benoeming voor zes jaar. Zie 
voor wat betreft de gedelegeerd bestuurder: art. 20, § 2, eerste zin, a.o.b.-wet, zoals gewijzigd door art. 173, § 2, 1°, 
a.o.b.-wet, zelf ingevoegd door art. 32 K.B. 2 april 1998 (supra, voetnoot 102). Zie voor wat betreft de andere leden 
van het directiecomité : art. 20, § 3, eerste zin, a.o.b.-wet. 
B. Bij Belgacom primeren de statuten: art. 59/2, § 4, lid 1, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 3 wet 12 december 1994 tot 
wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en 
van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van 
de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen (COMP DOC 26), zelf gewijzigd door 
art. 81, 2°, wet 20 december 1995 (supra, voetnoot 99). 
C. Benoemingen bij Belgocontrol gelden slechts voor "ten hoogste" zes jaar. Zie voor wat betreft de gedelegeerd 
bestuurder: referenties sub A. Zie voor wat betreft de andere leden van het directiecomité: art. 20, § 3, eerste zin, 
a.o.b.-wet, zoals vervangen door art. 173, § 2, 3°, a.o.b.-wet, zelfingevoegd door 32 K.B. 2 april 1998. 
D. Voor BIAC geldt nog een andere regeling. De gedelegeerd bestuurder wordt er benoemd voor "ten hoogste" zes 
jaar: art. 185, § 3, leden 1 en 3, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 32 K.B. 2 april 1998. De eventuele overige leden van 
het directiecomité dienen gedurende een door de raad van bestuur bepaalde termijn : art. 185, § 3, leden 1 en 4, eerste 
zin, a.o.b.-wet, eveneens ingevoegd door art. 32 K.B. 2 april1998. 

104 Zoals bekend, komt de term "directiecomité" in de Venn.W.niet voor. Zie wel art. 63 Venn.W .. 

105 Daarover o.m. JACQMAIN, J., "Le statut du personnel des entreprises publiques autonomes", in Les entreprises 
publiques autonomes, o.c., 171-193. 
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22. Identiteit en belang van de autonome overheidsbedrijven. Het statuut van autonoom 
overheidsbedrijf kan worden toegekend aan "[e]lk organisme van openbaar nut dat over 
beheersautonomie moet beschikken in een gegeven industriële of commerciële sector"106. De drie 
grootste Belgische overheidsbedrijven- Belgacom, 107 De PostlOS en de NMBS109- zijn in september
oktober 1992 tot autonoom overheidsbedrijf omgevormd. Met ingang van 1 oktober 1998 zijn 
Belgocontrol110 (afgeslankte opvolger van de RLW) en BIAC111 (opvolger van BATC) gevolgd. Op 
regionaal niveau werd in 1997 de RTBF omgevormd in een "autonoom overheidsbedrijfvan culturele 
aard". Ofschoon niet onderworpen aan de a.o.b.-wet, kreeg het bedrijf een statuut dat vergelijkbaar is 
met dat van andere autonome overheidsbedrijven.112 

Het beperkte aantal van de autonome overheidsbedrijven is omgekeerd evenredig met hun economisch 
en sociaal belang. Belgacom, De Post en de NMBS alleen al, de drie grootste werkgevers van het land, 
hadden eind 1996 bijna 113.000 personen in dienst. Ze konden een gecombineerd balanstotaal van 
ongeveer 1.300 miljard frank voorleggen, d.i. bijna een verdubbeling op vier jaar tijd.113 

23. Unieke relatie tussen Wet en vennootschapsrecht. Autonome overheidsbedrijven zijn niet 
noodzakelijk vennootschappen : Belgacontrol en de RTBF bijvoorbeeld zijn geen vennootschappen, 
De Post tot voor kort evenmin114 (al had ze paradoxaal genoeg wel een "kapitaal"115). Ze kunnen 

106 Art. 1 a.o.b.-wet. 

107 Zie art. 1, § 4, 1°, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 2, lid 2, K.B. 19 augustus 1992 tot goedkeuring van het eerste 
beheerscontract van de Regie van Telegrafie en Telefonie en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot 
rangschikking van bedoelde Regie bij de autonome overheidsbedrijven (B.S., 4 september 1992). 
108 Zie art. 1, § 4, 3°, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 3 K.B.· 14 september 1992 houdende goedkeuring van het eerste 
beheerscontract van de Regie der Posterijen en tot vastste11ing van maatregelen met betrekking tot die Regie (B.S., 
1 oktober 1992). 
109 Zie art. 1, § 4, 2°, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 12 K.B. 30 september 1992 houdende goedkeuring van het 
eerste beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen 
met betrekking tot deze Maatschappij (B.S., 14 oktober 1992). 
110 Zie art. 1, § 4, 4°, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 2 K.B. 25 augustus 1998 tot indeling van de Regie der 
Luchtwegen als autonoom overheidsbedrijf (B.S., 1 september 1998). 
111 Zie art. 1, § 4, laatste lid, ingevoegd door art. 1 K.B. 25 augustus 1998 tot indeling van de naamloze vennootschap 
"Brussels Airport Terminal Company" als autonoom overheidsbedrijf en tot goedkeuring van de wijzigingen aan haar 
statuten (B.S., 1 september 1998). 
112 Zie Deer. Fr. Gem. R. 14 juli 1997 houdende het statuut van de "Radio-Télévision beige de la Communauté 
française (R.T.B.F.)" (B.S., '28 augustus 1997). Tegen dit decreet is beroep ingesteld voor het Arbitragehof "wegens 
schending van de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten en van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet" (bericht 
in B.S., 1 april 1998). Zie voorts B. Fr. Gem. Reg. tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de 
artikelen 33 en 36 van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de "Radio-Télévision beige de la 
Communauté française (RTBF)" (B.S., 28 augustus 1997) en B. Fr. Gem. Reg. 16 februari 1998 houdende aanstelling 
van een commissaris van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de "Radio-Télévision bel ge de la Communauté 
française (RTBF)" (B.S., 26 maart 1998). Zie voor een overzicht van oudere regelgeving en van de gedecentraliseerde 
structuur van de RTBF: Mémento des Institutions 1998, Diegem, Kluwer Editorial, 1997, 35/5-3517. 
113 Deze cijfers houden geen rekening met de talrijke dochterondernemingen van de geno,emde autonome 
overheidsbedrijven. Ze komen uit het 154e Boekvan Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 346. 
114 Nu is De Post een naamloze vennootschap van publiek recht. Art. 148bisll, § 1, ingevoegd door art. 9 wet 
24 december 1999 houdende fiscale en diverse bepalingen (B.S., 31 december 1999, tweede uitgave) en in werking 
getreden op 10 januari 2000, machtigde Koning tot omzetting van De Post van (fen autonoom overheidsbedrijf in een 
naamloze vennootschap van publiek recht. De omzetting vond plaats bij K.B. 17 maart 2000 tot goedkeuring van de 
omzetting van De Post in een naamloze vennootschap van publiek recht en tot goedkeuring van haar statuten (B.S., 
22 maart 2000). Zie ook supra, Boek I, nr. 153. 
115 Zie art. 147, lid 2, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 62 wet 20 december 1995 (supra, voetnoot 99). Zie voorts infra, 
voetnoten 319-320 en de grondige bespreking supra, Boek I, nrs. 13 7-152. 
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echter de vorm aannemen van "naamloze vennootschappen van publiek recht", 116 hetzij meteen bij 

hun indeling als autonoom overheidsbedrijf (NMBS in 1992,117 BIAC in 1998118) hetzij nadien door 

omzetting119 (Belgacom in 1994120). Bij omzetting worden statuten aangenomen121 en aandelen 

uitgegeven 122 en neemt een algemene vergadering van aandeelhouders een aantal 

beslissingsbevoegdheden over van de minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert123 (hierna: 
"de Minister"). 

Autonome overheidsbedrijven met vennootschapsvorm vallen behoudens afwijkende regeling124 
onder "de wettelijke en reglementaire handelsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de 

naamloze vennootschappen" .125 Ze blijven echter ook onderworpen aan de organieke wet waarbij ze 

werden opgericht126 en aan de a.o.b.-wet. Vooral die laatste stipuleert talrijke, veelal impliciete, 

afwijkingen van het gemeen vennootschapsrecht, 127 dat enkel als suppletief recht geldt. Andersom 

116 Art. 37 a.o.b.-wet, zoals gewijzigd door art. 59/1 a.o.b.-wet. 

117 Art. 38, § 7, lid 2, a.o.b.-wet. 

118 Art. 178 a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 10 K.B. 2 april 1998 (supra, voetnoot 1 02). 

119 Art. 38 a.o.b.-wet. 

120 Zie art. 59/2, § 1, a.o.b.-wet en K.B. 16 december 1994a betreffende de omvorming van BELGACOM in een 
naamloze vennootschap van publiek recht en de vaststelling van haar statuten (COMP DOC 94), gewijzigd door 
K.B. 19 maart 1996a tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van BELGACOM (COMP DOC 111) en door 
K.B. 20 januari 1997 tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van BELGACOM (COMP DOC 124). 
121 Infra, nr._. " 

122 Hierover art. 39 a.o.b.-wet. Zie ook art. 40, over uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of 
obligaties met inschrijvingsrecht, en over het voorkeurrecht. Meer details supra, in voetnoten_ tot_. 

123 Vanaf de omzetting is het de algemene vergadering die in plaats van de Minister: (a) het aantalleden van de raad 
van bestuur vaststelt (art. 18, § 2, leden 1 en 2, a.o.b.-wet, voor Belgocontrol en BIAC gewijzigd door artt. 173, § 1, 
2°, resp. 184, 2°, a.o.b.-wet, zelf ingevoegd door art. 32 resp. 10 K.B. 2 april 1998, supra, voetnoot 102), (b) de 
bezoldiging vaststelt die de leden van de raad van bestuur genieten uit hoofde van hun mandaat als bestuurder (art. 21, 
§ 2, a.o.b.-wet), (c) de twee leden van het college van commiss~.rissen benoemt die niet door het Rekenhof worden 
benoemd (art. 25, § 3, leden 1 en 2, a.o.b.-wet), (d) de bezoldiging vaststelt van de commissarissen (art. 25, § 5, eerste 
zin, a.o.b.-wet), (e) het verslag ontvangt dat de commissarissen opstellen overeenkomstig art. 65 Venn.W. (art. 25, § 6, 
tweede zin, a.o.b.-wet), (f) de jaarrekening en de daarin voorgestelde resultaatverwerking goed- of afkeurt, hetgeen 
tevens de bevoegdheid impliceert om kwijting te verlenen aan bestuurders en commissarissen (a contrario: 27, § 3, 
lid 2, a.o.b.-wet; zie tevens Memorie van toelichting a.o.b.-wet, supra, voetnoot 88, 26) en (g) beslist over de 
bestemming van de netto-winst (art. 28 a.o.b.-wet maakt onvoldoende duidelijk dat het niet van toepassing is op 
autonome overheidsbedrijven met vennootschapsvorm; wel duidelijk is de Memorie van toelichting a.o.b.-wet, 26). 
Andere beslissingsbevoegdheden behoudt de Minister: infra, nrs. _-_. 

124 De afwijkingen kunnen worden vastgesteld "door of krachtens" de a.o.b.-wet of "door of krachtens enige 
specifieke wet": art. 37 a.o.b.-wet, zoals gewijzigd door art. 59/1 a.o.b.-wet. De formulering is zeer ruim. 

125 Art. 37 a.o.b.-wet, zoals gewijzigd door art. 59/1 a.o.b.-wet. 

126 Supra, voetnoot_. 

127 Schematisch ziet de situatie er als volgt uit : 

Bepaling van Venn. W. die buiten 
toepassing wordt verklaard of waarvan 
wordt afgeweken 
13ter, lid 1, 4° 

33bis, § 1 
34bis, § 1, lid 1 
41, § 2, lid 2 

[46, lid 1 

Bepaling van de a. o.b.-wet die buiten toepassing 
verklaart of afwijkt 

13, § 6, lid 2 
41, § 1 
40, § 1 
40, § 2 (niet van toepassing op Belgacom en BIAC) 
39, § 1, lid 3 (niet van toepassing op Belgacom 
BIAC) 
60/1, § 3 (Belgacom) 
192, lid 2 (BIAC) 
60/1, § 4 (Belgacom; ondertussen vervangen) 
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valt het op dat de a.o.b.-wet sommige bepalingen van de Venn.W. van overeenkomstige toepassing 

verklaart op autonome overheidsbedrijven die geen vennootschap zijn.128 Zulke overheidsbedrijven 

52septies Venn.W. 

55, lid 4 

55, lid 5, tweede zinsdeel 

55, lid 6 
70, lid 2 
74bis, § 2, leden 1 en.2 

75, lid 2 
76Venn.W. 
81, lid 1, 2° 
lOlter Venn.W. 
102,lid2 
1 04bis, lid 2 

179, lid 1, eerste zin 

40, § 3 
60/1, § 4 (Belgacom; enkel machtiging tot afwijken) 
18, § 2, lid 2, tweede en derde zin, en lid 3 
18, § 5, lid 1 
18, § 2, lid 4 (niet van toepassing op Belgacom) 
59/4, § 1 (Belgacom) 
18, § 4 
41, § 4 
13, § 3 (op dit punt niet van toepassing op Belgacom en 
BIAC) 
39, § 5 (niet van toepassing op Belgacom en BIAC) 
41, § 1 
41, § 1 
41, § 3 
40, § 1 
41, § 5 
13, § 6, lid 2 
41, § 1 
41, § 5 

impliciet 
expliciet 
impliciet 
impliciet 
impliciet 
impliciet 
impliciet 
impliciet 
impliciet 

impliciet 
expliciet 
expliciet 
impliciet 
impliciet 
impliciet 
expliciet 
expliciet 
impliciet 

Dient eveneens beschouwd als afwijking van het gemeen vennootschapsrecht, de verplichte instelling van een 
directiecomité, met eigen benoemings- en ontslagprocedures en met bepaalde exclusieve bevoegdheden 
(vb. onderhandeling beheerscontract): daarover uitgebreid infra, nrs. 83-84. Ook de mogelijkheden van de raad van 
bestuur om bevoegdheden te delegeren aan directeurs (art. 63 Venn.W.) resp. aan het directiecomité (art. 17, § 2, 
a.o.b.-wet) of de gedelegeerd bestuurder (situatie bij Belgacom :art. 17, § 2, a.o.b.-wet, zoals gewijzigd door art. 59/2, 
§ 4, lid 2, a.o.b.-wet, zelfingevoegd door art. 81, 3°, wet 20 december 1995, supra, voetnoot 99) zijn in Venn.W. en 
a.o.b.-wet verschillend geformuleerd. Tenslotte dient erop gewezen dat de a.o.b.-wet -niet de statuten- mandaten in 
de raad van bestuur en het directiecomité van autonome overheidsbedrijven onderwerpt aan: 
(a) specifieke regels inzake taalpariteit (infra, voetnoot_); 
(b) specifieke onverenigbaarheden (zie voor alle autonome overheidsbedrijven art. 22, §§ 1-2, a.o.b.-wet, gewijzigd 
voor Belgacom, Belgocontrol en BIAC; bijkomende onverenigbaarheden voor Belgacom in art. 59 a.o.b.-wet en voor 
De Post in art. 148 a.o.b.-wet; zie voor Belgacom ook art. 59/5 a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 6 wet 12 december 
1994, supra, voetnoot 103); 
(c) een algemene leeftijdsgrens, vastgesteld op 65 jaar (art. 22, § 3, a.o.b.-wet; zie ook art. 185, § 5, a.o.b.-wet, 
ingevoegd door art. 10 K.B.2 april1998, supra, voetnoot 102). 

128 "A notre connaissance, cette technique n 'a guère d'autre précédent que la réforme du revisorat d'entreprise" : 
DÉOM, D., "Les contraintes de droit public qui pèsent sur les entreprises publiques autonomes", in Les entreprises 
publigues autonomes, o.c., (115), 130. Schematisch ziet de situatie er als volgt uit: 

Artikel dat van overeenkomstige toepassing wordt 
verklaard op niet-vennootse/tappen 
54, lid 2, Venn. W. 
60, lid 1, Venn.W. 

61 Venn.W. 

62 Venn.W. 

63, lid 3, Venn.W. 
63bis Venn.W. 

64, § 1, lid 4, Venn.W. 
64bis Venn.W. 
64ter Venn.W. 
64sexies Venn.W. 
64septies Venn.W. 
65 Venn.W. 

Artikel dat van overeenkomstige toepassing verklaart 

17, § 3, a.o.b.-wet 
17, § 3, a.o.b.-wet 
19, laatste lid, a.o.b.-wet 
17, § 3, a.o. b.-wet 
19, laatste lid, a.o.b.-wet 
17, § 3, a.o.b.-wet 
19, laatste lid, a.o.b.-wet 
19, laatste lid, a.o.b.-wet 
17, § 3, a.o.b.-wet 
19, laatste lid, a.o.b.-wet 
25, § 6, eerste zin, a.o.b.-wet 
25, § 6, eerste zin, a.o.b.-wet 
25, § 6, eerste zin, a.o.b.-wet 
25, § 6, eerste zin, a.o.b.-wet 
25, § 6, eerste zin, a.o.b.-wet 
25, § 6, eerste zin, a.o.b.-wet 
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kunnen trouwens toch, ofschoon ze zelf de vennootschapsvorm niet hebben, vennootschappen 
oprichten of in vennootschappen participeren.129 

24. De unieke relatie tussen de a.o.b.-wet en het vennootschapsrecht (incl. toepassing Venn.W. op 
niet-vennootschappen, niet-toepassing Venn.W. op vennootschappen) getuigt van een fundamenteler 
karakteristiek, nl. het gemengd publiek-privaatrechtelijk statuut van a.o.b.'s. Verder in dit Boek kom 
ik daarop uitgebreid terug: infra, nrs. 61-62. 

3. (Andere) Publiekrechtelijke vennootschappen 130 

25. Er zijn, naast de a.o.b.'s met vennootschapsvorm, nog veel meer vennootschappen die hetzij door 
wetgevende normen uitdrukkelijk als "publiekrechtelijk" (of als "van publiek recht", "naar publiek 
recht" of "publiekrechtelijke instelling") worden gekwalificeerd (eerste subcategorie), hetzij naar hun 
aard "publiekrechtelijke vennootschappen" uitmaken maar niet uitdrukkelijk als zodanig worden 
gekwalificeerd (tweede subcategorie) (zie bijlage 1 voor een schematische voorstelling). Bijlage 2 bij 
dit Boek bevat een overzicht van publiekrechtelijke n.v. 's. 

26. Het verbaast dat de wetgever vennootschappen uitdrukkelijk als "publiekrechtelijke 
vennootschap" kwalificeert zonder aan te geven wat hij met dat begrip bedoelt. Is het overigens geen 
contradictio in terminis om de bij uitstek privaatrechtelijke vennootschapsvorm als 
"publiekrechtelijk" te bestempelen ? Voor wie tot een definitie wil komen, zit er weinig anders op dan 
in wetgevende normen en statuten te zoeken naar gemeenschappelijke eigenschappen van 
vennootschappen die de wet- of decreetgever uitdrukkelijk als "publiekrechtelijk" bestempelt. 

Het resultaat van die zoektocht is ontnuchterend. 

Zo is het verleidelijk om publiekrechtelijke vennootschappen te defmiëren als vem1ootschappen waarin 
de overheid meerderheidsaandeelhouder is en moet blijven, maar dit gaat bij nader inzien niet op. 
Weliswaar verplichten de meeste organieke wetten of decreten de overheid - in ruime zin 131 - om meer 
dan de helft, soms zelfs de totaliteit, van de aandelen aan te houden, maar ze doen dat niet allemaal. De 
Effectenbeursvennootschap _van Brussel (EBVB) kan als tegenvoorbeeld dienen : terwijl een wet haar als 
publiekrechtelijke n.v. bestempelt, is de overheid er in het geheel geen aandeelhouder van (infra, nr. 47). 

De omstandigheid dat publiekrechtelijke vennootschappen taken van algemeen nut vervullen, kan 
evenmin als onderscheidend criterium gelden .. Er bestaan immers uitdrukkelijk als "publiekrechtelijke 

67Venn.W. 

77, lid 4, Venn.W. 
80 Venn.W. 
80bis Venn.W. 
170 Venn.W. (bij omzettingin vennootschap) 
171, lid 1, Venn.W. (bij omzetting in vennootschap) 

17, § 3, a.o.b.-wet 
19, laatste lid, a.o.b.-wet 
27, § 2, a.o.b.-wet 
27, § 2, a.o.b.-wet 
27, § 2, a.o.b.-wet 
38, § 4, a.o.b.-wet 
38, § 4, a.o.b.-wet 

Het van overeenkomstige toepassing verklaren van bepalingen uit de Venn.W. gebeurt uitdrukkelijk. Toch blijkt dat de 
wetgever zich in 1991 ook door de Venn.W.heeft laten inspireren op punten waar hij dat niet expliciet vermeldt. Vgl. 
bijv. de beperking van de mandaten in autonome overheidsbedrijven tot "zes jaar" of "ten hoogste zes jaar" (supra, 
voetnoten 102 en 103) met art. 55, lid 5, eerste zinsdeel, Venn.W .. 
129 De voorwaarden waaronder autonome overheidsbedrijven, vennootschappen of niet, participaties kunnen nemen 
en dochtervennootschappen kunnen oprichten zijn te vinden in volgende artikelen van de a.o.b.-wet: art. 13 (algemene 
regeling), art. 59/8 (specifiek voor Belgacom; ingevoegd door art. 83 wet 20 december 1995; supra, voetnoot 99), 
art. 161 (specifiek voor een eventueel filiaal van de NMBS actief in het internationaal reizigersvervoer per spoor) en 
art. 183 (specifiek voor BIAC; ingevoegd door art. 10 K.B. 2 april 1998, supra, voetnoot 102). 

130 "Andere'' tussen haakjes, omdat niet alle a.o.b.'s de vennootschapsvorm hebben: supra, nr. 23. 

131 Zie de definitie van "overheid" in art. 42 a.o.b.-wet : "1 ° de Staat; 2° de organismen van openbaar nut, 
vennootschappen, instellingen of verenigingen van publiek recht, die ressorteren onder de Staat, daaronder begrepen 
de autonome overheidsbedrijven". 
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vennootschap" gekwalificeerde entiteiten die geen enkele taak van algemeen nut vervullen (bijv. n.v. van 
publiek recht CBHK), terwijl talrijke privaatrechtelijke n.v.'s dat wel doen (infra, nr. 31). 

Wat met de omstandigheid dat publiekrechtelijke vennootschappen bij of krachtens een wet of decreet 
worden opgericht ? Ook dit criterium is op zichzelf niet sluitend, aangezien ook privaatrechtelijke 
vennootschappen bij wet kunnen worden opgericht, of minstens omgevormd tot privaatrechtelijke 
vennootschap (bijv. ASLK-Bank en -Verzekeringenl32).l33 

Op grond van die methode meen ik dat een "publiekrechtelijke vennootschap" enkel valt te definiëren 
op grond van een combinatie van eigenschappen. Het gaat om een entiteit die (i) is opgericht door of 

krachtens een wetgevende norm, 134 (ii) bij die oprichting de benaming "vennootschap" heeft 

meegekregen -de benaming beantwoordt niet noodzakelijk aan de realiteit135- evenals (iii) een 
gemengd publiek-privaatrechtelijkjuridisch statuut dat afwijkt van het gemeen recht. 

27. Qua statuut zijn de publiekrechtelijke n.v.'s vergelijkbaar met de a.o.b.'s met vennootschapsvorm 
(supra, nrs. 19-24 en infra, nrs. 81-105). 

28. Bekijken we nu meer in detail de hoger (supra, nr. 25) genoemde subcategorieën. Tot de eerste 
subcategorie behoren : 

(i) publiekrechtelijke n.v. 's, tevens a.o.b. 's onderworpen aan de a.o.b.-wet : supra, nrs. 19-24 en infra, 
nrs. 81-105. 

(ii) publiekrechtelijke n.v.'s onderworpen aan de OKI-wet 

Hoger is reeds gewezen op de inhoudelijke gelijkenissen tussen de OKI-wet en de a.o.b.-wet (supra, 
Boek I, nr. 16). Zoals daar uiteengezet, is er weinig in huis gekomen van de aanvankelijk door de wet 
beoogde functionele hergroepering van de OK.I's rond twee polen, waarbij de ASLK en het 
Gemeentekrediet zouden worden omgevormd tot concurrerende holdings met elk een aantal OKI
dochterondernemingen. De overheid wist wel de ASLK-pool uit te bouwen, bestaande uit ASLK-Holding 
met dochters ASLK-Bank en -Verzekering, Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet en NKBK, maar 
niet de Gemeentekrediet-pool, die de Gemeentekrediet-Bank, de Nationale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid en het CBHK in de Gemeentekrediet-Holding had moeten onderbrengen. 

Ondertussen zijn er geen OK.I's meer, omdat die allemaal geprivatiseerd zijn of omgevormd tot 

privaatrech~elijke n.v.'s)36 Wel beheerst de wet nog steeds het statuut van de FPM en het CBHK, die ze 

132 Zie art. '19, lid 1, OKI-wet, in de versie die gold tussen 1 oktober 1993 (=inwerkingtreding van art. 16, 1°, K.B. 
29 september 1993 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare lcredietsector en 
harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de lcredietinste11ingen, COMP DOC 81) en 10 januari 
1997 {=inwerkingtreding van art. 1, 2°, K.B. 19 december 1996a houdende wijziging, met name wat het 
Landbouwlcrediet N.V. betreft, van de wet van 17 juni 1991 ... , van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de lcredietinste11ingen en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, COMP DOC 119) : 
"De 'Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank', in het Frans: 'Caisse générale d'Epargne et dè Retraite-Banque', in het 
Duits: 'Allgemeine Spar-und Rentenkasse-Bank', pubHelaechtelijke [naamloze] vennootschap die de bankfunctie als 
maatschappelijk doel heeft, wordt, zonder discontinuïteit van haar rechtspersoonlijkheid, omgevormd in een 
privaatrechtelijke naamloze vennootschap." 

133 Bovendien betwist een deel van de rechtsleer de juistheid van de stelling dat publielcrechtelijke n.v.'s bij of 
lcrachtens een wetgevende norm moeten worden opgericht, verwijzend naar het Gemeentekrediet van België, dat niet 
bij wet zou zijn opgericht (maar dat ik ook niet ondubbelzinnig als publielcrechtelijke n.v. zouden durven 
kwalificeren). 

134 Ik maak abstractie van de supra, in de vorige voetnoot weergegeven afwijkende rechtsleer. 
135 Zie de discussie bij CORNELIS, L., DE KEYSER, E., D'HOOGHE, D. en V ANDENDRIESSCHE, F., "De N.V. van publiek 
recht", in De onderneming van publiek recht, Antwerpen, Maklu, ter perse, nrs. 63-72. 
136 Zie voor details, ook over de metamorfose van anti-privatiseringswet tot privatiseringswet, DEVROE, W., 
"De coördinatie van de 'OKI-wet' in perspectief', Bank Fin., 1997~ 329-330. 
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uitdrukkelijk als n.v.'s van publiek recht kwalificeert,137 en van de n.v. Beroepskrediet, die ze even 

uitdrukkelijk maar niet geheel o~ertuigend als privaatrechtelijke n.v. kwalificeert138. 

(iii) intercommunales met vennootschapsvorm (e.v., c.v.b.a. of n.v.) 

Zoals ALEN schrijft, 139 dienen de oprichters van de intercommunale hun samenwerking te structureren 

volgens één van . drie privaatrechtelijke rechtsvormen : n.v., e.v. of v.z.w.140 -maar wijkt de 
intercommunale-wet van 22 december 1986 zelf reeds op meerdere punten af van de voor deze 
rechtsvormen geldende regels. Bovendien laat bedoelde wet de oprichters van een intercommunale toe 
om in de statuten bijkomende afwijkingen in te schrijven wegens de "bijzondere aard van de vereniging". 
Ook al hebben de intercommunales de rechtsvorm van een handelsvennootschap, toch zijn zij volgens de 
wet geen handels- (of burgerlijke) vennootschappen en bezitten zij niet de hoedanigheid van handelaar, 
zodat ze bijv. niet in staat van faillissement kunnen worden verklaard. Volgens de wet zijn ze 

·"publiekrechtelijke rechtspersonen" en als zodanig onderworpen aan de regels van het administratief 

recht, 141 inclusief de beginselen van de openbare dienst en van behoorlijk bestuur. De rechtsleer is het 
erover eens dat de vermelde privaatrechtelijke rechtsvormen, waarvan de bestaansreden eigenlijk buiten 
de organisatie van het openbaar bestuur ligt, hier op een oneigenlijke - daarvoor initieel niet door de 
wetgever bedoelde -wijze worden aangewend.142 

(iv) publiekrechtelijke vennootschappen belast met het bestuur van schoolgebouwen 

De Grondwet laat onder strikte voorwaarden toe dat de Franse Gemeenschap bevoegdheden overhevelt 
naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest.143 Hiervan is o.m. gebruik gemaakt om aan het Waalse Gewest en de Franse 
Gemeenschapscommissie de bevoegdheid over te dragen om samen met de Franse Gemeenschap 
"openbare instellingen op te richten, te financieren en te controleren, belast met de verwerving, het 
bestuur en de vervreemding van onroerende goederen die, al dan niet bebouwd, geheel of gedeeltelijk 
onderwijsinstellingen, ·internaten en psycha-medisch-sociale centra huisvesten, bestemd voor onderwijs 

ingericht door de overheid met uitzondering van het hoger onderwijs")44 Vervolgens zijn zes zgn. 
"publiekrechtelijke vennootschappen belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de 
overheid ingerichte onderwijs" opgericht, vijf door de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest (dat 
de meerderheid van de stemmen heeft in de raad van bestuur) en één door de Franse Gemeenschap en de 

137 Art. 1, lid 1, resp. art. 60, lid 1, Gec. OKI-wet. 

138 Art. 49, lid 1, Gec. OKI-wet. Zie de wettelijke regeling in artt. 48-59 Gec. OKI-wet, zoals ingevoegd bij K.B. 
23 december 1996a tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 ... en van diverse andere bepalingen, wat betreft de 
Nationale Kas voor Beroepskrediet (COMP DOC 121). Vgl. het hierbij afgedll.lkte kritische advies van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State. 

139 Deze paragraaf vormt een verkorte weergave van Preadvies, o.c., nrs. 93-94, p. 95-96. 

140 Art. 5 wet 22 december 1986 betreffende de intercommunales (B.S., 26 juni 1987). Intercommunales die de vorm 
van een v.z.w. hebben aangenomen mogen in geen gevalnijverheids-of handelszaken drijven of trachten een stoffelijk 
voordeel aan hun leden te verschaffen. Dit vloeit voort uit art. 1 wet 27 juni 1921 (supra, voetnoot 20). 

141 Art. 3 wet 22 december 1986: "De intercommunales zijn publiekrechtelijke rechtspersonen. Ongeacht hun vorm 
en hun doel, hebben zij geen handelskarakter." 

142 MAEs, R., "Rechtsvorm", in De intercommunales, o.c., 343. Ook FLAMME, M.A., o.c., I, 271 spreekt van 
"un statut hybride". 
143 Zie de preciezere formulering in art. 138 G.W. 

144 Zie art. 2 Deer. I Fr. Gem. R. 5 juli 1993 betreffende de overdracht van de uitoefening van bepaalde 
bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie (B.S., 
10 september 1993); art. 2 Deer. I W. Gew. R. 7 juli 1993 betreffende de overheveling van bevoegdheden van de 
Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest (B.S., 10 september 1993) en art. 2 Deer. I Fr. Gem. Comm. 8 juli 1993 
betreffende de overdracht van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar de Franse 
Gemeenschapscommissie (B.S., 10 september 1993). 
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Franse Gemeenschapscommissie (die de meerderheid van de stemmen heeft in de raad van bestuur).145 

Aangezien de respectieve decreten en de statuten 146 nergens melding maken van een kapitaal of van 
aandelen maar wel bepalen dat de vennootschappen exclusief "zonder winstoogmerk" moeten 
functioneren, vraagt men zich af over welk soort "vennootschappen" het gaat. Uit de parlementaire 
voorbereiding blijkt dat een zeer bewuste keuze voorlag om een sui generis vennootschap te creëren. 
Daarin zijn de respectieve overheden alleszins geslaagd.147 . 

(v) andere bij wetgevende norm uitdrukkelijk als zodanig erkende publielcrechtelijke n.v.'s 

Voorbeelden zijn ASTRJD148 op het federale niveau, Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied149 

op het niveau van het Vlaamse Gewest, De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)150 op het niveau 
van de Vlaamse Gemeenschap en Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites Industriels dans 
l'ouest du Brabant walion (SARSJ)151 op het niveau van het Waalse Gewest. Dit zijn allemaal 
publiekrechtelijke n. v. 's. 

29. Tot de tweede subcategorie behoren: 

(vi) investeringsmaatschappijen en hun gespecialiseerde dochterondernemingen, door de FIM-wet 
gekwalificeerd als "n.v. van openbaar nut" 

Zie supra, Boek I, nr. 8 over de historische ontwikkeling (ontaarding?) en infra, nr. 63 over de juridische 
betwisting in de zaak Gimvindus, een rechtstreeks gevolg van het hybride statuut van de 
investeringsmaatschappijen. Vooral op het federale niveau laat de werking van de wet van 2 april 1962 
momenteel te wensen over. Het naast elkaar laten bestaan van FIM en FPM, zelf geen 
investeringsmaatschappij, is m.i. niet gerechtvaardigd. Beide publiekrechtelijke n.v.'s vervullen een 
identieke functie en dreigen te vervallen in onderlinge concurrentie om ter verantwoording van hun 
bestaan nieuwe -na de regionalisering van het economisch overheidsinitiatief schaars geworden-

145 Zie art. 2 en art. 4, § 1, Deer. Fr. Gem. R. 5 juli 1993 houdende oprichting van zes publiekrechterlijke (sic) 
maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs (B.S., 
10 september 1993); art. 3 en art. 5, § 1, Deer. W. Gew. R. 7 juli 1993 tot oprichting van vijfpubliekrechterlijke (sic) 
vennootschappen voor het beheer van .de schoolgebouwen van het door de overheid gesubsidieerd onderwijs (B.S., 
10 september 1993); art. 3 en art. 5, § 1, Deer. TI Fr. Gem. Comm. 8 juli 1993 houdende oprichting van een 
publiekrechterlijke (sic) maatschappij belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid 
ingerichte onderwijs (B.S., 10 september 1993). Soms wordt het Franse "société de droit public" verkeerdelijk vertaald 
als "publiekrechtelijke maatschappij", en "but de lucre" als "winstbejag". 

146 Zie de besluiten Fr. Gem. Reg. van 9 november 1993 "houdende de statuten van de publiekrechtelijke 
maatschappij voor het beheren van" resp. "de Brusselse schoolgebouwen", "de schoolgebouwen van Waals-Brabant", 
"de schoolgebouwen van Henegouwen", "de schoolgebouwen van Luxemburg", "de schoolgebouwen van Namen" en 
"de schoolgebouwen van Luik", alle bekendgemaakt in B.S., 26 januari 1994. 

14 7 Omdat de afdeling wetgeving van de Raad van State de voorontwerpen van decreet in strijd achtte met de 
Grondwet - bezwaar dat de decreetgevers naast zich neer hebben gelegd - kwam ze nooit toe aan de beoordeling van 
de sui generis vennootschapsconstructie. 

148 Zie hoofdzakelijk wet 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten (B.S., 
13 juni 1998), K.B. 27 juli 1998 tot vaststelling van de statuten van A.S.T.R.I.D. (B.S., 31 juli 1998) en K.B. 
8 februari 1999 tot vaststelling van het beheerscontract van A.S.T.R.I.D. (B.S., 27 februari 1999). Het letterwoord staat 
voor "All-round Semi-cellular Trunking Radiocommunication network with Integrated Dispatchings". 

149 Deer. Vl. Pari. 19 december 1997 houdende oprichting van de naamloze vennootschap "Mijnschade en Bemaling 
Limburgs Mijngebied" (B.S., 18 april1998), in werking gesteld bij B. Vl. Reg. 8 juni 1999 (B.S., 17 augustus 1999). 
150 Deer. Vl. Pari. 29 april1997 betreffende de omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van publiek 
recht (B.S., 1 mei 1997; err. B.S., 17 mei 1997) (zgn. "Maxi-decreet") en B. Vl. Reg. 9 december 1997 betreffende de 
omzetting van de BRTN in de naamloze vennootschap van publiek recht VRT en betreffende de goedkeuring van de 
statuten (B.S., 25 december 1997). 

151 "Vennootschap voor de Sanering en de Vernieuwing van Bedrijfsruimten in het Westen van Waals Brabant". Zie 
Deer. W. Gew. R. 1 april 1999 houdende oprichting van de publiekrechtelijke N.V. "SARSI" (B.S., 16 juni 1999, 
err. B.S., 1 juli 1999). 
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opdrachten binnen te rijven. Dat de wet van 2 april 1962 het de Koning mogelijk maakt om bij besluit -
achteraf soms niet eens in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt- gespecialiseerde 
dochtervennootschappen van de FIM op te richten of opdrachten toe te vertrouwen aan de FIM of haar 
gespecialiseerde dochtervennootschappen, lijkt me, mede wegens het totaal gebrek aan democratische 
controle, onverantwoord.152 Ook al omdat ze volstrekt onleesbaar is geworden (sommige bepalingen 
gelden enkel voor het Vlaamse Gewest, andere enkel voor het Waalse, sommige in één redactie voor het 
ene en in een andere redactie voor het andere gewest), zou de wet van 2 april1962 best grondig worden 
herzien. 

(vii) vennootschappen tevens instellingen van openbaar nut, categorie B, in de zin van de wet van 
16 maart 1954: supra, nr. 9 en infra, nr. 57 

(viii) n.v.'s waarin de Staat een gouden aandeel aanhoudt 

Het gaat om Distrigas, Synatom en de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP) : zie de 
bespreking supra, Boek I, nrs. 317-322. 

(ix) vennootschappen lid van het net van het beroepskrediet153 

Tot het "net van het beroepskrediet", dat zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, behoren de n.v. 
Beroepskrediet en de c.v.b.a.'s. kredietverenigingen die tot het net toetreden; andere fmanciële 
ondernemingen kunnen toetreden.154 Volgens de federale wetgever, of beter de bijzondere machten
besluitgever, is het hele net van het beroepskrediet een puur privaatrechtelijke constructie. Eind 1996 
vormde hij de tot dan toe "publiekrechtelijke n.v." NKBK dan ook om tot de "privaatrechtelijke n.v." 
Beroepskrediet.155 Dit moest de instelling -tot vóór de OKI-wet was de NKBK een instelling van 
openbaar nut in de zin van de wet van 16 maart 1954- aantrekkelijker maken voor privatisering. "Het 
vervangen van de benaming volstaat echter niet om van een publiekrechtelijke vennootschap een echte 
privaatrechtelijke vennootschap te maken", aldus de Raad van State in zijn advies bij het ontwerp
besluit.156 De Raad noemde drie elementen die maakten dat de vennootschap een publiekrechtelijk 
karakter behield: het vennootschapsdoel ("specifieke wettelijke regels blijven bestaan betreffende het 
doel en de organisatie"), de staatscontrole (minstens helft van de stemmen, bijzondere opdrachten 
uitvoeren voor de Staat, FPM draagt kandidaten voor waarbij mandaten verdeeld zijn volgens de taal) en, 
vooral, de administratieve bevoegdheden (erkenning van de kredietverenigingen, eventuele intrekking 
van de erkennipg, opleggen van gedragscode aan verenigingen, erkende vennootschappen moeten aan 
Beroepskrediet een periodieke vergoeding storten, aandeelhouders van de erkende verenigingen kunnen 
slechts beperkte rente krijgen, bij het verlaten van de vennootschap krijgen ze enkel hun inbreng terug). 
Na dit advies is het ontwerp zeer grondig aangepast om zoveel mogelijk publiekrechtelijke elementen te 
elimineren.157 Niettemin blijft het zo dat het statuut van zowel Beroepskrediet als de kredietverenigingen 

152 Zie art. 2, § 3, wet 2 april 1962. Zelfs de controle van de FIM op de gespecialiseerde dochtervennootschappen 
blijft beperkt, aangezien deze krachtens art. 2ter wet 2 april 1962 "van een ruime zelfstandigheid in hun beheer ten 
opzichte van de Federale Investeringsmaatschappij [genieten]". 
153 Zie ook reeds supra, voetnoot 138. 
154 Artt. 48, lid 1, en 59, leden 1 en 2, Gec. OKI-wet. 
155 K.B. 23 december 1996a, supra, voetnoot 138. 
156 Advies L. 25.485/2 van 4 december 1996 (n.v. Beroepskrediet). Ontwerp van koninklijk besluit 
"tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de 
deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke fmanciële vennootschappen en van diverse 
andere bepalingen, wat betreft de Nationale Kas voor Beroepskrediet", B.S., 31 december 1996, derde uitgave. 
157 Zie het Verslag aan de Koning bij K.B. 23 december 1996a (supra, voetnoot 138): de verplichting om voorrang te 
geven aan het beroepskrediet is geschrapt (maar het verstrekken van beroepskrediet blijft het "hoofddoel"; de 
kredietverenigingen "moeten in hoofdorde tot doel hebben ... beroepskredieten te verstrekken" : art. 54, sub a), 
Gec. OKI-wet), evenals de verplichting dat de overheid de helft van de stemrechten aanhoudt (maar de bijzondere 
opdrachten en de taalpariteit bij de voordracht van bestuurders door de FPMblijven), n.v. Beroepskrediet oefent geen 
prudentieel toezicht meer uit, het regime van erkenning van de kredietverenigingen is vervangen door een regime van 
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significante publiekrechtelijke elementen in zich draagt. Hoofdreden 158 hiervoor is dat de n.v. 
Beroepskrediet t.a.v. de kredietverenigingen administratieve bevoegdheden blijft uitoefenen in de mate 
dat zij, aan de hand van wettelijke toetredingscriteria, de toetreding van die verenigingen aanvaardt, hun 
lidmaatschap van het net schorst en hen eventueel zelfs uitsluit, en in de mate dat het de raad van bestuur 
van Beroepskrediet is die, weliswaar na overleg met de andere leden van het net, de "deontologische 

code" opstelt.159 Of een eventuele beslissing van de raad van bestuur van n.v. Beroepskrediet om een 
kredietvereniging van het net uit te sluiten in die omstandigheden werkelijk enkel aan het toezicht van de 

gewone rechtscolleges onderworpen zal zijn, zoals de wet het bepaalt, valt nog te bezien.160 

(x) zeehavens tevens vennootschappen, onderworpen aan het Vlaams havendecreet 

Het decreet van 2 maart 1999 "houdende het beleid en het beheer van de zeehavens"161 legt geen 
specifieke vennootschapsvorm op, maar bepaalt enkel dat de havenbesturen als afzonderlijke 
rechtspersoon georganiseerd moeten worden. De havenbesturen van Antwerpen en Oostende, die de 
rechtsvorm van een autonoom gemeentebedrijf hebben aangenomen, kunnen deze vorm behouden, en 
hetzelfde geldt voor de publiekrechtelijke n.v. "Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen". Dat de 
zeehavens die aan het decreet zijn onderworpen, hier toch als aparte categorie worden vermeld, houdt 
verband met de artt. 4 en 5 van het decreet, die enerzijds bepalen dat de havenbedrijven 
publiekrechtelijke overheden zijn (art. 4, § 1, eerste zin) en dat de erin participerende rechtspersonen een 
publiekrechtelijk karakter hebben (art. 5, § 1, eerste zin) maar anderzijds ook dat de havenbedrijven 
onderworpen zijn aan de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen "voor zover ze niet met 
dit decreet of met andere wettelijke bepalingen in strijd zijn" (art. 5, § 2, eerste zin). Boek lil W.Kh. is 
dan weer niet van toepassing op de havenbedrijven (art. 5, § 2, tweede zin), die dus moeten opteren voor· 
een gemengd publiek-privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid. 

(xi) sociale huisvestingsmaatschappijen, voorheen "erkende sociale bouwmaatschappijen"; 

Het betreft burgerlijke vennootschappen "met een maatschappelijk doel dat beantwoordt aan de 
bijzondere doelstellingen van het Vlaams Woonbeleid". Ze nemen de vorm aan van een e.v., c.v.b.a. of 

n.v. met sociaal oogmerk, maar zowel de Vlaamse Wooncode162 als de statuten kunnen afwijken van het 
gemeen vennootschapsrecht. Het Vlaamse Gewest heeft het recht om bij de erkenning, fusie of 
omvorming van een sociale huisvestingsmaatschappij in te tekenen op ten hoogste één vierde van het 
maatschappelijk kapitaal. Bovendien kan de Vlaamse Regering een maatschappij die te kort schiet, 
verplichten om te fusioneren met een andere maatschappij; de vennoten kunnen in dat geval uittreden 
maar krijgen enkel hun inbreng terugbetaald, de rest gaat naar de VHM of een daardoor aangewezen 
sociale huisvestingsmaatschappij. 

"vrijwillige toetreding" tot het net van het beroepslcrediet, de wettelijke toetredingsvoorwaarden zijn vereenvoudigd 
(maar niet afgeschaft), de gedragscode is vervangen door een "deontologische code", de periodieke vergoeding is 
afgeschaft, enz. 

158 Zie ook de toevoegingen tussen haakjes in de vorige voetnoot. 
159 Volgens het Verslag aan de Koning situeren deze bevoegdheden zich "op het vlak van de pure privaatrechtelijke 
organieke verhoudingen, zoals de toetreding, de opschorting of de uitsluiting van federaties opgericht onder de vorm 
van V.Z.W.'s. I/ Een dergelijk regime, waarbij ondernemingen zich verenigen met het oog op de bevordering van hun 
gemeenschappelijke doelstellingen en waarbij de toetreding van de leden wordt onderworpen aan het vervullen van 
bepaalde voorwaarden, waarvan het niet eerbiedigen aanleiding kan geven tot uitsluiting, vindt men eveneens vaak 
terug bij zuiver privaatrechtelijke entiteiten, met name V.Z.W.'s." 
160 Zie art. 56, lid 1, Gec. OKI-wet. De Raad van State merkte hierbij het volgende op: "Doordat de Koning de 
beslissipg onderwerpt aan de controle van de hoven en rechtbanken, terwijl deze geschillen vallen onder de 
bevoegdheid van de Raad van State, wijzigt Hij regels inzake de rechterlijke bevoegdheid en gaat Hij de bij artikel 35, 
2°, van de wet van 20 december 1995 verleende machtiging te buiten." Bedoelde wet 20 december 1995 wordt 
geciteerd supra, in voetnoot 99. 
161 B.S., 8 april 1999. 

162 Deer. Vl. Pari. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997), reeds meermaals 
gewijzigd. 
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De sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen slechts functioneren indien en zolang ze erkend zijn door 
de VHM. Die treedt als toezichthoudende overheid op, moet elke statutenwijziging voorafgaandelijk 
goedkeuren en moet machtiging geven vooraleer een sociale huisvestingsmaatschappij een onroerend 
goed transactie kan doorvoeren.163 De raad van bestuur van de VHM kan het beheersorgaan van de 
sociale huisvestingsmaatschappij verplichten om over een bepaald punt te beraadslagen; wordt binnen de 
gestelde termijn geen beslissing genomen of gaat de raad van bestuur van de VHM met die beslissing niet 
akkoord, dan kan hij zich in de plaats stellen van de sociale huisvestingsmaatschappij. Het Vlaamse 
Gewest sluit een beheersovereenkomst met de VHM, die op haar beurt hetzelfde kan doen met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen.164 

De bovenstaande elementen getuigen van het hybride statuut van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 

(xii) verenigingen van OCMW's; 

De "OCMW-wet" van 8 juli 1976 (supra, nr. 17) voorziet in talrijke mogelijkheden van samenwerking 
tussen een OCMW en openbare rechtspersonen en! of privaatrechtelijke instellingen of privé-personen. 
De Vlaamse decreetgever heeft die samenwerkingsmogelijkheden nog uitgebreid, hetgeen tot allerlei 
ingewikkelde v.z.w.-, v.s.o.- of intercommunale constructies aanleiding kan geven.l65 

(xiii) andere niet uitdrukkelijk als zodanig erkende publiekrechtelijke vennootschappen 

Onder deze restcategorie ressorteren bijv. de n.v. Aquajin166 en de c.v.b.a. Scope ("SelectieCentrum~voor 
het OverheidsPErsoneel'') 167. 

4. Andere langs de "hybride weg" extern verzelfstandigde organismen 

30. Hier treft men, naast de reeds besproken "zeehavens andere dan vennootschappen en onderworpen 
aan het Vlaams havendecreet" (vgl. supra, nr. 27, sub x) ook aan: 

(i) autonome provincie- en gemeentebedrijven 

Krachtens art. 263bis Nieuwe Gemeentewet kan de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met 
rechtspersoonlijkheid oprichten (of een bestaand gemeentebedrijf omvormen tot een autonoom 
gemeentebedrijf) voor nader door de Koning bepaalde activiteiten van commerciële of industriële 
aard.168 Dit soort rechtspersonen met sui generis-karakter mag vooral niet worden verward met de 

163 Zie B. Vl. Reg. 8 juni 1999 tot bepaling van de specifieke regelingen van het toezicht op de sociale 
huisvestingsmaatschappijen (B.S., 28 september 1999). 
164 Het bovenstaande (en veel meer) vindt men terug in artt. 40-45 Vlaamse Wooncode. De regeling in de andere 
gewesten is vrij analoog. Zie ook het, weliswaar van vóór de nieuwe Wooncode daterende, standaardwerk van 
HUBEAU, B., Het huisvestingsrecht in gewestelijk, gemeenschaps-en federaal perspectief, Brugge, die Keure, 1994, 
dl. II, i.h.b. 978-979 en 987-993 (erkende sociale bouwmaatschapijen) en 1035-1060 (sociale 
huisvestingsmaatschappij en). 

165 Zie het overzicht van ALEN, A., in Preadvies, o.c., 100-102. 
166 Zie art. 32septies wet 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren, zoals gewijzigd bij art. 58 
Deer. Vl. R. 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid (B.S., 21 december 1990): "Het overnemen, 
aanpassen en verbeteren van de bestaande rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, andere dan niet prioritaire, 
gemeentelijke rioleringen, zal worden toevertrouwd aan een NV, opgericht door de GIMV of door een dochter van de 
GIMV." Dit artikel is in werking getreden op 21 december 1990: art. 2 B. Vl. Ex. 21 december 1990 tot vaststelling 
van de datum van de inwerkingtreding van sommige artikelen van het decreet betreffende het bestuurlijk beleid (B.S., 
29 december 1990, eerste uitgave). 
167 Deer. Vl. Pari. 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie 
van overheidspersoneet'(B.S., 23 maart 1999). 
168 Zie voor de lijst: K.B. 10 april 1995 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor 
de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijfmet rechtspersoonlijkheid kan oprichten (B.S., 13 mei 1995) en K.B. 
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gewone gemeentebedrijven, die als "gemeentediensten met afzonderlijk beheer" slechts een vorm van 
interne verzelfstandiging belichamen, en evenmin met intercommunales, die geen binnengemeentelijke 
maar tussengemeentelijke initiatief vormt. 

Rekening houdend met de wetsbepalingen, kan de gemeenteraad zelf het statuut van het autonoom 
gemeentebedrijf vaststellen. Anders dan bij intercommunales is er geen administratief toezicht en wordt 
ter invulling van het statuut niet aan een bepaalde vennootschapsvonn gerefereerd. Het autonoom 
gemeentebedrijf is overigens geen vennootschap. Toch kunnen ook privé-partners, mits hun aanstelling 
door de gemeenteraad, deel uitmaken van de beheersorganen.169 

(ii) zgn. "administratieve v.z.w.'s" 

De literatuur onderscheidt tussen zgn. "private v.z.w.'s" en "administratieve v.z.w.'s". De eerste categorie 
wordt buiten het toedoen van de overheid en louter op privé-initiatief opgericht, overeenkomstig de 
v.z.w.-wet van 27 juni 1921 (supra, nr. 8). De overheid mag aan deze v.z.w.'s taken van algemeen belang 
toevertrouwen die tot haar bevoegdheid behoren - op voorwaarde dat het niet gaat om essentiële 
overheidstaken- en ze mag de v.z.w.'s met het oog op het vervullen van die opdrachten, erkennen en 
subsidiëren. (Men zou kunnen stellen dat de v.z.w.'s in dat geval een openbare dienst in de functionele 
betekenis vervullen zonder een organieke openbare dienst te zijn). 

"Administratieve v.z.w.'s" daarentegen richt de overheid mee op, of ze treedt ertoe toe. (In dat geval zou 
men te maken hebben met een openbare dienst in de organieke betekenis.) (Ook) voor deze v.z.w.'s moet 
er een wetgevende machtig~g zijn, moeten de essentiële bepalingen van de wet van 27 juni 1921 in acht 
worden genomen en kunnen de aan de v.z.w. opgedragen bevoegdheden geen betrekking hebben op 
essentiële overheidsfuncties. 

Het opteren voor de privaatrechtelijke techniek van de v.z.w. heeft o.m. tot gevolg dat het vervullen van 
de verenigingsopdracht en de besteding van de overheidsgelden welke via de subsidiëring aan de 
vereniging worden overgemaakt, grotendeels onttrokken worden aan de rechtstreekse parlementaire 
controle. Bovendien laat de wet van 27 juni 1921 geen ruimte voor een sluitend administratief 
toezicht.l70 

F. Externe verzelfstandiging langs de "privaatrechtelijke weg" 

31. Hier situeert zich de uitoefening van overheidstaken door exclusief aan het gemeen recht 
onderworpen privaatrechtelijke rechtspersonen. Men kan van deze rechtspersonen zeggen dat ze een 
functionele openbare dienst vervullen, maar zeker niet dat ze een organieke openbare dienst vormen. 
Typevoorbeeld vormen de "private v.z.w.'s" (supra, vorig randnr.), maar men treft evenzeer 
privaatrechtelijke "stichtingen" (instellingen van openbaar nut in de zin van de wet van 27 juni 1921) 
aan die overheidstaken vervullen. De overgrote meerderheid van deze beide categorieën wordt door 
de overheid erkend en/ of gesubsidieerd. 

"Stichtingen" die overheidstaken vervullen, treft men vooral aan in de sfeer van het onderwijs (bijv. de 
Academia Belgica, 171 het Europacollege, 172 de Vlaamse Hogescholen Raad (VLHORA), 173 het Fonds 

9 maart 1999 tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ... (B.S., 15 juni 1999). 
Voorbeelden van de bedoelde activiteiten zijn de levering en de voorziening van water, gas of electriciteit, de 
exploitatie van havens, van parkeergelegenheden, van kampeerterreinen, van een radio- of teledistributienet, van 
slachthuizen, van openbare markten, de leveringen van goederen en de dienstverleningen betreffende de informatica, 

169 Zie voor details en literatuurverwijzingen ALEN, A., in Preadvies, o.c., nrs. 96~97, p. 97-100. 
170 Zie voor details en literatuurverwijzingen ALEN, A., in Preadvies, o.c., nr. 55, p. 59-61, waarvan deze paragrafen 
een samenvatting vormen. 

171 Zie hierover SAROT, J., "Le contrat, instrument d'organisation des services publics", A.P. T., 1976-77, 112. 
172 Ibid. 
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voor Wetenschappelijk Onderzoek, 174 het Muziekconservatorium van Huy115 en de Stichting voor 
Vlaamse Schoolsport116), maar ook in de sfeer van de gezondheidszorg (bijv. het Antigifcentrum 177 en 
het Belgische Rode Kruisi18) en in een hele reeks andere, erg uiteenlopende, domeinen. 

Daarnaast groeit de groep exclusief aan het gemeen recht onderworpen vennootschappen die 
overheidstaken vervullen. 

De overheidstaken die zij vervullen betreffen hoofdzakelijk de volgende domeinen :179 huisvesting 
(bijv. vastgoed-BEY AK n.v. Serviceflats Invest, c.v.b.a. Woningfonds van de Gezinnen van het Brusselse 
Gewest), infrastructuur en ruimtelijke ordening (bijv. n.v. Bruxelles-Midi I Brussel-Zuid, 
n.v. Europroject, n.v. Tunnel Liefkenshoek), aanmoediging van technologische innovatie 
(bijv. n.v. Biotech Fonds Vlaanderen, n.v. Bruficom, n.v. naar Frans recht Spot Image, n.v. Telenet 
Holding, n.v. V/airbus, n.v. V/airco, n.v. Wallonie IntraNet - WIN) en regionale reconversie (bijv. 
n.v. Novovil, tijdelijke vereniging Renovil) -allemaal taken die men redelijkerwijze als overheidstaken 
mag beschouwen (vgl. infra, nr. 37). 

173 Dit is de opvolger van een v.z.w. met dezelfde naam, opgericht op 17 januari 1996 (de statuten staan in de 
bijlagen van het B.S. van 5 december 1996). De Raad is als stichting erkend bij Deer. Vl. Pari. 7 juli 1998 betreffende 
de organisatie van de Vlaamse Hogescholen Raad (B.S., 28 augustus 1998). Op de bestuursvergaderingen is steeds met 
raadgevende stem een vertegenwoordiger van de Vlaamse Minister van Onderwijs aanwezig, evenals een 
vertegenwoordiger van de administratie hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (AHOWO) van het Vlaams 
ministerie van Onderwijs. Zie ook Gids van de Vlaamse overheid, o.c., 293. 

174 Naast het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen (FWO) voor de Vlaamse, en het Fonds national 
de la Recherche Scientifzque (FNRS) voor de Franse Gemeenschap, is blijkbaar ook het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) blijven bestaan. Zie bijv. K.B. 9 juli 1998 tot toekenning van een toelage aan 
het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (B.S., 15 augustus 1998). 

175 SAROT, J., "Le contrat, ... ",o.c., 112. 

176 Zie Deer. Vl. R. 1 december 1993 houdende de erkenning en de subsidiëring van de Stichting voor de Vlaamse 
Schoolsport (B.S., 22 januari 1994), uitgevoerd bij B. Vl. Reg. 20 juli 1994 (B.S., 21 oktober 1994). 

177 Opgericht op 31 oktober 1963 als een, volledig privaat gefinancierde, v.z.w. (Centre national de Prévention et de 
Traitement des Intoxications) en omgevormd tot een stichting op 11 mei 1967. In de raad van bestuur zetelen naast de 
directie o.m. een afgevaardigde van het ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Zie Instellingenzakboekje, 
o.c., 20/2. 

178 A. Het Belgische Rode Kruis is op initiatief van een dokter opgericht op 4 februari 1864, door de Regering erkend 
op 14 oktober 1864 en met rechtspersoonlijkheid bekleed bij wet van 30 maart 1891. Binnen de instelling functioneren 
een "Vlaamse" en een "Franse Gemeenschap" (de "Duitstalige Gemeenschap" is verbonden aan de Franse), elk met 
een eigen voorzitter, een Gemeenschapsraad, een directiecomité en een directeur-generaal; één centraal orgaan, de 
Nationale Raad, blijft instaan voor de eenheid die het internationale statuut van de instelling vereist. Eind 1997 zijn 
nieuwe statuten aangenomen (bekendgemaakt in B.S., 14 november 1998). Zie daaromtrent B. Vl. Reg. 23 juni 1998 
houdende de bekrachtiging van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van het Belgische Rode Kruis 
van 25 oktober 1997 tot een herziening van de statuten (B.S., 15 oktober 1998), B. Fr. Gem. Reg. 23 juli 1998 [tot 
goedkeuring van de nieuwe statuten van het Belgische Rode Kruis] (B.S., 26 september 1998) en B. D.Gem. Reg. 
5 oktober 1998 houdende goedkeuring van de nieuwe statuten van het Rode Kruis van België (B.S., 21 november 
1998). 
B. Het Rode Kruis wordt gedeeltelijk met belastinggeld gefinancierd. Zie wet 7 augustus 1974 tot toekenning van 
bijkomende geldmiddelen aan het Belgische Rode Kruis (B.S., 27 september 1974), art. 223 wet 22 februari 1998 
houdende sociale bepalingen (B.S., 3 maart 1998) en K.B. 16 december 1974 betreffende de bijkomende geldmiddelen 
die aan het Belgische Rode Kruis worden toegekend (B.S., 28 december 1974), herhaaldelijk ge}Vijzigd, laatst bij K.B. 
18 juni 1998 (B.S., 20 juni 1998). Iedereen die een verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 
onderschrijft, betaalt op het bedrag van de premie een bijslag van 0,35% (vóór K.B. 18 juni 1998 : 0,25 %) "om in de 
regelmatig[ e] financiering te voorzien van de werkzaamheden van het Belgische Rode Kruis". Een vast deel van deze 
bijslag komt ten goede aan de transfusiecentra en meer in het bijzonder aan de c.v.b.a. Centrale Afdeling voor 
Fractionering van het Rode Kruis. Zie voornoemd K.B. 18 juni 1998 voor details. 

179 Precieze juridische referenties houdt de doctorandus ter beschikking (Compendium Belgische verzelfstandiging). 
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G. "Randgevallen" 

32. Onder deze noemer klasseer ik drie categorieën van entiteiten die strikt genomen niet aan de 
definities van interne of externe verzelfstandiging beantwoorden - omdat ze "te weinig" autonomie 
genieten, omdat ze "te veel" autonomie genieten, omdat er ·geen hiërarchische of toeziehtsverhouding 
met de overheid bestaat, ... - maar die, elk om een specifieke reden, toch bijzondere aandacht 
verdienen. Begrotingsfondsen, adviesorganen (in de ruime zin) en "strategische" vennootschappen in 
overheidshanden situeren zich aan de rand van het verzelfstandigingsproces en verdienen derhalve 
een vermelding in de rand van het verzelfstandigingsmodel. 

1. Begratingsfondsen 

33. Begratingsfondsen zijn geen zelfstàndige organismen maar begrotingstechnische instrumenten. 
Dat ik ze toch bespreek, houdt verband met het uitermate evolutief karakter van het 
verzelfstandigingsproces. Dit proces kondigt zich vaak zeer voorzichtig aan- bijv. in de vorm van een 
begratingsfonds ..; om dan vrij plots te versnellen. hl het verleden zijn meerdere begratingsfondsen 
omgevormd tot d.a.b.'s of zelfs tot extern verzelfstandigde organismen,180 wat bevestigt dat ze een 
kiem van verzelfstandiging in zich kunnen dragen. 

Volgens het wettelijk vastgelegde181 begrotingstechnische beginsel van de niet-bestemming van 
ontvangsten, een corollarium van het grondwettelijk vastgelegde universaliteitsbeginsel, 182 dient het 
geheel van de ontvangsten tot dekking van het geheel van cfe uitgaven. In afwijking van dit beginsel kan 
de wetgever (of decreet gever) bij organieke wet (of decreet) zgn. "begrotingsfondsen" oprichten die 
specifieke ontvangsten voorbestemmen voor specifieke uitgaven.183 Hij doet dit frequent, om redenen 
van psychologische en politieke aard (een belasting beter aanvaardbaar maken voor de publieke opinie, 
het benadrukken van een bepaalde begrotingsdoelstelling) maar ook van economische en praktische aard 
(een duidelijker zicht krijgen op kosten en baten van een operatie, de kosten onder controle houden door 
de te besteden middelen op voorhand te bepalen 184).185 Voorbeelden van begrotingsfondsen zijn het 

federale Begratingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten 186 
en het Vlaamse Fonds onroerende goederen187. 

Enigszins verwant met de begrotingsfondsen zijn de zgn. terugbetalings- en toewijzingsfondsen, die 
eveneens een afwijking op het beginsel van de niet-bestemming van ontvangsten uitmaken.188 

180 Bij Deer. Vl. R. 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 1991 (B.S., 29 december 1990, tweede uitgave) heeft de Vlaamse Raad telkens vijf 
begratingsfondsen omgevormd tot d.a.b.'s en instellingen van openbaar nut, categorie A, in de zin van de wet van 
16 maart 1954 (supra, voetnoot 24). Zie voor details BECKERS, J., o.c., 459-461. 
181 Zie art. 3 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit : "De gezamenlijke ontvangsten zijn bestemd voor de 
gezamenlijke uitgaven". 

182 Zie art. 174, lid 2, G.W. BECKERS, J., o.c., 123 bespreekt het beginsel van de niet-bestemming (niet-affectatie, 
niet-specialisatie) als een bij het universaliteitsbeginsel "aansluitend begrip". 

183 Art. 45, § 1, lid 1, gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit. 

184 Begratingsfondsen kunnen immers niet worden gestijfd met kredieten van de algemene uitgavenbegroting: 
art. 45, § 1, lid 2, gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit. 

185 Zie voor details BECKERS, J., o.c., 123-129. 
186 Zie wet 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een ... (B.S., 30 april 1998). Dit is de opvolger van het Fonds 
voor de Gezondheid en de Productie van de Dieren. 

187 Zie art. 19 Deer. Vl. R. 21 december 1990 (supra, voetnoot 180), zoals gewijzigd bij art. 3 Deer. Vl. Pari. 7 juli 
1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998 (B.S., 28 augustus 1998). 
188 Art. 37 resp. art. 38 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit bepalen dat in de begroting ambtshalve 
fondsen worden geopend voor door de Minister van Financiën ten onrechte geïnde sommen ("terugbetalingsfondsen"), 
resp. voor opbrengsten van door de federale overheid geïnde maar aan andere overheden toegewezen belastingen, 
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Aangezien dit soort van fondsen echter veel minder kans loopt om ooit tot extern verzelfstandigd lichaam 
te worden omgevormd, neem ikze niet op, zelfs niet als "randgeval". 

2. Advies- en aanverwante organen 

34. Hoeveel adviesorganen België telt weet niemand, maar met zekerheid kan men stellen dat het er 
meer dan 1000 zijn, waarschijnlijk zelfs gevoelig meer. 

De auteurs van de reeds geciteerde Morfologie van het Staatsbestuur van 1977 vonden aanvankelijk 

sporen van 842 federale adviesorganen die aan hun, toch vrij strenge, selectiecriteria voldeden.189 
Navraag bij de bevoegde ministers leerde dat er eigenlijk slechts 435 organen in stand moesten worden 

gehouden. Een koninklijk besluit van 2 juni 1977, herhaaldelijk gewijzigd, 190 bepaalde dat 
adviesorganen ouder dan 10 jaar automatisch zouden worden opgeheven behoudens uitdrukkelijke 

beslissing van de bevoegde minister(s) dat ze in stand moesten worden gehouden.191 Daardoor, en door 
een aantal organen expliciet af te schaffen, verminderde dit ene besluit het aantal adviesorganen met 223 
eenheden. Omdat andere organen al eerder expliciet of impliciet afgeschaft bleken, bleven er op federaal 

niveau "slechts" 435 adviesorganen over.l92 

Blijkbaar is het aantal daarna weer spectaculair gestegen. In 1982 telde een Kamerlid op federaal niveau 

600 advies- en overlegorganen met bijna 9.000 leden.193 

Op Vlaams niveau bleek uit parlementaire vragen in 1998 dat de ministers van de Vlaamse Regering op 
ongeveer 220 adviesorganen een beroep konden doen. De meeste van deze organen adviseren enkel de 

Regering en niet het Parlement.l94 

Behalve op het federale niveau en d~t van de deelgebieden, treft men ook op provinciaal 
(bijv. provinciale milieuvergunningscommissies) en gemeentelijk (bijv. adviescommissies ruimtelijke 
ordening) niveau talrijke adviescommissies aan. 

heffingen en stortingen ("toewijzingsfondsen"). Zie voor het meest recente overzicht tabel3 bij wet 23 december 1998 
houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 (B.S., 3 juni 1999, tweede uitgave, 20659-
20661). Zie voorts de bespreking bij BECKERS, J., o.c., 125-126 en 148-149. 
189 Als definitie van "adviesorganen" hanteerden zij "organen die tot taak hebben uit eigen beweging of op verzoek, 
op nationaal niveau, het Parlement, de Regering, de Ministerraad, een of meer regeringsleden, ministeriële 
departementen en diensten advies te geven, zonder zelf over enige beslissingsmacht te beschikken." Werden uit het 
onderzoek gesloten: ministeriële comités; adviesorganen van functioneel gedecentraliseerde instellingen; organen 
opgericht krachtens normatieve of organieke (bedoeld worden "generieke", nb) regelingen; administratieve 
rechtscolleges en klachtencommissies; examen-, selectie- en stagecommissies; internationale raden of comités en 
adviesorganen; alle subcommissies en -comités. Zie Morfologie, o.c., 48. 
190 K.B. betreffende de bestaansduur van adviesorganen die bij wege van een bestuursmaatregel zijn opgericht (B.S., 
16 juli 1977), gewijzigd bij K.B. 7 november 1977 (B.S., 11 november 1977), K.B. 21 maart 1978 betreffende de 
verlenging van de bestaansduur van adviesorganen die bij wegevaneen bestuursmaatregel zijn opgericht (B.S., 14 juli 
1978), K.B. 12 februari 1979 (B.S., 31 maart 1979) en K.B. 24 februari 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 2 juni 1977 ... , en tot opheffing van commissies (B.S., 20 maart 1986). Zie ook de volgende omzendbrieven van de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt en van de Staatssecretaris voor Openbaar Ambt aan de leden van 
de Regering: nr. 264 van 10 mei 1985, over "Lijst van adviesorganen" (B.S., 23 mei 1985; vraag om lijst van 
adviesorganen met het oog op publicatie in het B.S.) en nr. 295 van 30 december 1987 over "Toepassing van het 
koninklijk besluit van 2 juni 1977 ... " (B.S., 13 januari 1988; consequenties van het besluit van 2 juni 1977 in 
herinnering gebracht). 

191 Het koninklijk besluit kon vanzelfsprekend niets veranderen aan de positie van bij wet, decreet of machtenbesluit 
opgerichte organen, of van organen die, hoewel bij koninklijk of ministerieel besluit opgericht, opdrachten vervullen 
die de wetgever hen heeft opgedragen. Uiteindelijk bleken 559 organen onder toepassing van het besluit te vallen. 
Morfologie, o.c., 49. 
192 Id., 50. 

193 Zie "Vlaamse regering beschikt over 220 adviesorganen", Financieèl Economische Tijd, 2 september 1998, 4. 
194 Ibid. 
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"Het aanleggen van een inventaris van adviesorganen is een haast oeverloze taak, daar de 
werkelijkheid die door het woord 'adviesorganen' wordt gedekt bijna niet is te omschrijven", zo 
schreef in 1977 het Staatssecretariaat voor Hervorming der Instellingen.195 Daarin is tot op heden 
helaas geen verandering gekomen. 

Adviesorganen verschillen "tot in het oneindige" qua genese (oprichting bij wet, bij besluit, zelfs door 
ambtenaren), qua statuut (rechtspersoonlijkheid of niet), qua samenstelling (ambtenaren of 
buitenstaanders, deskundigen, belangenvertegenwoordigers, gemengd), qua levensduur (opgericht voor 
beperkte of onbepaalde tijd), qua taakstelling (van specifiek omschreven tot zeer ruim en vaag 
geformuleerd), qua bestemming van de adviezen (Regering, Parlement, publieke opinie). "[S]oms blijkt 

· hun oprichting uit een publikatie in het Staatsblad, maar heel wat adviesorganen worden vertrouwelijk 
opgericht", aldus nog het Staatssecretariaat in 1977. 

35. Adviesorganen hebben per definitie geen beslissingsbevoegdheid, de meeste196 hebben evenmin 
een eigen rechtspersoonlijkheid, en men kan ook moeilijk beweren dat ze onder "administratief 
toezicht" staan (dat is niet nodig, aangezien ze geen beslissingen kunnen treffen). Ze hebben dus niets 
van een extern verzelfstandigd lichaam. Onder de noemer "interne verzelfstandiging" horen ze ook al 
niet thuis, al was het maar omdat ze vaak zijn samengesteld uit buitenstaanders die geen deel 
uitmaken van de overheid. Waarom er dan toch aandacht aan schenken ? 

Ik zie minstens twee redenen. Ten eerste valt een "adviesorgaan" alleen in theorie netjes te definiëren 
als "institutioneel gegroepeerde individuen die afzonderlijk of collegiaal een advies uitbrengen, 
zonder over enige beslissingsmacht te beschikken" .197 In de praktijk valt vaak moeilijk uit te maken 
of een commissie werkelijk enkel advies verstrekt, of met de adviesverstrekking toch een zekere 
beslissingsbevoegdheid combineert. De beslissingsbevoegdheid of -onbevoegdheid van advies-, 
begeleidings-, deskundigen-, erkennings-, evaluatie-, onderzoeks- en overlegorganen 198 valt slechts na 
grondige studie van het juridisch statuut van elke individuele commissie (of "raad", of "comité") uit te 
maken. Deze types zijn ook niet wederzijds exclusief. In die omstandigheden valt geenszins uit te 
sluiten dat in deze "hoop" toch ook organismen zitten die wel beantwoorden aan de definitie van 
externe verzelfstandiging. Ten tweede krijgen steeds meer organismen die formeel als adviesorganen 
door het leven gaan, de facto attributen van functioneel gedecentraliseerde lichamen doordat de 
bevoegde ministers hun advies steeds volgen (en dat ook publiekelijk aankondigen). Op dit 
verschijnsel, dat niet risicoloos is, kom ik terug: infra, nr. 72. 

3. "Strategische" overheidsparticipaties in exclusief aan het gemeen recht onderworoen 
vennootschappen die geen taak van algemeen belang vervullen 

36~ Exclusief aan het gemeen recht. onderworpen vennootschappen die een taak van algemeen belang 
vervullen, zijn in het model ondergebracht bij verzelfstandiging via de "privaatrechtelijke weg" 
(supra, nr. 31).199 Vervullen zulke vennootschappen geen overheidstaken (bijv. participaties van de 
openbare investeringsmaatschappij en in privé-vennootschappen), dan komen ze in principe niet in het 

195 Morfologie, o.c., 47. Ook de andere citaten in dit randnummer staan op die pagina. 
196 Sommige, zoals de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote ondernemingen (vroeger Hoge 
Raad voor de Middenstand), zijn wel rechtspersonen. 
197 Morfologie, o.c., 47. Vgl. de supra, in voetnoot 189 gegeven definitie. 
198 Een willekeurig voorbeeld van elk: Hoge Raad voor hygiëne in de mijnen, Begeleidingscomité aflevering van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die bepaalde associaties op basis van analgetica bevatten, "Commission des 
Experts des batiments scolaires" (Des kundigencommissie inzake schoolgebouwen), "Commission d'agrément des 
associations de santé intégrée" (Commissie voor de erkenning van de verenigingen voor geïntegreerde gezondheid), 
Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking, 
Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen, Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). 

199 Categorie VI.1 van het globaal model (bijlage 1 ). 
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model voor: het betreft dan geen verzelfstandigde overheidslichamen. Toch verdienen enkele van 
deze vennootschappen een vermelding als "randgeval". Het betreft meer bepaald vennootschappen (a) 
die de overheid (mee) heeft opgericht of heeft laten oprichten, (b) waarvan de overheid 
(on-)rechtstreeks minstens voor de helft en dikwijls zelfs voor 100 % aandeelhouder is en ( c) die, 
ofschoon ze iri de zin van het Gemeenschaps- en/of het nationaal recht geen "overheidstaak" 
vervullen, voor de overheid niettemin van "strategisch" belang blijken. Het kan gaan om projecten die 
de overheid nauw aan het hart liggen (bijv. n.v. Telenet Holding op niveau van het Vlaamse 
Gewest200 of n.v .. Gemeentelijke Holding op het niveau van de lokale besturen) of om participaties in 
bedrijven die de overheid om politieke of sociale redenen niet wil zien verdwijnen201. Ofschoon 
juridisch moeilijk te vatten, bestaat er wel degelijk verschil tussen strategische en niet-strategische 
participaties202. 

37. In de meeste gevallen streeft de overheid met dit soort "strategische" participaties gezonde 
doelstellingen na, zoals effectisering (bijv. n.v. BELSCA), naleving van het Europees 
mededingingsrecht (bijv. c.v.b.a. Gaselec en comm.v. Gaselec & Co), sturing van het beleid in 
bepaalde sectoren (cultuur en media, energie, financiële dienstverlening, milieu, toerisme, ... 203) of 
gewesten. Zelfs het verankeren van bedrijven in het eigen gewest kan, indien ten volle de geldende 
bepalingen van nationaal en vooral supranationaal recht worden geëerbiedigd, als geoorloofde 
doelstelling worden aangemerkt. 

Het betreft een doelstelling die van officiële zijde veelal onuitgesproken blijft, en zich dikwijls bij één of 
meer andere, reeds aangehaalde doelstellingen, voegt. Zo kan de overheid een onderneming (laten) 
oprichten om tegelijkertijd technologische innovatie aan te moedigen en te verankeren (bijv. Telenet 
Holding).204 

Dat geen van deze doelstellingen volgens mij -zulke kwalificatie is steeds subjectief en 
tijdsgebonden- exclusief of noodzakelijkerwijze door de overheid moet worden nagestreefd, belet 
niet dat de overheid ze mag nastreven, en daarbij op zuiver privaatrechtelijke vennootschappen een 
beroep mag doen. 

38. Helaas treft men in deze categorie eveneens sporen aan van oneigenlijk gebruik van 
vennootschappen door de overheid, ter verwezenlijking van minder oorbare doelstellingen. Ik sta zeer 
afwijzend tegenover de oprichting door de overheid van vennootschappen met het oogmerk om te 

200 Vgl. supra, nr. 31 over de deelneming van het Vlaamse Gewest in de n.v. Serviceflats fnvest en infra, voetnoot 
242 over de deelneming van hetzelfde Gewest in Do mus Flandria. 

201 In het verleden bijv. de participatie in Sabena (vgl. infra, voetnoot 204), tegenwoordig bijv. de deelnemingen van 
SOWAGEP - Société pour la Gestion des Participations de la Région wallonne dans des sociétés cammerciales 
(allemaal voor rekening van het Waalse Gewest), andere dan de zgn. "Invests". 
202 Als "niet-strategisch" gelden bijv. de participaties die de FPM aanhoudt na een mislukte privatiseringspoging 
en/of met het oog op toekomstige privatisering (bijv. n.v. CBHK, n.v. Beroepskrediet), en vooral de talloze 
participaties die publieke investeringsmaatschappijen in privé-vennootschappen aanhouden, meestal tijdelijk, dikwijls 
in het kader van hun "eerste opdracht" als investeringsbank (supra, Boek I, nr. 281-282) en ten belope van een 
minderheid van het kapitaal. 
203 Eén voorbeeld per categorie: e.v. S.T.A.R.T. - Samenwerkende Theaters voor de Aankoop en Reservatie vàn 
Tickets, n.v. Belgoprocess, n.v. B-Lease (Brusselse Leasingmaatschappij I Compagnie bruxelloise de leasing), n.v. 
Vlaamse maatschappij voor Afvalrecuperatie (VLAR), n.v. met sociaal oogmerk Flandria, althans indien de overheid 
zou beslissen tot kapitaalsparticipatie (zie "Rederij Flandria wordt 'vennootschap met sociaal oogmerk'. Overheid en 
rederij samen uitbater van toeristische activiteiten", F.E.T., 9 juni 1999, 11). Preciezere juridische referenties houdt de 
doctorandus ter beschikkin (hetzelfde geldt trouwens voor alle in randnummers _-_ en voetnoten _ -- genoemde 
vennootschappen). 
204 De instandhouding van een nationale luchtvaartmaatschappij ("flag carrier") kon men traditioneel ook onder deze 
noemer rangschikken, maar deze doelstelling lijkt intussen niet langer strategisch. Van Sabena zegt de Regering dat 
het volledig geprivatiseerd mag worden. In dat geval komt ook Sabena-dochter Sabelair volledig in private handen. 
Zie over Zephyr-Fin, infra, nr. 38. 
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debudgetteren (bijv. n.v. Berlaymont 2000205) of bègrotingstechnisch inkomsten te simuleren 
(bijv. n.v. Sopima), om conformiteit met het Europese mededingingsrecht te simuleren (bijv. 
n.v. Zephyr-Fin), om aan ondernemingen en sectoren in moeilijkheden staatssteun te verlenen die niet 
verenigbaar zou zijn met het Gemeenschapsrecht (bijv. n.v. Zephyr-Fin), of meer in het algemeen om 
geldend recht (reglementering van overheidsopdrachten, personeelsstatuut, taalwetgeving, ... ) te 
ontwijken of te ontduiken. Ik kom hierop terug : infra, nr. 69. 

H. Niet opgenomen 

39. Een groot aantal organismen is buiten het verzelfstandigingsmodel gelaten, meestal omdat ze 
daarin volgens mij niet thuishoren, maar soms ook omdat hun statuut dermate complex en vooral 
gedifferentieerd is dat classificatie nauwelijks zinvol lijkt (bijv. onderwijsinstellingen, incl. 
universiteiten). 

Werden (voorlopig) evenmin opgenomen: openbare instellingen belast met het beheer van de goederen 
die voor de eredienst worden gebruikt (bijv. kerkfabrieken); erkende algemene landbouworganisaties, 
zoals vertegenwoordigd in de Nationale Landbouwraad; erkende nationale interprofessionele 
middenstandsorganisaties, zoals vertegenwoordigd in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine 
en Middelgrote ondernemingen (vroeger Hoge Raad voor de Middenstand); hoven en rechtbanken; het 
Rekenhof, representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, zoals o.m. vertegenwoordigd in de · 
Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven; (commissies in het kader van de) 
sociale zekerheid; en wetgevende lichamen. 

Hoofdstuk 11. Binnen welke (grond-)wettelijke grenzen is verzelfstandiging 
mogelijk? 

A. De toestand (op het federale niveau) 

40. Gaat men na welke limieten er op dit ogenblik worden gesteld aan verzelfstandiging, dan valt op 
dat de (grond-)wetgever aan de vrij veel ruimte laat aan de overheid, niet alleen om tot 
verzelfstandiging over te gaan, maar ook om aan de verzelfstandigde entiteit de gewenste juridische 
vorm te geven. Ik bestudeer de toestand inzake externe verzelfstandiging op het federale niveau.206 

1. Verzelfstandiging bij wet : mogelijkheden 

41. Er is vooralsnog geen expliciete grondwettelijke of wettelijke norm die de wetgever het recht 
ontzegt om extern te verzelfstandigen, of die hem verplicht of verbiedt om daarbij te opteren voor de 
publiekrechtelijke, hybride of privaatrechtelijke weg. 

42. Bij. gebreke van enige grondwettelijke norm terzake, is de wetgever bij het extern verzelfstandigen 
evenmin aan enige vorm van typendwang gebonden. Hij kan vrij afwijken van alle bestaande 
wetgeving, die hiërarchisch immers niet primeert op door hem nieuw uitgevaardigde wetten. Afwijken 

205 Ook bepaalde publiekrechtelijke n.v.'s (bijv. ASTRID en HST-Fin) en gespecialiseerde dochterondernemingen van 
investeringsmaatschappijen (bijv. n.v. Be/jin, n.v. Socobesom), die hoger reeds aan bod kwamen, lijken opgericht met 
o.m. dit doel voor ogen. Hetzelfde gold voor de Nationale Maatschappij voor de Herstructurering van de Nationale 
Sectoren (NMNS), waarvan de financiële activa -niet de passiva - in 1989 geregionaliseerd zijn en die sindsdien op 
vereffening wacht (cf. de goedkeuring door de Ministerraad op 17 november 1995 van een ontwerp van koninklijk 
besluit "houdende zekere bijzondere regels betreffende de ontbinding en de vereffening van de N.M.N.S."). 

206 Zie voor een bespreking van het recht dat verzelfstandiging beheerst op het niveau van de Gemeenschappen en 
Gewesten, en op het lokale niveau: Preadvies, o.c., 75-100. 
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van het gemeen recht - vooral het vennootschapsrecht, maar ook het contracten-, arbeids- en sociaal, 
administratief, fiscaal, mededingings- en aansprakelijkheidsrecht, en het gemeen recht inzake 
overheidsopdrachten-doet de wetgever steeds frequenter en ingrijpender. 

Zulke afwijkingen maken een essentieel onderdeel uit van wat ik hoger de "hybride weg" heb 
genoemd. Vanzelfsprekend zijn ze nefast voor de rechtseenheid en -zekerheid. Maar meer dan hierop 
wijzen, kunnen verontruste juristen niet. Volhardt de wetgever (en respecteert hij de infra, sub 2 
besproken beperkende voorwaarden), dan valt daartegen weinig te ondernemen. 

Dit leidt wel eens tot frustraties, ook bij de Raad van State die het uiteindelijk slechts "aan het oordeel 

van het Parlement" kan overlaten om de afwijkingen af (zelden) of goed (meestal) te keuren.207 

Tekenend is het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over een voorontwerp van wet 
tot oprichting van een n.v. van publiek recht, actief inzake ontwikkelingssamenwerking. Het advies 
noemt het ''juridisch onaanvaardbaar te bepalen dat de nieuwe instelling tegelijkertijd de wetsbepalingen 
inzake de naamloze vennootschappen moet naleven en een reeks voorschriften die het begrip naamloze 
vennootschap zelf compleet uithollen" (in casu bevatte het voorontwerp wel bepalingen over aandelen, 
maar niet over het maatschappelijk kapitaal dat die aandelen zouden moeten vertegenwoordigen; 
bovendien zou de op te richten vennootschap geen reële autonomie genieten). "Het resultaat is dat het 
wetsontwerp, doordat er geen maatschappelijk kapitaal en geen echte beheersautonomie is, het begrip 
handelsvennootschap in het algemeen en het begrip naamloze vennootschap in het bijzonder, geweld 
aandoet."208 

207 Vgl. advies L. 19.954/9 van 12 juli 1990 (a.o.b.'s). Voorontwerp van wet "betreffende de he~orming van 
sommige economische overheidsbedrijven", Par!. St., Kamer, 1989-1990, nr. 1287/1, 157-175. De Franse versie is 
duidelijker dan de Nederlandse : "Ainsi se trouve posé Ie principe d'un droit uniforme aux entreprises publiques et 
privées ayant adopté la forme de société anonyme. Les exceptions ne peuvent être, compte tenu de l'esprit qui préside à 
la réforme des entreprises publiques autonomes, que limitées; elles doivent être expresses et doivent, conformément au 
principe de légalité, être prévues par la loi ou en vertu de celle-ci." Vgl. advies L. 19.928/2 van 12 juli 1990 (OKI's). 
V oorontwerp van wet "tot organisatie van de openbare kredietsector en tot harmonisering van de controle en 
werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen", Par!. St., Senaat, 1989-1990, nr. 1063/1, 266: "De wet kan 
geen onzekerheid laten bestaan over de vraag of de statuten al dan niet kunnen afwijken van de dwingende bepalingen 
van de gecoördineerde wetten op handelsvennootschappen, als zo'n afwijking niet absoluut noodzakelijk is om die 
statuten in overeenstemming te brengen met de wet tot organisatie van de rechtspersonen die bij het onderhavige 
ontwerp worden opgericht." 

208 A. Adviezen L. 26.773/2 en L. 26.774/2 van 24 september 1997 (n.v. van publiek recht BTC I). Voorontwerp 
van wet "tot oprichting van de instelling 'Belgische Technische Coöperatie"' en voorontwerp van wet 
"betreffende de oprichting van de instelling 'Belgische Technische Coöperatie'", Par!. St., Kamer, 1997-1998., 
nrs. 137111 en 1372/1, 41. Na deze bolwassing voorzagen de indieners van het ontwerp alsnog een kapitaal, maar een 
werkelijke autonomie geniet de Belgische Technische Coöperatie (BTC) nog steeds niet. Dat "de BTC een even grote 
autonomie [geniet] als andere bestaande vennootschappen van publiek recht", zoals de indieners van het ontwerp de 
Raad van State tegenwierpen, doet daarbij vanzelfsprekend weinig terzake. Nog volgens de Regering is de autonomie 
"zo strikt mogelijk beperkt om rekening te houden met de specifieke kenmerken van het publiekrechtelijk statuut van 
de vennootschap" - hetgeen meteen de vraag doet rijzen of we dan überhaupt nog wel met een vennootschap te maken 
hebben. De citaten in deze voetnoot komen uit Wetsontwerpen "tot oprichting van de instelling 'Belgische Technische 
Coöperatie"' en "betreffende de oprichting van de instelling 'Belgische Technische Coöperatie"'. Memorie van 
toelichting, Par!. St., Kamer, 1997-1998, nrs. 1371/1 en 1372/1 (hierna: "Memorie van toelichtingBTC-wet"), 10. 
B. Vgl. advies L. 29.028/2 van 31 maart 1999 (n. v. van publiek recht PSK). Amendement van de Regering op een 
wetsvoorstel "betreffende de federale culturele instellingen", Par!. St., Kamer, 1998-1999, nr. 50/6, 5: "Doordat 
deze bepaling tot gevolg heeft dat de algemene vergadering uit slechts één aandeelhouder zou bestaan, wordt daardoor 
het begrip naamloze vennootschap uitgehold. ... Men kan weliswaar aannemen dat de wetgever zelf kan uitmaken 
welke dwingende bepalingen van de [Venn.W.] niet dwingend zullen zijn voor de vennootschap 'Paleis voor Schone 
Kunsten', het is evenwel de taak van de wetgever de belangen die op het spel staan vooraf correct af te wegen en de 
afwijkingen die hij instelt op afdoende wijze te rechtvaardigen." Terecht bekritiseert de Raad van State voorts het zeer 
uitgebreide vetorecht van de Staat (schendt de gelijkheid van de aandeelhouders) en de toekenning van de 
bevoegdheid om de jaarrekeningen goed te keuren aan de raad van bestuur i.p.v. aan de algemene vergadering (zie p. 6 
van het advies). 
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Door het groot gezag dat ervan uitgaat, kunnen afkeurende opmerkingen van de afdeling wetgeving van 
de Raad van State niettemin hun doel bereiken. Toen een regeringsontwerp over de omvorming van 
a.o.b.'s in n.v.'s de artt. 1855 B.W. en 46 Venn.W.wilde uitschakelen, reageerde de afdeling wetgeving 
geschokt. Ze wees erop dat de rechtsleer de aan de betrokken artikelen ten grondslag liggende 
verbodsbepalingen (verbod van speculatie en agiotage, verbod van leonische clausules) beschouwt als 
van openbare orde, gesanctioneerd door volstrekte nietigheid in geval van niet-naleving. "Het staat aan de 
federale wetgever om te oordelen of het opportuun is om in een specifiek geval en met de enige 
bedoeling om eenmalige verrichtingen te vergemakkelijken, een authentieke uitlegging te geven van een 
algemene regel ... en vooral, of die interpretatie niet ingaat tegen de ratio legis". "Het onderzochte 
amendement schakelt de toepassing van deze .. . bepalingen . .. gewoon uit. Het staat aan de federale 
wetgever om te oordelen of een zo gewichtige afwijking van dermate fundamentele regels aanvaardbaar 
is en het werken met het begrip vennootschap niet uitholt."209 De afwijking van art. 1855 B.W. kwam er 
niet, die van art. 46 V enn. W. wel. 210 

43. Het staat de wetgever niet alleen vrij om af te wijken van het gemeen recht, maar ook van 
kaderwetten die hij vroeger zelfheeft uitgevaardigd. Ook dat gebeurt nu meer en meer, met als gevolg 
dat de enkele kaderwetten die België kent steeds verder uitgehold raken en nog meer aan relatief 
belang inboeten. 

Zo telt de a.o.b.-wet -een "kaderwet" die mmnenteel toch al maar voor vijfinstellingen geldt (supra, 
nr. 22)- steeds meer artikelen die expliciet bepalen dat andere artikelen van dezelfde wet(!), niet van 
toepassing zijn op deze of gene instelling, of die voor één enkele instelling een paragraaf uit de wettekst 
vervangen door een andere paragraaf. Wie de a.o.b.-wet wil kennen, moet de oorspronkelijke tekst dus 
niet enkel coördineren met de (momenteel 22) wetten en besluiten die er wijzigingen aan hebben 
aangebracht, maar moet ook zorgen voor een interne tekstcoördinatie, d.w.z. een coördinatie tussen 
artikelen van de wet onderling. 

2. Verzelfstandiging bij wet : beperkingen 

44. De verzelfstandigende wetgever dient de normenhiërarchie te respecteren. Miskent hij deze, dan 
riskeert hij vernietiging van zijn wet door het Arbitragehof (hoofdzakelijk in geval van schending van 
het gelijkheidsbeginsel211) of niet-toepassing ervan door om het even welke rechter (in geval van 

schending van het Gemeenschapsrecht212). Zoals ondertussen genoegzaam bekend kan schending van 

209 Advies L. 23.821/9 van 31 oktober 1994 (privatisering Belgacom). Amendementen op het voorontwerp van 
wet "tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven en van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit 
van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke fmanciële vennootschappen", 
Par!. St., Kamer, 1993-1994, nr. 155118, 6-10 (de citaten staan opp. 8 resp. p. 10). 
210 Zie art. 60/1 a.o.b.-wet, zoals ingevoegd bij art. 7 wet 12 december 1994 (supra, voetnoot 103). 
211 Zie voor details ALEN, A., Handboek, o.c., nrs. 299-321, p. 274-294. 
212 Bepalingen van zijn nationaal recht die niet conform het Gemeenschapsrecht zijn en die hij niet conform dat recht 
kan interpreteren, moet om het even welke nationale rechter buiten toepassing laten. Over de plicht tot niet-toepassing 
van nationaal recht dat strijdt met Gemeenschapsrecht: arrest van het Hofvan Justitie van 9 maart 1978, zaak 106/77, 
Simmenthal, Jurispr. 1978, 629. Over de plicht tot, en de limieten van, richtlijnconforme interpretatie: arrest van het 
Hof van Justitie van 10 april 1984, zaak 14/83, von Colson en Kamann, Jurispr. 1984, 1891, arrest van het Hof van 
Justitie van 13 november 1990, zaak C-106/89, Marleasing, Jurispr. 1990, 1-4135. Terecht schrijft BARENTS 
(Grondlijnen van Europees recht, Alphen aan den Rijn, Samson, 1998, 241) dat de plicht tot toetsing van nationaal 
aan Gemeenschapsrecht "niet alleen betrekking [heeft] op rechtstreeks werkende bepalingen van gemeenschapsrecht". 
"Ook het niet-uitvoeren van instructienormen gericht tot de Lid-Staten (zoals richtlijnen en instructies neergelegd in 
verordeningen) kan voor de nationale rechter aanleiding zijn om bijvoorbeeld niet aangepaste nationale normen niet 
toe te passen of om schadevergoeding toe te kennen". 
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het Gemeenschapsrecht in welomschreven gevallen zelfs tot een schadevergoedingsplicht leiden, ook 
ten laste van de wetgever. 213 

2.1 Respect voor de Grondwet 

45. De wetgever zal zich bijzondere moeite getroosten om elke schending te vermijden van het 
gelijkheidsbeginsel (art. 10 G.W.), het verbod van discriminatie (art. 11 G.W.), het recht op en de 
vrijheid van onderwijs (art. 24 G.W.), waaraan het Arbitragehofwetten kan toetsen. Hij weet immers 
dat schending hiervan, evenals van andere rechten en vrijheden in samenhang met voornoemde 
grondwetsbepalingen, tot vernietiging van de wet kan leiden. Niettemin moet het Arbitragehof soms 
toch nog tot vernietiging overgaan. 

Men denke aan het arrest dat het Arbitragehof op 11 februari 1993 wees over de verhouding tussen de 
NKBK en de daardoor erkende kredietverenigingen.214 Het NKBK- rechtsopvolger van de in 1929 bij 
wet opgerichte Hoofdkas voor het klein beroepskrediet en intussen omgevormd tot n. v. Beroepskrediet
verstrekte beroepskrediet, rechtstreeks en via een netwerk van erkende kredietverenigingen. Traditioneel 
genoten zowel het centrale orgaan NKBK als de bij het netwerk aangesloten verenigingen fiscale 
voordelen en een staatswaarborg. De wetgever die deze voordelen toekende, beschouwde de verstrekking 
van beroepskrediet als taak van openbaar nut, essentieel ter bevordering van de economie. Door de 
erkenning van de kredietverenigingen over te laten aan het NKBK bekleedde de wetgever dit organisme, 
een instelling vanopenbaar nut in de zin van de wet van 16 maart 1954, met overheidsgezag. 

De OKI-wet heeft het NKBK en andere openbare kredietinstellingen verder verzelfstandigd door er 
"publiekrechtelijke n.v.'s" van te maken (slfpra, nr. 28, sub ii). De wet bevestigde dat de erkenning en 
controle van de kredietverenigingen zoals voorheen zou geschieden op basis van een door de raad van 
bestuur van het NKBK opgesteld en door de bevoegde ministers goedgekeurd erkennings- en 
controlereglement 

De wet legde zelf beginselen vast die de erkenning moeten beheersen. Tegen de relevante wettelijke 
bepalingen stelde de grootste van de erkende kredietverenigingen bij het Arbitragehof een beroep tot 
vernietiging in. De gewraakte bepalingen zouden de erkende kredietverenigingen discrimineren 
tegenover andere kredietinstellingen, en aldus de artt. 10 en 11 G.W. schenden. Het Arbitragehoftoetste 
de aangevochten bepalingen aan het gelijkheidsbeginsel, door na te gaan of er een redelijk verband 
bestond tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. Het stelde verzoeker op alle punten in 
het ongelijk, behalve op één : de wetsbepaling volgens welke het erkennings- en controlereglement moet 
bepalen dat de kredietverenigingen "niet rechtstreeks noch onrechtstreeks afstand [mogen] doen van hun 
erkenning" tastte volgens het Hof op buitensporige wijze de vrijheid van de erkende verenigingen aan 
zonder dat wordt aangetoond dat het absolute verbod nodig is om het nagestreefde doel ("stabiliteit en 
bestendigheid") te bereiken. Het Hof vernietigde dan ook de betrokken wetsbepaling. 

Het arrest bevat overigens nog andere interessante beschouwingen over de vrijheid van handel en 
nijverheid -die de wetgever alleen dan zou schenden indien hij die vrijheid zou beperken zonder dat 
daartoe enige noodzaak bestaat of indien de beperking kennelijk onevenredig zou zijn met het 
nagestreefde doel - en over het grondbeginsel van de rechtszekerheid, volgens hetwelk de wetgever niet 
zonder objectieve en redelijke verantWoording afbreuk kan doen aan het belang van -de 
rechtsonderhorigen om in staat te zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen te voorzien. Volgens vaste 
rechtspraak van het Arbitragehof breidt het Hof zijn toetsingsrecht immers uit tot alle rechten en 
vrijheden en algemene rechtsbeginselen, waarvan het de schending in samenhang met het 
gelijkheidsbeginsel kan sanctioneren. 215 

213 Arrest van het Hof van Justitie van 19 november 1991, gevoegde zaken C-6/90 en C-9/90, Francovich, Jurispr. 
1991, I-5357. Zie voor wat betreft de post-Francovich rechtspraak vooral arrest van het Hof van Justitie van 5 maart 
1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93, Brasserie du Pêcheur en Factortame III, Jurispr. 1996, I-1131. 
214 Arbitragehof, nr. 10/93, 11 februari 1993, B.S., 9 maart 1993. 
215 POPELIER, P., "De rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel", in Vertrouwensbeginsel en rechtszekerheid in 
België. Preadvies VVSRBN, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 71-114. 
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In antwoord op het vernietigingsarrest heeft de wetgever het absoluut verbod op uittreding van erkende 
verenigingen vervangen door het opleggen van een draconische taks aan uittredende verenigingen. 
Ofschoon de taks volgens sommigen hetzelfde effect had als een absoluut verbod tot uittreding, heeft de 
nieuwe regeling de toetsing door het Arbitragehof doorstaan.216 Bij het bijzondere machtenbesluit van 

23 december 1996217 heeft de wetgever het NKBK nog verder verzelfstandigd door er een 
privaatrechtelijke n.v. van te maken en de relaties met de erkende kredietverenigingen op (formeel) puur 
contractuele basis te laten regelen. 

46. Schending tijdens het verzelfstandigingsproces van andere constitutionele normen dan de rechten 
en vrijheden is geenszins uitgesloten, maar sanctionering ligt niet altijd voor de hand. 

Een voorbeeld biedt art. 167 G.W., dat de leiding van de buitenlandse betrekkingen aan de Koning 
opdraagt en het principe poneert dat verdragen in federale aangelegenheden door de Koning worden 
gesloten en ter goedkeuring aan de Kamers worden voorgelegd. Zou de Grondwet schenden, een wet die 
aan een individuele minister of aan een ambtenaar bevoegdheid verleent om over internationale 
verdragen te onderhandelen, of die vrijstelling verleent van de instemming door de Kamers.218 

4 7. Een beginsel dat m.i. in het licht van de toegenomen verzelfstandiging via de hybride weg 
hernieuwde aandacht verdient, is dat van de vrijheid van vereniging (art. 27 G.W.). Ik vraag me meer 
bepaald af of het opleggen van een wettelijke verplichting tot toetreding tot een verzelfstandigd 
lichaam dat de rechtsvorm heeft aangenomen van een vennootschap of vereniging, wel verenigbaar is 
met dat beginsel. 

Een voorbeeld van gedwongen aandeelhouderschap van een vennootschap biedt de n.v. naar publiek 

recht Effectenbeursvennootschap van Brussel (EBVB).219 Krachtens art. 64 van de organieke wet van 
6 april 1995 "[dient] iedere beursvennootschap alsook iedere vennootschap voor vermogensbeheer 
waarvoor de vergunning het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van orders voor rekening van beleggers 

dekt, vennoot te worden van een effectenbeursvennootschap".220 De statuten, vastgesteld bij koninklijk 
besluit,221 gaan nog verder doordat ze een categorie creëren van "aandeelhouders-gebruikers" van de 
vennootschap die een minimum aantal aandelen moeten bezitten in verhouding tot de omvang van de 
bedragen die de vennootschap hen tijdens het afgelopenjaar heeft gefactureerd.222 De gebruikers moeten 
m.a.w. aandeelhouders zijn. 

216 Arbitragehof, nr. 71/95, 9 november 1995, B.S., 2 december 1995. 
217 Supra, voetnoot 138. 
218 Adviezen L. 26.773/2 en L. 26.774/2 (supra, voetnoot 208), 4. Zie tevens de reactie van de indieners van het 
ontwerp ("ongelukkige eerste formulering van de memorie van toelichting") in Memorie van toelichting BTC-wet, 
supra, voetnoot 208, 8. 
21 9 De n.v. naar publiek recht Effectenbeursvennootschap van Brussel is ontstaan uit de omvorming, zonder 
onderbreking of wijziging in de rechtspersoonlijkheid, van de eveneens publiekrechtelijke e.v. metdezelfde naam. Zie 
art. 2, lid 1, K.B. 11 april 1999 tot omvorming van de Effectenbeursvennootschap van Brussel in een naamloze 
vennootschap en houdende sommige overgangsbepalingen (B.S., 16 april 1999). Vgl. art. 7, § 2, wet 6 april 1995 
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en 
beleggingsadviseurs (B.S., 3 juni 1995), zoals vervangen bij art. 6, 2°, van de zgn. "BXS-wet" (wet 10 maart 1999 tot 
wijziging van de wet van 6 april 1995 ... , tot fiscale regeling van de verplichtingen van lening van aandelen en 
houdende diverse andere bepalingen, B.S., 14 aprill999, tweede uitgave). 
220 De wet van 6 april 1995 wordt geciteerd supra, vorige voetnoot. Art. 64 is - merkwaardig genoeg, want alleen 
terminologisch allijkt de bepaling verouderd- niet aangepast door de "BXS-wet" (supra, vorige voetnoot). Vgl. ook 
art. 9, lid 4, wet 6 april 1995, dat het aan de statuten overlaat om te "bepalen dat de beleggingsondememingen die in 
België beleggingsdiensten verrichten, ... en de kredietinstellingen die werkzaam zijn in België, aandelen in een 
effectenbeursvennootschap mogen houden" (eigen cursivering). 
221 K.B. 11 april 1999 tot vaststelling van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Brussel (B.S., 16 april 
1999), gewijzigd bij K.B. 23 juni 1999 (B.S., 19 augustus 1999). 
222 Zie voor details art. 8, § 2 en art. 10 van de statuten, zoals vastgesteld bij K.B. 11 april 1999 (supra, vorige 
voetnoot). 
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Voor een voorbeeld van gedwongen aandeelhouderschap van een vereniging wordt verwezen naar de 
v.z.w. Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening. Het betreft een v.z.w. die is opgericht bij wet, 

een overheidsopdracht vervult en door de Staat wordt gesubsidieerd. 223 Op grond van de overweging 

"dat hierdoor224 de uitgaven van het 'Fonds ~oor dringende geneeskundige hulpverlening' in deze mate 
toenemen dat een uitbreiding van het aantalleden hiervan onverwijld noodzakelijk is" heeft de Koning 
een besluit uitgevaardigd waarin hij inderdaad eigenhandig het aantalleden van de v.z.w. uitbreidt. Het 
koninklijk besluit- dat vier maanden terug in de tijd werkt en "gelet op de dringende noodzakelijkheid" 
zonder advies van de Raad van State is uitgevaardigd - bepaalt nu o.m. : "De vereniging zonder 
winstoogmerk 'Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening' wordt gevormd door de 

verzekeringsondememingen die dekking verlenen van hiernavolgende risico's : ... ". 225 

Kan de verzelfstandigende overheid private (rechts-)personen dwingen om te participeren in een 
vennootschap of vereniging ? De vraag vertoont een meer dan academisch belang, nu het Arbitragehof 
een schending van de grondwettelijke· vrijheid van vereniging in samenhang met het 

gelijkheidsbeginsel kan sanctioneren (supra, nr. 45).226 227 

Het EHRM en het Hof van Cassatie hebben weliswaar aanvaard dat het verplicht lidmaatschap van 
beroepsorden geen schending van het recht op vrije vereniging impliceert. Redenering daarbij was echter 
dat de beroepsorden "geen verenigingen [zijn] maar publiekrechtelijke instellingen, die van 
overheidswege zijn ingesteld, die naast de belangen van de aangeslatenen ook en vooral een doel van 
algemeen belang nastreven, en die als opdracht hebben te waken over de naleving van de plichtenleer en 

de instandhouding van de eer, de discretie, de eerlijkheid en de waardigheid van hun leden".228 Dat deze 
redenering ook zou opgaan voor· gemengd publiek-privaatrechtelijke entiteiten, met privaatrechtelijke 
rechtsvorm (n.v. ofv.z.w.), is betwistbaar. Wellicht kan men ook van de n.v. Effectenbeursvennootschap 
van Brussel beweren dat ze "van overheidswege is ingesteld, naast de belangen van de aangeslatenen ook 
en vooral een doel van algemeen belang nastreeft, en als opdracht heeft te waken over de naleving van de 
plichtenleer en de instandhouding van de eer, de discretie, de eerlijkheid en de waardigheid van haar 
leden". Maar dat zou dan ten overvloede aantonen dat de vennootschapsvorm hier oneigenlijk wordt 
gebruikt en men in wezen met een publiekrechtelijke instelling te maken heeft. 

223 Zie K.B. 1 . december 1965 houdende organisatie van de financiële Staatstussenkomst voor de werking van het 
Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening (B.S., 16 december 1965), zoals gewijzigd bij K.B. 26 april 1999 
(B.S., 29 juni 1999, eerste uitgave). 
224 Bedoeld wordt een uitbreiding van de opdrachten van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening. 
225 Art. 2 K.B. 1 april 1965 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 8 juli 1964 betreffende 
de dringende geneeskundige hulpverlening en tot bepaling van de risico's die gedekt zijn door de 
verzekeringsondememingen die de vereniging zonder winstoogmerk 'Fonds voor dringende geneeskundige 
hulpverlening' vormen (B.S., 7 mei 1965), zoals vervangen bij art. 2 K.B. 26 april 1999 (B.S., 29 juni 1999, eerste 
uitgave). 
226 Het is veelbetekenend dat het eerste vernietigingsarrest van het Arbitragehof wegens schending van het 
gelijkheidsbeginsel betrekking had op een onevenredige aantasting van de vrijheid van vereniging door een wet die 
o.m. de verplichting oplegde vennoot van een vennootschap te zijn: Arbitragehof, nr. 23/89, 13 oktober 1989, B.S., 
8 november 1989, met noten van D. LAGASSE (J.T., 1990, 7) en J. VELAERS (T.B.P., 1990, 454). 
227 In de mate dat niet wetten maar besluiten de grondwettelijk verankerde vrijheid van vereniging zouden schenden, 
zijn de exceptie van onwettigheid en het beroep tot nietigverklaring bij de afdeling administratie van de Raad van State 
van toepassing. In dat verband dient te worden gewezen op de prominente rol die koninklijke besluiten spelen in de 
twee hierboven gegeven voorbeelden (n.v. EBVB en v.z.w. Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening). De 
besluiten hebben weliswaar een wettelijke basis, maar het toepassingsgebied van artt. 8, § 2 en 10 van de ERVE
statuten bijv. blijkt potentieel ruimer dan dat van art. 64 wet 6 april 1995 (zie supra, voetnoten 221 resp., 219 voor 
precieze referenties). 
228 Zie ALEN, A., Handboek, o.c., nr. 647, p. 623; zie ook nr. 486, p. 466-467. 
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2.2 Respect voor het Gemeenschapsrecht [p.m.] 

48. Zie infra, Boek ill, nr. 1. 

2.3 Respect voor hetwettigheids-en het specialiteitsbeginsel 

49. Deze beginselen kenmerken zoals gezegd elke vorm van functionele decentralisatie (supra, nr. 6). 

50. Ofschoon de wetgever zelf vrij mag afwijken van andere wetten, verbiedt het wettigheidsbeginsel 
hem volgens de Raad van State- om die vrijheid te delegeren door verzelfstandigde lichamen te 
machtigen om zelf, in hun statuten of anderszins, af te wijken van dwingende wettelijke normen, zelfs 
indien die afwijkingen onderworpen zouden worden aan de goedkeuring van de Koning. 

"Er is een fundamenteel onderscheid tussen dwingende wetten en aanvullende wetten. Door aan sommige 
bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen ... het kenmerk van dwingende 
wetten te geven, heeft de wetgever de nadruk willen leggen op het belang dat die [bepalingen] hebben 
voor het rechtsverkeer. Precies wegens hun uitstekende maatschappelijke functie, genieten de dwingende 
bepalingen een grotere juridische bescherming. Men kan weliswaar aannemen dat de wetgever zelf, na de 
in het geding zijnde belangen te hebben afgewogen, kan uitmaken welke dwingende bepalingen van de 
gecoördineerde wetten niet dwingend zullen zijn ... , maar het is onaanvaardbaar dat elke ... instelling in 
haar statuten, zij het dan met de goedkeuring van de Koning, de toepassing van onverschillig welke 
dwingende bepaling van de genoemde gecoördineerde wetten kan uitsluiten( ... ). Dat is in strijd met het 
beginsel van de wettigheid van de publiekrechtelijke rechtspersonen. "229 

Wet- en besluitgever leggen het oordeel van de afdeling wetgeving blijkbaar naast zich neer, want 
machtigingen.om statutair afte wijken van dwingend vennootschapsrecht komen nog steeds voor.230 

51. Het specialiteitsbeginsel verbiedt dat de omschrijving van het doel van een verzelfstandigde 
rechtspersoon "volslagen onduidelijk" is231 of naar een later te sluiten beheersovereenkomst wordt 
doorgeschoven232. 

229 Advies L. 19.928/2 (supra, voetnoot 207), 267. 
230 A. Zie recent bijv. art. 1 K.B. 11 april 1999 tot vaststelling van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van 
Brussel (supra, voetnoot 221) : "De vennootschap wordt tevens beheerst door de gecoördineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, voor zover daarvan door ... de wet van 6 april 1995 of door deze statuten niet wordt 
afgeweken." Vgl. art. 41 van hetzelfde besluit: "De regelmatig bijeengeroepen algemene vergadering 
vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij beschikt over de in de gecoördineerde wetten op de 
handelsvennootschappen bepaalde bevoegdheden, voor zover daarvan door de wet van 6 april 1995 en door deze 
statuten niet wordt afgeweken." In art. 41 staat er "en door de statuten" maar waarschijnlijk werd bedoeld "of door de 
statuten"; bij gebrek aan een Verslag aan de Koning kan ik dit niét verder onderzoeken. 
B. In de statuten van de EBVB wordt afgeweken van volgende bepalingen van de Venn.W.: 34bis (art. 7, § 1, in fine, 
statuten), 102 tot 104bis (art. 4 statuten), 190ter en 190quater (art. 14, § 3, statuten). In het K.B. 11 april 1999 tot 
omvorming van de Effectenbeursvennootschap van Brussel in een naamloze vennootschap en houdende sommige 
overgangsbepalingen (supra, voetnoot 219) wordt daarenboven afgeweken van volgende bepalingen van de Venn.W.: 
167, lid 1 (art. 3 K.B.), 168 en 169 (art. 4 K.B.) en 170 (art. 5 K.B.). 
231 Het citaat komt uit adviezen L. 26.773/2 en L. 26.774/2 (supra, voetnoot 208), 40. De afdeling wetgeving hekelde 
terecht het gebruik van vage bewoordingen als "uitvoering van exploratoire studies" in het onderzochte voorontwerp 
van wet. In antwoord op de kritiek paste de Regering het ontwerp grondig aan, evenwel niet zonder te betogen dat "de 
rechtsleer inzake publiek recht al [heeft] aangetoond dat het specialiteitsbeginsel van rechtspersonen van publiek recht 
niet al te beperkend mag worden geïnterpreteerd" (Memorie van toelichting BTC-wet, supra, voetnoot 208, 7). Tussen 
deze bewering en de wel zeer restrictieve interpretatie van de Regering als zou het specialiteitsbeginsel enkel inhouden 
"dat een rechtspersoon van publiek recht geen activiteiten mag uitoefenen die 'absoluut niets te maken hebben met de 
dienst waarmee hij werd belast"' (ibid.), ligt o.i. wel enige ruimte voor nuance. 

232 Advies L. 29.028/2 van 31 maart 1999 (supra, voetnoot 208), 3. 
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2.4 Geen overdracht van essentiële overheidsbevoegdheden aan verzelfstandigde lichamen ? Geen 
afbreuk aan ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair controlerecht ? 

52. Ofschoon minder systematisch dan op hetgemeenschaps-en gewestniveau (supra, nr. 30), verzet 
de afdeling wetgeving van de Raad van State zich ertegen dat essentiële taken van het 
overheidsoptreden zouden worden overgedragen aan extern verzelfstandigde organen. Vraag is 
natuurlijk welke overheidstaken essentieel zijn. Op nationaal noch Europees niveau is deze vraag tot 
dusver sluitend beantwoord; allicht is dat ook niet mogelijk, gegeven het evolutief karakter van de 
opvattingen over de rol van de overheid. In die omstandigheden lijkt "essentieel" vooralsnog wat het 
Parlement als dusdanig beschouwt, zonder dat dit oordeel juridisch aanvechtbaar is. 

Ik heb op het federale niveau slechts één geval kunnen achterhalen waarin de afdeling wetgeving zich, in 
bedekte maar niet mis te verstane bewoordingen, heeft uitgesproken tegen de verzelfstandiging van een 
overheidstaak die hij als wezenlijk beschouwde. Het ging om de toekenning van taken van 

ontwikkelingssamenwerking aan de n.v. van publiek recht BTC (zie ook reeds supra, nr. 42).233 Het 
Parlement keurde het betrokken wetsontwerp toch goed. 

53. Volgens de afdeling wetgeving van de Raad van State mag verzelfstandiging geen afbreuk doen 
aan de ministeriële verantwoordelijkheid en het parlementair controlerecht 

Volgens de Raad "kan de oprichting van een instelling waarop de regels voor naamloze vennootschappen 
van toepassing zijn niet in uitzicht worden gesteld, welke instelling ten doel zou hebben werkzaamheden 
op het stuk van ontwikkelingssamenwerking te onttrekken aan de ministeriële verantwoordelijkheid en de 

toetsing door de Kamer van Volksvertegenwoordigers."234 In zijn advies over de ontworpen a.o.b.-wet 
had de Raad ook al opgemerkt dat "het begrip 'verantwoordelijkheid van de manager' ... het begrip 

politieke verantwoordelijkheid weliswaar kan aanvullen, maar daar niet voor in de plaats kan komen. n235 

Ofschoon men dit standpunt slechts kan onderschrijven, dient men zich ook hier afte vragen of het de 
lege fata wel juridisch236 sanctioneerbaar is (vgl. het standpunt van de afdeling wetgeving over de 
afwijking van dwingende wetsbepalingen, supra, nr. 42). Het .valt te vrezen dat we ook hier te maken 

233 A. Adviezen L. 26.77312 en L. 26.774/2 (supra, voetnoot 208), 42: "[I]s het geoorloofd dat een wezenlijke taak 
van het regeringsoptreden geheel wordt toevertrouwd aan een publiekrechtelijke rechtspersoon op wie het 
handelsrecht van toepassing is ? I I Als in sommige gevallen een activiteit tot nut van het algemeen aan een 
publiekrechtelijk rechtspersoon is toevertrouwd op wie het handelsrecht van toepassing is, is dat voornamelijk in het 
kader van een economische, sociale, culturele of industriële activiteit, die uitgeoefend wordt tegen de achtergrond van 
concurrentie. Dat aspect is, zo niet-voorhanden, op zijn minst bijkomstig wanneer het gaat om 
ontwikkelingssamenwerking." 
B. De indieners van het ontwerp reageerden door de BTC niet langer als een "gewone" n.v. van publiek recht te 
ontwerpen maar als een "n.v. met sociaal oogmerk van publiek recht". Zie Memorie van toelichting BTC-wet, supra, 
voetnoot 208, 10-12. Ten gronde verandert dit niets: ook v.s.o.'s hebben een winstoogmerk, zij het dat "ze niet gericht 
zijn op de verrijking van hun vennoten" (art. 164bis, § 1, Venn.W.). In zijn tweede BTC-advies, over de 
regeringsamendementen op de oorspronkelijke ontwerp-tekst, kon de Raad van State dan ook enkel vaststellen dat de 
BTC nieuwe stijl onverminderd "een publiekrechtelijke rechtspersoon op wie het handelsrecht van toepassing is" blijft. 
"[H]et voornaamste bezwaar dat de Raad van State gemaakt heeft, [blijft] in stand": adviezen L. 27.53214 en 
L. 27.533/4 van 4 mei 1998 (n.v. van publiek recht BTC II). Amendementen op het voorontwerp van wet 
"tot oprichting van de instelling 'Belgische Technische Coöperatie"' en het voorontwerp van wet "betreffende de 
oprichting van de instelling 'Belgische Technische Coöperatie"', Par!. St., Kamer, 1997-1998, nr. 1371/5, 3. 
C. Uitgebreider over het conflict tussen de afdeling wetgeving van de Raad van State en de Regering in deze zaak : 
V ANDENHOLE, W., "De Belgische Technische Coöperatie: N.V. van publiek recht met sociaal oogmerk als alternatief 
voor 'parastatalisering' en privatisering", T.B.P., 1999, 339-351. 

234Adviezen L. 26.77312 en L. 26.77412 (supra, voetnoot 208), 42. 

235 Advies L. 19.95419 (supra, voetnoot 207), 163. 

236 Zelfs de ruimte voor politieke sanctionering is beperkt zodra het Parlement zich het ontwerp waarover de afdeling 
wetgeving heeft geadviseerd, eigen maakt. 
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hebben met een gefundeerde kritiek op de wijze waarop soms verzelfstandigd wordt (zie infra, dit 
Hoofdstuk, sub B), veeleer dan met een positiefrechtelijk afdwingbare grens aan verzelfstandiging. 
Des te krachtiger dient te worden gepleit voor de instelling van dergelijke grens (infra, 
"Aanbevelingen, bij wege van besluit", i.h.b. nrs. 134 en 136). 

3. Bijkomende beperkingen in geval van verzelfstandiging bij besluit 

54. Het moge duidelijk zijn dat besluiten, omwille van hun rang in de hiërarchie der rechtsnormen, 
behalve het Gemeenschapsrecht en de Grondwet ook de wetgeving moeten eerbiedigen. Concreet 
beperkt dit gevoelig de marge van de besluitgever om af te wijken van (dwingende wetgevende 
normen van) gemeen recht. 

Ook hier waakt de afdeling wetgeving van de Raad van State. Een mooi voorbeeld - ook omdat het voor 
één keer afkomstig is van een Nederlandstalige kamer en een v.z.w. betreft237- biedt een advies uit 1993 
over een ontwerp van koninklijk besluit "betreffende de erkenning van interprofessionele organismen 
voor het uitvoeren van de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk"238. Overeenkomstig 
het voorgelegde ontwerp-besluit konden de bedoelde interprofessionele organismen slechts worden 
erkend indien ze de rechtsvorm van een v.z.w. aannamen. Met het opleggen van dergelijke voorwaarde 
op zich heeft de afdeling wetgeving geen probleem. Het. gebeurt trouwens frequent dat regelgevers te 
erkennen en/ofte subsidiëren organismen elk winstoogmerk ontzeggen. 

Maar het ontwerp ging verder, en legde modaliteiten vast voor de samenstelling van· de algemene 
vergadering van de v.z.w., en wel op een wijze die indruiste tegen de v.z.w.-wet van 27 juni 1921. 
Terwijl art. 6 van die wet bepaalt dat alle (effectieve) leden van een v.z.w. deel uitmaken van de 
algemene vergadering en daarvoor ook worden opgeroepen, stelde het ontwerp-besluit een systeem in 
van paritaire vertegenwoordiging van producenten en kopers, gekoppeld aan een onderscheid tussen 
grote en kleine kopers. Hierdoor dreigde uitsluiting van kleine en/of oververtegenwoordigde leden. De 
Raad van State concludeert "dat een dergelijke afwijking van een dwingende regel niet als 
erkenningsvoorwaarde kan worden opgelegd omdat zij de vereniging bij het opstellen of het aanpassen 
van haar statuten ertoe noopt een structuur aan te nemen die strijdig is met het verenigingsrecht, derhalve 
onwettig is en bijgevolg niet afdwingbaar is ten overstaan van derden en zelfs niet ten overstaan van de 
leden". 

55. Niet alleen zijn verzelfstandigingsbesluiten aan talrijker beperkende voorwaarden onderworpen 
dan verzelfstandigingswetten, schending van die voorwaarden valt ook eenvoudiger te sanctioneren. 
Hier is immers het rechterlijk wettigheidstoezicht van toepassing, dat twee vormen aanneemt : de zgn. 
"exceptie van onwettigheid" en het beroep tot nietigverklaring bij de afdeling administratie van de 
Raad van State. 

De exceptie van onwettigheid verwijst naar de plicht van elke rechter om besluiten en verordeningen van 
administratieve overheden buiten toepassing te laten wanneer ze niet overeenstemmen met de wetten en 
de rechtsnormen van gelijke of hogere rang (art. 159 G.W.).239 Terwijl de gewone of administratieve 
rechter in België geen wetten kan toetsen aan de Grondwet - dat kan enkel het Arbitragehof: supra, 
nr. 45 -, kan hij wel besluiten of verordeningen toetsen aan zowel de wetten als aan andere rechtsnormen 
van gelijk~ of hogere rang. Maar zoals onder het Gemeenschapsrecht (supra, nr. 44 en art. 241 EG), leidt 
de exceptie van onwettigheid enkel tot de niet-toepassing inter partes van on(grond-)wettige besluiten of 

237 De andere hier besproken adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State zijn zonder uitzondering 
afkomstig van Franstalige kamers, en betreffen vennootschappen en geen v.z.w.'s. 
238 Advies L. 22.799/8 van 9 november 1993 (v.z.w.'s interprofessionele organismen bepaling kwaliteit en 
samenstelling van melk). Ontwerp van koninklijk besluit "betreffende de erkenning van interprofessionele 
organismen voor het uitvoeren van de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk", niet 
gepubliceerd. 
239 Zie voor details ALEN, A., Handboek, o.c., nr. 710, p. 697-699. 
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verordeningen en niet tot hun vernietiging. De vernietiging van on(grond-)wettige besluiten en 
verordeningen is voorbehouden aan de afdeling administratie van de Raad van State. 

B. Kritische beschouwingen 

56. Ik wens te wijzen op de risico's die de huidige manier van verzelfstandiging, met name via de 
"hybride weg", inhoudt. Op basis daarvan worden in het besluit aanbevelingen geformuleerd. 

1. Wildgroei 

57. Beweren dat de explosieve toename van het aantal extern verzelfstandigde lichamen weinig 
systematisch verloopt en dat de relevante regelgeving van weinig samenhang getuigt, is een open deur 
intrappen. 240 De wanorde neemt dramatische proporties aan. De samenleving wordt geconfronteerd 
met zowel een wildgroei aan organismen als een groot volume aan nauwelijks kenbare, laat staan 
leesbare, regelgeving waarbij bepalingen van eenzelfde wet of besluit elkaar amenderen, 
wijzigingsbepalingen wijzigen, op tientallen verschillende data in werking treden, een naar regio of 
overheidsonderneming verschillende inhoud hebben, al na enkele weken of maanden reparatie 
behoeven, enz. Ik zie minstens acht oorzaken voor deze bedenkelijke gang van zaken : 

(i) een gebrek aan theorievorming, ten onrechte verdedigd als "pragmatisme" : chaos in de geesten 
weerspiegelt zich in chaos in de regelgeving; 

(ii) een gebrek aan duidelijke, wettelijk afdwingbare, limieten aan de mogelijkheid voor overheden 
om extern te verzelfstandigen; sommige normen die nu in de wet of anderszins worden gehanteerd 
(bijv. "essentiële overheidstaken") zijn vaag en rekbaar, hetgeen mee verklaart waarom het aantal 
extern verzelfstandigde lichamen in het algemeen zo fors groeit; 

(iii) een extensieve interpretatie van de zgn. "tweewegenleer", met als gevolg een grote toename van 
extern verzelfstandigde lichamen met private rechtsvorm; 

Het beroep op privaatrechtelijke organisatievormen verhoogt natuurlijk gevoelig het aantal types bij 
externe verzelfstandiging gecreëerde rechtspersonen. Behalve op "gewone" n.v.'s en v.z.w.'s doet de 
overheid tegenwoordig ook een beroep op (in alfabetische volgorde241): BEVEK's (bijv. Post-Invest), 
burgerlijke vennootschappen die de vorm aannemen van een e.v. (bijv. Société wallonne des 

~ Distributions d'Eau - SWDE) of een n.v. (bijv. Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij), 
comm.v.'s (bijv. Gaselec & Co), c.v.'s (bijv. Vlabraver), c.v.b.a.'s (bijv. Woningfonds van de Gezinnen 
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), c.v.b.a.'s met sociaal oogmerk (bijv. sociale-
huisvestingsmaatschappijen in de zin van de Vlaamse Wooncode ), economische 
samenwerkingsverbanden (bijv. SMAP Informatique), BESV's (Europese economische 
samenwerkingsverbanden, bijv. North European Networkuit de NMBS-groep), IBS'en (bijv. BELSCA), 
instellingen van openbaar nut in de zin van de wet van 27 juni 1921 (bijv. Antigifcentrum), n.v.'s met 
sociaal oogmerk (bijv. sociale-huisvestingsmaatschappijen in de zin van de Vlaamse Wooncode), 
onderlinge verzekeringsverenigingen (bijv. OMOB), rechtspersonen naar buitenlands recht (bijv. Sysrail 
uit de NMBS-groep), tijdelijke verenigingen (bijv. Renovil) en vastgoed-BEVAK's (bijv. n.v. Serviceflats 
Invest). 

Ik heb het dan nog slechts gedeeltelijk over de 18 categorieën gemengd publiek-privaatrechtelijke 
rechtspersonen die in de proeve van globaal model onder de "hybride weg" zijn ondergebracht. 
Bovendien kan eenzelfde verzelfstandigd lichaam in België een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

240 Zie o.m. Morfologie, o.c., 41 ("verwarring en rechtsonzekerheid"); CRAENEN, G., o.c., 26 ("verwarring, 
onduidelijkheid en rechtsonzekerheid"); MAEs, R., "Overzicht van het instrumentarium ... ", o.c., 67-82 ("een 
versnipperd en ongecoördineerd overheidsoptreden", p. 72); en vele anderen. 

241 Precieze juridische referenties houdt de doctorandus ter beschikking (Compendium Belgische verzelfstandiging). 
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rechtspersoonlijkheid combineren. Een instelling van openbaar nut in de zin van de wet van 16 maart 
1954 kan bijv. tegelijkertijd een burgerlijke vennootschap zijn (bijv. SWDE), of een c.v.b.a. 
(bijv. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening), of een n.v. (bijv. Zeekanaal en Watergebonden 
Grondbeheer Vlaanderen) of een v.z.w. (bijv. Belgisch Instituut voor normalisatie) of een sui generis 
vennootschap (bijv. Port autonome du Centreet de l'Ouest). 

Ten slotte blijken talrijke zuiver privaatrechtelijke vennootschappen te worden opgericht door functioneel 
gedecentraliseerde organismen zonder vennootschapsvorm (bijv. door instellingen van openbaar nut in de 
zin van de wet van 16 maart 1954,242 door a.o.b.'s,243 door publiekrechtelijke rechtspersonen met sui 

generis ~tatuut244). 

(iv) de ombuiging van de tweewegenleer tot een driewegenleer, waarbij het de wet- of besluitgever 
wordt toegestaan om extern verzelfstandigde lichamen - vooral, maar niet uitsluitend, die met 
vennootschapsvorm - te onderwerpen aan een gemengd publiek-privaatrechtelijk statuut dat afwijkt 
van zowat elke tak van het gemeen recht: infra, nrs. 61-63ter; 

(v) een overdrevèn ruime machtiging verleend aan verzelfstandigde organismen om zichzelf te 
vermenigvuldigen via "filialisering"; dit punt verdient meer aandacht dan het hier krijgt omdat het 
de democratische controle verder bemoeilijkt (het Parlement weet vaak niet eens dat weer een 
nieuwe dochter werd opgericht: zijn instemming is niet vereist, evenmin als een bekendmaking in 
het B.S. 245); 

(vi) veel frequenter nog dan anders delegeert de wetgever aan de Koning bijzondere machten of erg 
verreikende bevoegdheden; hetzelfde gebeurt op gemeenschaps- en gewestniveau; 

(vii) de miskenning van de prerogatieven van de afdeling wetgeving van de Raad van State, doordat 
de indieners van ontwerpen van wetten : 

- nóg frequenter dan anders een beroep doen op de hoogdringendheid om geen advies ten gronde te 
moeten vragen; 

-wetsontwerpen "vermommen" als wetsvoorstellen om geen advies te moeten vragen;246 

- al te vaak een spoedadvies binnen drie dagen vragen. 

Deze drie ·factoren, die men ook terugvindt op gemeenschaps- en gewestniveau, worden nog 
versterkt door de onmogelijkheid voor de afdeling wetgeving (en de afdeling administratie) van de 
Raad van State om zich uit te spreken over beheerscontracten, die immers geacht worden 
contractueel van aard te zijn,247 en dit terwijl het aantal beheersovereenkomsten maar blijft groeien. 

242 Bv. deelneming door Regie der gebouwen (instelling van openbaar nut, cat. A) in de n.v.'s Berlaymont 2000 en 
Sopima; deelneming door VHM (cat. B) in de n.v. Domus Flandria; vroeger de deelneming door RLW (cat. A, nu 
vervangen door Belgocontrol) in de n.v. BATC (supra, Boek I, nr. 10). 

243 Bv. deelneming door a.o.b. zonder vennootschapsvorm De Post (ondertussen naamloze vennootschap van publiek 
recht: supra, voetnoot 114) in Bank van De Post, Verzekering van De Post, Verzekering van De Post-Leven, 
International Post Corporation U.A., en Cobram; deelneming door a.o.b. "van culturele aard" RTBF in de n.v. Régie 
Média Beige (RMB). 
244 Bv. deelneming door de Nationale Instelling voor Radio-actief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) in de 
n.v. Be/goprocess. 

245 Bedoeld wordt een bekendmaking elders dan in de bijlagen. 
246 Vgl. advies L. 29.028/2 (supra, voetnoot 208), 2 : "De afdeling wetgeving van de Raad van State wordt niet om 
advies gevraagd over het wetsvoorstel ... maar wel over een amendement van de regering ... . Met deze werkwijze 
wordt tegelijkertijd het vormvereiste van het overleg met de vakbonden en dat van het advies van de inspecteur van 
Financiën omzeild. Welnu, het vervullen van die vormvereisten is des te dienstiger, daar het amendement ertoe strekt 
aan een instelling van openbaar nut de rechtsvorm te geven van een naamloze vennootschap en daar het rechtsstelsel 
van het personeel voortaan eerder van contractuele dan van statutaire aard zal zijn." 
247 De uitsluiting van de bevoegdheid van de afdeling administratie lijkt DÉOM, D., "Les contraintes ... ", o.c., 120-121 
en 154-155, niet absoluut. Wellicht uit vrees dat de volledige uitsluiting van de bevoegdheid van de Raad van State 
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Het bovenstaande maakt dat de afdeling wetgeving van de Raad van State - naast het Rekenhof de 
enige instelling die externe verzelfstandiging systematisch en lcritisch onderzoekt - haar taak niet 
steeds naar behoren kan vervullen. 

(viii) algemeen verbreide, niet tot dit domein van het recht beperkte, legistieke kwalen zoals het 
overmatig beroep op mozaïekwetten en het gebrek aan coördinatie van wetgeving. 

De wet van 16 maart 1954 is na 45 jaar meer dan 120 keer gewijzigd; de a.o.b.-wet 22 keer, en de 
OKI-wet 21 keer. Toch werd tot dusver alleen deze laatste wet gecoördineerd, eind 1996.248 

Vooralsnog lijkt enkel wat het laatste punt betreft, beterschap in zicht.249 

5 8. Wanneer het erom gaat juridische spitstechnologie in te zetten om het gestelde doel te bereiken, 
toont de overheid zich minstens even bedreven als de privé-sector (logisch -ook, ze laat zich door 
dezelfde adviseurs bijstaan). Allerhande vennootschapstypes worden vlot met elkaar gecombineerd tot 
moeilijk te ontrafelen holdingstructuren. 

Een voorbeeld biedt de constructie die de Staat opzette nadat de Europese Commissie 
mededingingsrechtelijke bezwaren had geuit tegen de verkoop van het overheidsbedrijf Distrigas, dat een 
monopolie had inzake gasdistributie, aan de privé-vennootschap Tractebel. Het overheidsbedrijf FIM, 
een "n.v. van openbaar nut" en een dochter van de "n.v. van publiek recht" FPM, richtte op 27 september 
1994 samen met Tractebel de c.v.b.a. Gaselec op. Deze c.v.b.a. fungeert als beherend vennoot van de op 
dezelfde datum opgerichte gewone commanditaire vennootschap Gaselec & Co, waarin ze één aandeel 
aanhoudt. Stille vennoot in de commanditaire vennootschap is Distrigas, met 99,9 % van de aandelen. 250 
Distrigas op zijn beurt wordt behalve door privé-vennootschappen en privé-personen (via de beurs) ook 
gecontroleerd door c.v.'s uit de overheidssfeer- gemengde en zuivere intercommunales: zie supra, nrs. 6 
en 28, sub iii- terwijl de Staat er ook rechtstreeks een "gouden aandeel" in bewaart. 

De wereld van de financiële instrumenten kent evenmin geheimen voor de verzelfstandigende en 
privatiserende overheid. Constructies met (kruiselingse) opties, winstbewijzen, vruchtgebruik op 
aandelen en dergelijke meer zijn aan de orde van de dag. 251 

59. Zoals reeds eerder opgemerkt,252 blijkt de benaming van een verzelfstandigd lichaam volstrekt 
niets te zeggen over het juridisch statuut ervan. 

Wat bijvoorbeeld "fonds" heet,253 kan een begratingsfonds zijn (bijv. Fonds voor "Klasse"254), maar 
even goed een d.a.b. (bijv. Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting) 

niet zomaar zou worden aanvaard, staat de kwalificatie van beheersovereenkomsten als contractueel uitdrukkelijk 
ingeschreven in art. 3, § 5, a.o.b.-wet en in meerdere andere wetgevende normen die publiekrechtelijke n.v.'s inrichten. 

248 Zie voor details DEVROE, W., "De coördinatie .. .'', o.c., 330-333. 
249 Reeds tijdens de vorige legislatuur zijn waardevolle initiatieven genomen, o.m. ter oprichting van èen Cel 
wetsevaluatie in de Senàat. Ook de nieuwe Regeringen streven naar minder en eenvoudiger regels. Zie "De brug naar 
de eenentwintigste eeuw" onder "Een administratieve vereenvoudiging en wetsevaluatie" en "Een nieuw project voor 
Vlaanderen", onder "Vereenvoudiging van wetgeving en klantvriendelijkheid", beide geciteerd supra, voetnoot 2. 

250 Zie beheersverslag bij de geconsolideerde jaarrekening van FPM per 31 december 1995, 18. 
251 Zie bijv. art. 5bis Gec. OKI-wet, ingevoegd bij art. 5 van het bijzondere machten-K.B. 19 augustus 1997 tot 
wijziging van de gecoördineerde wet tot organisatie van de openbare kredietsector en van de deelnemingen van de 
openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, genomen in toepassing van artikel 3, § 1, 
6° en 7°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België 
[aan] de Europese Economische en Monetaire Unie (COMP DOC 139). Deze bepaling, ingevoegd met het oog op de 
privatiseringsoperatie ASLK-/I, heeft overigens nooit gediend. Zie de bespreking supra, Boek I, nrs. 170-172. 
252 Zie, i.v.m. adviesorganen, Morfologie, o.c., 47: "raad, commissie, comité, werkgroep zijn namen die geen enkele 
juridische inhoud hebben en die dan ook door elkaar worden gebruikt". 

253 Men ,kan dezelfde oefening, met een nog impressionanter aantal varianten, voor de benaming "maatschappij" 
maken. 
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of een wetenschappelijke inrichting (bijv. Nationaal fonds voor de letterkunde) of een openbare instelling 
in de zin van de wet van 16 maart 1954, cat. A (bijv. Fonds voor de financiering van de leningen aan 
vreemde staten), cat. B (bijv. Amortisatiefonds van de leningen van de sociale huisvesting - ALESH), cat. 
C (bijv. Participatiefonds) of cat. D (bijv. Fonds voor arbeidsongevallen - FAO), of een v.z.w. 
(bijv. Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening), of een instelling van openbaar nut in de zin 
van de wet van 27 juni 1921 (bijv. Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen- FWO), of een 
n.v. van publiek recht (bijv. Reproductiefonds Vlaamse Musea), of een investeringsmaatschappij 
onderworpen aan de wet van 2 april 1962 (Fonds de Capita! à Risque no 1 de l'Invest Mons-Borinage
Centre), of een n.v. met overheidstaak (bijv. Biotech Fonds Vlaanderen), of een c.v.b.a. met 
overheidstaak (bijv. Woningfonds van de Gezinnen van het Brusselse Gewest), of een rechtspersoon naar 
buitenlands recht (bijv. Oxford Bioscience Partners Adjunct I, beleggingsfonds naar Amerikaans recht) 
of een sui generis rechtspersoon (bijv. Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer, "autonome 
instelling van internationaal publiekrecht"), ... 

60. Het een en ander is vanzelfsprekend niet van aard om het universum van verzelfstandigde 
organismen doorzichtiger te maken. Pogingen van de wetgever tot ordening van dit universum blijven 
bescheiden. Op de wet van 16 maart 1954, de a.o.b.-wet en de OKI-wet na, staan we nergens. 
Integendeel, we gaan erop achteruit : de a.o.b. 's met aanvankelijk een als uniek uniform voorgesteld 
statuut, zijn intussen weer grotendeels elk hun weg gegaan; Belgacom en De Post hebben qua statuut 
minder met elkaar gemeen dan twee doorsnee-instellingen uit eenzelfde categorie (A, B, C, D) van de 
~wet van 16 maart 1954. De aan de OKI-wet onderworpen instellingen zijn intussen goeddeels 
geprivatiseerd. In die omstandigheden zit er weinig anders op dan voor elk organisme afzonderlijk 
grondig de door de regelgever uitgewerkte regelgeving te analyseren, in de hoop te weten te komen 
met welk "juridisch verschijnsel" men te doen heeft.255 

2. Rechtsonzekerheid bij het volgen van de "hybride weg" 

61. Verzelfstandiging via de "hybride weg" geeft aanleiding tot rechtspersonen met gemengd publiek
privaatrechtelijk statuut (supra, nr. 18). Hoe ver dit gaat, maakt een analyse van het statuut van a.o.b.'s 
en (andere) publiekrechtelijke n.v.'s duidelijk. Hoger (supra, nr. 23) kwam reeds de unieke relatie 
tussen de a.o.b.-wet en het vennootschapsrecht aan bod . (met inbegrip van de toepassing van de 
Venn.W. op niet-vennootschappen en de niet-toepassing van de Venn.W. op vennootschappen). Maar 
nog zoveel andere punten getuigen van de vermenging tUssen publiek- en privaatrecht. 

62. Wie de a.o.b.-wet overloopt, stuit op talrijke elementen die typisch lijken voor functioneel 
gedecentraliseerde lichamen maar die men niet verwacht in vennootschappen. 

Horen thuis in deze categorie : 

- uitoefening van administratief toezicht, met de tussenkomst van een regeringscommissaris;256 

-(beperkte) tussenkomst van het Rekenhofbij het financieel toezicht; 

-uitsluiting van de mogelijkheid tot faillissement (boek III W.Kh. buiten toepassing verklaard);257 
onmogelijkheid om anders dan bij of krachtens een wet tot ontbinding te besluiten, of om anders dan 
bij wet de wijze en voorwaarden van vereffening te regelen;258 

- (gedeeltelijke) immuniteit van tenuitvoerlegging;259 

254 Precieze juridische referenties houdt de doctorandus ter beschikking (Compendium Belgische verzelfstandiging). 
255 CRAENEN, G., o.c., 27. 
256 Infra, nr. 94. 

257 Art. 8, lid 2, eerste zin, a.o.b.-wet. 
258 Art. 41, § 5, a.o.b.-wet (specifiek voor autonome overheidsbedrijven die de vorm van naamloze vennootschap van 
publiek recht hebben aangenomen). 
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- sluiting van een beheerscontract met de Staat over taken en opdrachten van openbare dienst; 
uitsluiting, ter vrijwaring van de continuïteit van de openbare dienst, van uitdrukkelijke of 

stilzwijgende ontbindende voorwaarden in dit contract;260 

- verplichting tot taalpariteit;261 taalevenwichten conform de wetten op het taalgebruik in 

bestuurszaken .262 
' 

-(gedeeltelijke) onderwerping aan de wetgeving op de overheidsopdrachten;263 (eventueel) vereiste van 

ministeriële goedkeuring voor de gunning van opdrachten boven een bepaald bedrag;264 

-(afgezwakt) statutair regime voor het personeel;265 

-(beperkt) specifiek regime voor onroerende goederen, met bijv. vereiste tot voorafgaande ministeriële 

machtiging voor bepaalde onroerende verrichtingen266 of gunstregime bij het verlijden van 

authentieke aktën267; 

-mogelijkheid om te onteigenen;268 (voor NMBS) onmogelijkheid om te worden onteigend;269 

- vereiste van ministeriële goedkeuring van het ondememingsplan;270 

- vereiste van ministeriële machtiging voor beleggingen in vreemde munt;271 

259 Enkel voor de goederen die geheel of gedeeltelijk bestemd voor de uitvoering van taken van openbare dienst: 
art. 8, lid 2, tweede zin, a.o.b.-wet. In reactie op een opmerking van de Raad van State, die er terecht op wees dat 
dikwijls moeilijk valt uit te maken welke goederen wel en welke niet voor openbare dienstverlening worden 
aangewend, werd de gecursiveerde passage ingevoegd. (Zie het advies van de Raad van State bij de a.o.b.-wet, infra, 
voetnoot 495, 162 en de Memorie van toelichting a.o.b.-wet, supra, voetnoot 88, 16.) Ze breidt het toepassingsgebied 
van de uitvoeringsimmuniteit gevoelig uit. 

260 Supra, nr. 21. Artt. 3-6 a.o.b.-wet. Art. 3, § 3, verklaart ontbindende voorwaarden en art. 1184 B.W. buiten 
werking. 
261 Zie volgende artikelen van de a.o.b.-wet: art. 16 (algemene regeling raad van bestuur en directiecomité), art. 20 
(regeling voorzitter raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder), art. 161, lid 2 (specifieke regeling voor een eventueel 
filiaal van de NMBS actief in het internationaal reizigersvervoer per spoor), art. 174 (specifieke regeling voor 
Belgocontrol), art. 188 (specifieke regeling voor BIAC) 

262 Art. 36, § 1, a.o.b.-wet: "De autonome overheidsbedrijven, alsmede hun dochterondernemingen die zij betrekken 
bij de uitvoering van hun taken van openbare dienst en waarin het belang van de overheid in het kapitaal meer dan 
50 % bedraagt, zijn onderworpen aan de bepalingen van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 
gecoördineerd op 18 juli 1966." Zie hierover ook de (verworpen) amendementen nrs. 87 (Pari. St., Kamer, 1989-1990, 
nr. 1287/4, 4) en 120 (idem, 15). Vgl. DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 154. 

263 Enkel voor de overheidsopdrachten die betrekking hebben op taken van openbare dienst : art. 11, § 1, a.o.b.-wet, 
zoals vervangen door art. 46 wet 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S., 22 januari 1994). 

264 Het beheerscontract kan zgn. "aangelegenheden van strategisch economisch belang" vaststellen waarvoor de 
gunning van opdrachten, boven een bepaald bedrag,· onderworpen is aan de goedkeuring van de Minister of van het 
bevoegde Ministerieel Comité. Stemt de ministeriële beslissing niet overeen met het. voorstel van het betrokken 
overheidsbedrijf en leidt het voor dat bedrijf tot bijkomende kosten, dan dekt de Staat die kosten. Zie artt. 3, § 2, 6°, 
en 11, § 2, leden 2 en 3, a.o.b.-wet. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op Belgacom : art. 59/7 a.o.b.-wet, 
ingevoegd door art. 82 wet 20 december 1995 (supra, voetnoot 99). 

265 Zie hoofdstuk Vill a.o.b.-wet, met artt. 29-36. 

266 Het beheerscontract kan een bedrag vaststellen waarboven onroerende verrichtingen onderworpen zijn aan de 
voorafgaande machtiging van de Minister (en een termijn waarna de toestemming geacht wordt gegeven te zijn). Zie 
artt. 3, § 2, 10° en 10, § 1, lid 2, a.o.b.-wet. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op Belgacom: art. 59/7 
a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 82 wet 20 december 1995 (supra, voetnoot 99). 

267 Art. 10, § 2, 1 °, a.o.b.-wet. 

268 Zie in dat verband art. 10, § 2, 2°, a.o.b.-wet. 

269 Zie voor details art. 159 a.o.b.-wet. 
270 Infra, nr. 92. 
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- staatswaarborg;272 

- (bij omzetting in naamloze vennootschap) van het gemeen recht afwijkend fiscaal gunstregime;273 

-(voor o.m. Belgacom, beperkte) van het gemeen recht afwijkende aansprakelijkheidsregeling;274 

- (beperkte) restricties bij het vaststellen van tarieven en tariefstructuren;275 

-(bij autonome overheidsbedrijven met vennootschapsvorm) vereiste van voorafgaanclelijke 

goedkeuring door de Koning van statuten en statutenwijzigingen;276 

- (bij autonome overheidsbedrijven met vennootschapsvorm) vereiste dat Staat I overheid 

meerderheidsaandeelhouder blijft;277 

(bij alle autonome overheidsbedrijven) gelijkaardig vereiste t.a.v. dochterondernemingen betrokken 

bij de uitvoering van taken van openbare dienst;278 

271 Zie art. 12, § 3, tweede zin, a.o.b.-wet voor details. Deze bepaling is niet van toepassing op Belgacom (art. 59/7 
a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 82 wet 20 december 1995, supra, voetnoot 99) en evenmin op BIAC (art. 182 a.o.b.
wet, ingevoegd door art. 10 K.B. 2 april1998, supra, voetnoot 102). 

272 Volgens art. 12, § 2, a.o.b.-wet kunnen de autonome overheidsbedrijven waarvan de leningen bij oflcrachtens wet 
de staatswaarborg genieten, zelf kiezen of ze voor de leningen die ze aangaan een beroep doen op de staatswaarborg. 
Alleen in de mate dat ze voor staatswaarborg opteren, moeten ze zich onderwerpen aan de bij of lcrachtens de wet 
opgelegde beperkingen en controlemodaliteiten en moeten ze de waarborgpremie betalen die K.B. nr. 517 van 
31 maart 1987 "ter invoering van een jaarlijkse premie op de door de Staat gewaarborgde nieuwe verbintenissen van 
bepaalde instellingen van de openbare sector" (B.S., 16 april 1987) instelt. 

273 Dergelijke omzetting mag volgens de wet niet als een oprichting van vennootschap worden aanzien in de zin van 
art. 118 W.I.B., noch als een inbreng in de zin van art. 115 W. Reg. :art. 38, § 5, a.o.b.-wet. De directeur-generaal van 
de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, of zijn gemachtigde, lcrijgt 
bevoegdheid om authenticiteit te verlenen aan de akte van omzetting en de statuten : art. 3 8, § 6, a.o.b.-wet. 

274 Zie art. 103, § 2, a.o.b.-wet, gewijzigd door art. 53 wet 19 december 1997 (supra, voetnoot 99). Zie ook Memorie 
van toelichting a.o.b.-wet (supra, voetnoot 88), 104. Een ander afwijkend aansprakelijkheidsregime waarvan 
Belgacom genoot is ondertussen afgeschaft: zie art. 64 a.o.b.-wet, opgeheven door art. 12 wet 19 december 1997. 

275 Autonome overheidsbedrijven zijn onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der prijzen : art. 9, lid 
1, a.o.b.-wet. Bij het vaststellen van de tarieven en tariefstructuren voor prestaties van openbare dienst moeten ze de 
"grondregelen" inzake tarifering respecteren die het beheerscontract oplegt; maximumtarieven of formules voor de 
berekening daarvan moeten, indien niet in het beheerscontract geregeld, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
Minister. Zie art. 9, lid 3, a.o.b.-wet en (verworpen) amendement nr. 116, Par!. St., Kamer, 1989-1990, nr. 1287/4, 14. 

276 Infra, nr._ en voetnoten_-_. 

277 A. Art. 39, § 1, lid 3, en§§ 3-4, a.o.b.-wet. Eerstgenoemde bepaling is niet van toepassing op Belgacom (art. 60/1, 
§ 1, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 7 wet 12 december 1994 (supra, voetnoot 103) en vervangen door art. 84, 1°, wet 
20 december 1995, supra, voetnoot 99) en evenmin op BIAC (art. 192, lid 1, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 10 K.B. 
2 april 1998, supra, voetnoot 102). Voor beide geldt een specifieke regeling. Zie voor Belgacom art. 60/1, § 3, a.o.b.
wet, ingevoegd door art. 7 wet 12 december 1994 en vervangen door art. 84, 2°, wet 20 december 1995. Zie voor 
BIAC art. 192, lid 2, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 10 K.B. 2 april 1998, maar ook art. 4 wet 9 juli 1998 tot 
belcrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 ... , genomen met toepassing van de wet van 19 december 
1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 31 juli 1998): "Tussen 1 januari 
2001 en 31 december 2005, teneinde een beursintroductie toe te laten van de aandelen ... kan de Koning, bij een in 
Ministerraad overlegd besluit, de wet van 21 maart 1991 ... , de artikelen 4 en 6, § 1, 1 o, van voornoemde wet van 
19 december 1997 en voornoemd koninklijk besluit van 2 april 1998 wijzigen om toe te laten dat de rechtstreekse 
deelneming van de overheden in het kapitaal van BIAC daalt beneden 50 procent van de aandelen plus één aandeel, 
... ". De wet van 19 december 1997 waarnaar wordt verwezen, is gepubliceerd in B.S., 30 december 1997, eerste 
uitgave. 
B. Zie ook de van het gemeen recht afwijkende regeling omtrent het voorkeurrecht van de Staat en van andere 
overheden : art. 40, § 2, a.o.b.-wet, niet van toepassing op Belgacom (art. 60/1, § 1, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 7 
wet 12 december 1994 en vervangen door art. 84, 1°, wet 20 december 1995) en evenmin op BIAC (art. 193 a.o.b.-wet, 
ingevoegd door art. 10 K.B. 2 april 1998). 

278 Art. 13, § 3, a.o.b.-wet. Het derde lid van deze bepaling maakt een uitzondering voor "projecten van internationale 
samenwerking waarvan het toepassingsgebied het grondgebied van het Rijk overschrijdt". Voor een eventueel filiaal 
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-(bij autonome overheidsbedrijven met vennootschapsvorm) vereiste dat de effecten in overheidsbezit 

recht geven op meer dan 75 % van de stemmen en mandaten in alle organen;279 

(bij alle autonome overheidsbedrijven) gelijkaardig vereiste t.a.v. dochterondernemingen betrokken 

bij de uitvoering van taken van openbare dienst;280 

-(bij autonome overheidsbedrijven met vennootschapsvorm) vereiste van koninklijke machtiging voor 

uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht;281 

-mogelijkheid tot filialisering aan wettelijke voorwaarden onderworpen;282 

- andere uitdrukkelijke of impliciete afwijkingen van het gemeen vennootschapsrecht; andere vereisten 

van machtiging of goedkeuring283. 

63. Andersom zijn er elementen die men veeleer associeert met (privé-)vennootschappen dan met 
functioneel gedecentraliseerde lichamen. 

Aldus: 

- geen hiërarchisch gezag van de Minister, geen opportuniteitscontrole, geen dwangtoezicht; 

- kwalificatie van handelingen als daden van koophandel284 - met als gevolg o.m. toepasselijkheid van 

het gemeen recht inzake handelspraktijken en economische mededinging285 en inperking van de 

bevoegdheid van Raad van State ten voordele van gewone rechtbanken;286 

-vrijheid om alle bedrijvigheden te ontwikkelen die verenigbaar zijn met het doel van de 
ondememing;287 · 

- principiële vrijheid om te beslissen over verwerving, aanwending en vervreemding van lichamelijke en 
onlichamelijke goederen en over vestiging of opheffing van zakelijke rechten op deze goederen; 

vrijheid bij de uitvoering van de genomen beslissingen;288 

-principiële vrijheid om te beslissen over omvang, technieken en voorwaarden van externe 
financiering;289 

(eventuele filialen) van de NMBS actief in het internationaal reizigersvervoer per spoor geldt als regeling dat de 
NMBS er te allen tijde meer dan 50% van het kapitaal moet aanhouden: art. 161,2°, a.o.b.-wet. 
279 De stemrechten en mandaten van de andere aandeelhouders worden pro rata verminderd. Art. 39, § 5, a.o.b.-wet, 
niet van toepassing op Belgacom (art. 60/1, § 1, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 7 wet 12 december 1994, supra, 
voetnoot 103, en vervangen door art. 84, 1°, wet 20 december 1995, supra, voetnoot 99) en evenmin op BIA C 
(art. 187 a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 10 K.B. 2 apri11998, supra, voetnoot 102). 

280 Art. 13, § 3, a.o.b.-wet, op dit punt niet van toepassing op Belgacom (art. 59/8 a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 83 
wet 20 december 1995, supra, voetnoot 99) en evenmin op BIAC (art. 183 a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 10 K.B. 
2 april 1998, supra, voetnoot 102). Voor een eventueel filiaal (eventuele filialen) van de NMBS actief in het 
internationaal reizigersvervoer per spoor geldt nog een andere specifieke regeling. De NMBS moet er te allen tijde 
meer dan 50% van de stemrechten en mandaten in de bestuursorganen behouden: art. 161, 2°, a.o.b.-wet. Zie 
tenslotte de uitzondering die art. 13, § 3, lid 3, a.o.b.-wet maakt voor "projecten van internationale samenwerking 
waarvan het toepassingsgebied het grondgebied van het Rijk overschrijdt". 
281 Art. 40, § 1, a.o.b.-wet. 

282 Zie art. 13 a.o.b.-wet voor details. 

283 Zie resp. supra, nr. _en infra voetnoot_. 
284 Art. 8, lid 1, a.o.b.-wet : "De handelingen van de autonome overheidsbedrijven worden geacht daden van 
koophandel te zijn." 

285 Memorie van toelichting a.o.b.-wet (supra, voetnoot 88), 16. 
286 Daarover infra, nr. _. 

287 Art. 7, eerste zin, a.o.b.-wet. 

288 Binnen de grenzen van het doel van de onderneming: art. 10, § 1, lid 1, a.o.b.-wet. ·Zie echter over de 
mogelijkheid tot beperking van de vrijheid via het beheerscontract : supra, nr. _en voetnoot_. 

289 Binnen de grenzen van het doel van de onderneming: art. 12, § 1, a.o.b.-wet. Zie echter omtrent de beleggingen in 
vreemde munt : supra, nr. _ en voetJ;loot _. 
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- principiële vrijheid om te beslissen over tarieven en tariefstructuren;290 

-principiële vrijheid om te beslissen over hetpersoneels-en syndicaal statuut;291 

- (gedeeltelijke) vrijstelling van de wetgeving op de overheidsopdrachten;292 

- principiële vrijheid om te beslissen tot :293 

- de oprichting van bijhuizen of agentschappen in binnen- ofbuitenland;294 

- het nemen van belangen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in vennootschappen, verenigingen of 

instellingen van publiek of privaat recht waarvan het doel verenigbaar is met hun eigen doel;295 

- de oprichting van zulke vennootschappen, verenigingen of instellingen;296 

- bepalingen uit vennootschapsrecht van overeenkomstige toepassing verklaard; mogelijkheid tot 

omzetting in naamloze vennootschap, waarbij het gemeen vennootschapsrecht suppletief geldt;297 

-op het vennootschapsrecht geïnspireerde beheersstructuur;298 

-onderwerping aan het gemeen boekhoudrecht;299 tussenkomst van bedrijfsrevisoren bij de financiële 
controle; 

- recht op sluiting van dadingen en overeenkomsten tot arbitrage. 300 

63bis. De tweeslachtige benadering sluit vanzelfsprekend aan bij de dubbele functie van a.o.b.'s als 
openbare dienstverleners en handelaars (supra, nr. 20). Ze leidt echter tot rechtsonzekerheid op 
punten waar de regelgever publiek- en privaatrecht niet precies heeft afgebakend of waar hij een 
gecombineerde toepassing van beide heeft voorgeschreven. Betwistingen kunnen in die 
omstandigheden niet uitblijven. 

Zo rijst de vraag of via de "hybride weg" extern verzelfstandigde lichamen al dan niet te kwalificeren 
vallen als "administratieve overheden" in de zin van art. 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de 

Raad van State. Het antwoord bepaalt o.m.301 of de afdeling administratie van de Raad van State, d.w.z. 
een administratief rechtscollege, bevoegd is om de beslissingen van voornoemde verzelfstandigde 
lichamen te vernietigen, dan wel of de gewone hoven en rechtbanken bevoegd zijn. Zoals bekend, is 

290 Art. 9, lid 2, a.o.b.-wet. Voorbehoud voor de tarieven en tariefstructuren voor prestaties van openbare dienst en de 
onderwerping aan de wetgeving betreffende de controle der prijzen :supra, nr._ en voetnoot_. 

291 Maar het personeel werkt in principe onder een statutair regime: supra, nr._ en voetnoot_. 

292 Over het beperkte karakter van de vrijstelling :supra, nr._ en voetnoten_ en_. 

293 De raad van bestuur beslist, onder de voorwaarden vastgelegd in de a.o.b.-wet : zie art. 13 a.o.b.-wet voor details. 

294 Art. 7, tweede zin, a.o.b.-wet. 

295 Art. 13, § 1, a.o.b.-wet. Atbankelijk van het financiële belang en de impact van de participatie zal de raad van 
bestuur bij eenvoudige meerderheid of bij tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslissen: art. 13, § 2, 
a.o.b.-wet. 

296 Art. 13, § 6, lid 1, a.o.b.-wet. 

297 Supra, vorig nummer. 

298 Infra, -· 

299 Zie art. 27 a.o.b.-wet. De specificiteiten inzake (a) rapportering over openbare dienstverlening, (b) tussenkomst 
van het Rekenhof en ( c) overzending van de rekeningen aan minister, Wetgevende Kamers en Rekenhof komen verder 
aan bod : infra, nr. _. 

300 Art. 14 a.o.b.-wet. Bij de voorbereiding van de wet werd een amendement ingediend (nr. 14, Par!. St., Kamer, 
1989-1990, nr. 1287/2, 5) ter schrapping van dit artikel. De verantwoording luidde: "Ofwel past men de bepalingen 
van het Gerechtelijk Wetboek meer bepaald artikel1676 e.v. toe, en dan kan een publiekrechtelijke rechtspersoon geen 
overeenkomst tot arbitrage sluiten, ofwel kan een publiekrechtelijke rechtspersoon, namelijk een autonoom 
overheidsbedrijf, in alle gevallen een overeenkomst tot arbitrage sluiten." Het amendement werd verworpen. 

301 Het belang van het antwoord overstijgt de loutere bevoegdheidsvraag nu het toepassingsgebied van bijv. de wet 
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (B.S., 12 september 1991; zie 
art. 1) en de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (B.S., 30 juni 1994; zie art. 1) bepaald is 
in functie van art. 14, § 1. 
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tussen de Raad van State en het Hof van Cassatie een conflict gerezen over de criteria ter definitie van 
het begrip "administratieve overheid". 

Aanleiding vormde een geschil omtrent de benoeming van een directeur-generaal door Gimvindus, een 
investeringsmaatschappij in de zin van de wet van 2 april1962 en aldus. een via de "hybride weg" extern 

verzelfstandigd lichaam.302 In een arrest van 30 april 1996303 besliste de Raad van State dat de 
maatschappij een administratieve overheid was. Begin 1997 oordeelde het Hof van Cassatie echter dat 

Gimvindus geen administratieve overheid is, en het verbrak het arrest van de Raad van State.304 Om uit 
te maken of een rechtspersoon een administratieve overheid uitmaakt, had de Raad van State in zijn 
rechtspraak vier criteria ontwikkeld, twee organieke (oprichting of erkenning door de overheid, 
uitoefening van controle door de overheid) en twee functionele (vervulling van een openbare dienst of 
een taak van algemeen belang, beschikking over de prerogatieven van het openbaar gezag waaronder de 

bevoegdheid om beslissingen te nemen die bindend zijn t.a.v. derden).305 De juridische vorm van een 
rechtspersoon acht het rechtscollege niet decisief, zodat ook een rechtspersoon die de vorm van een 

handelsvennootschap heeft aangenomen een administratieve overheid kan zijn.306 Op grond van drie van 
de vier voornoemde criteria besliste de Raad van State dat Gimvindus een administratieve overheid was. 
Dit gebeurde tegen het advies in van de auditeur, die wegens het ontbreken van het vierde criterium, de 

eenzijdige beslissingsbevoegdheid, aan de n.v. de kwalificatie van administratieve overheid onthield.307 

Om dezelfde reden verbrak het Hof van Cassatie het arrest van de Raad van State. 308 

De Raad van State heeft zich niet goedschiks neergelegd bij het oordeel van het Hof van Cassatie, 

waaraan hij verwijt "middel en doel te verwarren". 309 Volgens de Raad kan het recht om eenzijdige 
beslissingen te nemen wel dienstig zijn om een taak van algemeen belang efficiënt te vervullen, maar die 
taak zelf bestaat niet in het nemen van eenzijdige beslissingen. Vaak zal het doel van algemeen belang 
immers bereikt kunnen worden zonder dat eenzij di ge besEssingen tussenkomen. 

302 Categorie V.3, sub A, van het globaal model (bijlage 1). Zie Deer. Vl. R. 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 (COMP DOC 63 ). 

303 R.v.St., Bataillie t. N. V. Gimvindus, nr. 59.443, 30 april 1996 (T.B.P., 1996, 505, met het andersluidend verslag 
van auditeur E. LANCKSWEERDT). 

304 Cass., 14 februari 1997, Gimvindus N. V. I Batai/Zie (R. W., 1996-1997, 1433, met de eensluidende conclusie van 
advocaat-generaal G. DUBRULLE, G.; T.B.P., 1997, 361, met noot; R. Cass., 1998, 281-284, met noot C. BERX, "Geen 
administratieve overheid zonder eenzijdig bindende beslissingsmacht"; P.&B., 1997, 230, met noot F. DELOBBE; zie 
tevens BAETEN, S., "Variaties op verzelfstandigingsthema's : enkele bedenkingen over de tweewegenleer en het 
annulatiecontentieux naar aanleiding van het Cassatiearrest van 8 november 1996", C.D.P.K., 1999, 83-102; 
D'HOOGHE, D., "Op de grens van het ideaal denkbare en het praktisch haalbare", TRD&J, 1997, VIT, 1-2). 

305 Zie o.m. MAST, A. e.a., o.c., nrs. 816-819, p. 773-779 en de hieronder vermelde literatuur. Zie eveneens PEETERS, 
B., De continuïteit van het overheidsondernemen. Een begrippenanalyse en een kritiek op de uitvoeringsimmuniteit, 
Antwerpen, Maklu, 1989, nrs. 131-148, p. 142-160. 

306 Zie de rechtspraak vermeld in het verslag van auditeur E. LANCKSWEERDT, T.B.P., 1996, p. 508, voetnoot 27. 
307 Id., 507-508. 

308 Op grond van art. 158 G.W. is het Hofvan Cassatie bevoegd om uitspraak te doen over de bevoegdheidsverdeling 
tussen de gewone en de administratieve rechter. 

309 Zie R.v.St., M Joye, L. Geest. v.z.w. Hogeschool Sint-Lukas Brussel, Vlaamse Gemeenschap, nr. 66.563, 4 juni 
1997 (TRD&J, 1997, nr. 7, 28; T.B.P., 1997, 640, met het verslag van eerste auditeur R. VAN DER GUCHT; T.O.R.B., 
1997-1998, nr. 2, 124, met noten van J. BAERT en W. RAuws). In dit arrest verklaarde de Raad zich bevoegd om 
kennis te nemen van het annulatieberoep tegen de beslissing van een vrije hogeschool m.b.t. de rechtspositie van de 
verzoeker, die zij met een arbeidsovereenkomst had aangeworven. Het arrest werd verbroken door het Hof van 
Cassatie (Cass., 18 december 1997, R.W., 1998-1999, 86, met noot van W. RAuws), omdat, zoals het steeds heeft 
aanvaard, het privaatrechtelijk karakter van de vrije onderwijsinstellingen meebrengt dat de arbeidsverhoudingen 
totstandkomen op basis van een arbeidsovereenkomst, zodat de arbeidsgerechten in beginsel bevoegd zijn om kennis 
te nemen van de geschillen i.v.m. die overeenkomst. 
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63ter. Te vrezen valt intussen dat vergelijkbare bevoegdheidsproblemen zich ook t.a.v. andere via de 
"hybride weg" verzelfstandigde rechtspersonen zullen voordoen. 

Uit een gecombineerde lezing van de artt. 3, § 5, en 8, lid 1, a.o.b.-wet310 "vloeit" volgens de Memorie 
van toelichting bij de a.o.b.-wet "voort dat voor sommige tegen de Staat ingestelde vorderingen de 
burgerlijke rechtbanken bevoegd zullen zijn, terwijl voor de vorderingen die de Staat instelt tegen het 
overheidsbedrijf, de handelsrechtbanken bevoegd zullen zijn". Toch blijft volgens dezelfde Memorie van 
toelichting ook de afdeling administratie van de Raad van State bevoegd, met name voor de verhouding 
tussen het a.o.b. en zijn statutair personeel; verhoudingen tussen bedrijf en contractueel personeel zouden 
dan weer onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen. 311 

3. Afwijkend recht. Oneigenlijk gebruik of denaturering van de vennootschapsvorm 

64. In het voorgaande is ruim aandacht besteed aan het denatureren door de overheid van de 
vennootschapsvorm en aan het gebrek aan scrupules van de wetgever om af te wijken van het gemeen 
recht, binnen steeds meer rechtsdomeinen.312 Het fenomeen is niet nieuw. In het tweede deel van hun 
meesterwerk Principes de droit commercial, tot vandaag verplichte lectuur voor wie verzelfstandiging 
in België bestudeert, wezen VAN RYN en HE~NEN veertig jaar geleden reeds op het bestaan van wat 
zij "openbare instellingen met vennootschapsvorm" ("établissements publies à forme sociétaire") 
noemden. Het betreft als vennootschap vermomde openbare instellingen (" établissements publies 

déguisés"313) die geen vennootschappen zijn omdat er tussen de "vennoten" geen gelijkheid bestaat : 
"quand l'un des 'associés' -l'Etat- dispose d'un intérêt prépondérant ou d'une influence décisive, il n'y 
a plus de société".314 

De verrassende actualiteit van wat VAN RYN en HEENEN onder de hoofding "dénaturation fréquente de la 
notion de société" schreven, rechtvaardigt volgend lang citaat : 

"Le recours à la formation d'une société est un procédé efficace et qui peut donner d'excellents résultats, 
lorsque Ie législateur veut réellement donner à un organisme !'autonomie la plus large compatible avec Ie 
controle indispensable des pouvoirs publies et organiser une collaboration véritable entre pouvoirs 
publies ou entre ceux-ci et des entreprises privées. Mais i1 faut reconnaître que la notion de société a été 
bien souvent dénaturée par Ie législateur. D'importantes 'sociétés', comme la Banque Nationale, la Société 
nationale de crédit à !'industrie, la Société nationale des chemins de fer, ne méritent guère cette 
qualification juridique. Pour que l'on se trouve en présence d'une société véritable, i1 faut, non seulement 
que !'organisme ait une autonomie réelle, mais surtout qu'il existe un minimum d'égalité entre ses 
membres ( ... ).Tel est Ie cas lorsque !'assemblée générale peut décider de l'emploi des bénéfices, désigner 
la majorité des dirigeants et les révoquer. Mais quand l'un des 'associés' - l'Etat - dispose d'un intérêt 
prépondérant ou d'une influence décisive, i1 n'y a plus de société" (nr. 1150, p. 162-163). 

"Le procédé est parfois un peu fallacieux, car il arrive que, par suite de l'influence décisive de l'Etat, en sa 
qualité d"associé', !'organisme jouisse en fait d'une autonomie encore moins large que s'il était un 
établissement public ordinaire" (nr. 1150, p. 163). 

Onder de hoofding "Caractère anormal de ces organismes": "Ce qui les différencie des établissements 
publies traditionnels, c'est- endehors de leur forme juridique- leur financement partiel par des capitaux 

310 Zie supra, voetnoot 247 over art. 3, § 5, a.o.b.-wet; supra, voetnoot 284 over art. 8, lid 1, a.o.b.-w~t en supra, 
voetnoten 257 en 259 over art. 8, lid 2, a.o.b.-wet. 
311 Memorie van toelichting a.o.b.-wet (supra, voetnoot 88), 14 en 16. 
312 Relevant zijn o.m. supra, nrs. 3, sub b (opzet), 9 (historische achtergrond), 18 ("hybride weg" algemeen), 23 
(a.o.b.'s), 26 en 28-29 (publiekrechtelijke n.v.'s), 42 en 50 (verzelfstandiging op federaal niveau), 61-63ter 
(rechtsonzekerheid bij het volgen van de "hybride weg"). 
313 Dit citaat komt, net als het vorige, uitVAN RYN, J. en HEENEN, J., o.c., nr. 1189, p.193. 
314 VAN RYN, J. en HEENEN, J., o.c., nr. 1150, p. 162-163. 
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privés. En réalité, cette intervention des capitaux privés pourrait être supprimée et remplacée par celle de 
l'Etat sans que ni la structure ni le fonctionnement des entr~prises en fussent affectés" (nr. 1189, p. 193). 

"Le déguisement d'établissements publies en sociétés d'économie mixte soulève une difficulté très 
sérieuse, car les règles qui régissent les établissements publies et celles qui s'appliquent aux sociétés 
d'économie mixte different sensiblemi;mt. L'interprète peut-il, ou doit-il même, s'inspirer de la nature 
véritable de !'organisme, ou, au contraire, s'en tenir à la forme qu'il a plu au législateur de lui donner? 
C'est, à notre avis, cette demière solution qui s'impose" (nr. 1190, p. 194). 

Enkel op dit laatste punt maak ik voorbehoud. In de lijn van de adviesverlening (supra, nr. 29, sub ix) en 
rechtspraak van de Raad van State (supra, nr. 63bis), van de Nederlandse rechtsleer over "piercing the 
private veil" (infra, nr. 105) en van de Gemeenschapsrechtelijke benadering- overigens allemaal 
elementen die dateren van na het boek van VAN R YN en HEENEN - beschouw ik niet de vorm maar het 
wezen van de rechtspersoon als doorslaggevend. 

Toen CRAENEN ongeveer twintig jaar later haar preadvies schreef voor de VVSRBN ("Vereniging 
met de lange naam", supra, nr. 5), bleek er ten gronde niets veranderd. Wel had het overheidsoptreden 
intussen nog aan krachtdadigheid gewonnen : vennootschappen richtte de overheid voortaan alleen 
op, of ze liet dat doen door "stromannen". De preadviseur bekritiseerde deze handelswijze, alsof "een 

dame die zich achter haar waaier verschuilt, niet meer aanwezig [is]"315 : 

"De laatste tijd geeft de overheid blijk van nieuwe belangstelling voor privaatrechtelijke rechtspersonen. 
Om doeleinden te bereiken die perfect bereikbaar zijn door middel van een of andere vorm van 
functionele decentralisatie, lokt zij de oprichting uit van privaatrechtelijke rechtspersonen, zelfs zonder, 
als overheid, zelf daarvoor op te treden .... [de auteur geeft twee voorbeelden, nb] In beide gevallen is het 
niet de Belgische Staat die optreedt om deze rechtspersonen op te richten, maar ambtenaren en 
kabinetsleden wier functie uitdrukkelijk wordt vermeld. Beide gevallen zijn vatbaar voor heel wat 
kritische beschouwingen omtrent de procedure van oprichting en de geldigheid van de rechtspersoon. .. . 
Van belang hier is echter, dat de Staat zekere activiteiten uitleest als maatschappelijke behoeften, het 
initiatief neemt om een privaatrechtelijk organisme te doen oprichten dat ervoor moet instaan, en op 
diverse manieren, organiek zowel als door toezicht op de activiteit van het organisme, ervoor zorgt dat hij 
zeggenschap zal hebben. 
Het nieuwe organisme beantwoordt aldus aan de criteria die rechtspraak en litteratuur hanteren om uit te 
maken of iets een openbare dienst is, tenminste in de functionele zin van het woord. In het licht van het 
feit dat de overheid overduidelijk aan de oorsprong ligt van het organisme in kwestie, en bovendien niet · 
alleen voor het toezicht op de maatschappelijk belangrijke activiteit, maar ook organiek in de· dienst 
betrokken wordt, zou zelfs· de vraag gesteld kunnen worden of het ook niet organiek tot de openbare 
diensten moet worden gerekend, te meer, daar de aanduiding. van ambtenaren en kabinetsleden als 
stichters, erg lijkt op een poging tot ontduiken van de normale regeling. n316 

65. We staan nu opnieuw twintig jaar verder, en nog steeds "vermomt" de overheid openbare 
instellingen als vennootschappen of verenigingen ("service public camouflé"317). Verschil is echter 
dat dit nu op véél grotere schaal gebeurt dat veertig of twintig jaar geleden: het gaat niet langer om 
drie (VAN RYN en HEENEN) of twee (CRAENEN) gevallen maar minstens om vele tientallen, wellicht 
zelfs om enkele honderden vennootschappen en verenigingen. Ze situeren zich binnen de "hybride 
weg" in het hierboven uitgetekend model. 

Opnieuw (vgl. supra, nr. 57, sub v) dient te worden gewezen op het fenomeen van de filialisering. Zo 
heeft het Rekenhof in 1996 moeten vaststellen dat sommige Vlaamse Openbare Instellingen, zonder de 
vereiste decretale machtiging, in andere privaatrechtelijke rechtspersonen participeren en soms zelfs 
aparte rechtspersonen oprichten met de bedoeling er een gedeelte van hun taken of nevenactiviteiten aan 
toe te vertrouwen. "De controlemogelijkheden van de toezichthoudende overheid en het Rekenhof op de 

315 CRAENEN, G., o.c., p. 39, voetnoot 52. Over denaturering ook id., 36. 
316 Id., 19. 

317 FLAMME, M.-A., o.c., Il, 1176. 
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verrichtingen van dergelijke aparte entiteiten zijn", aldus het Rekenhof, "nagenoeg onbestaande, 
niettegenstaande zij meestal gemeenschapsgelden of -goederen toevertrouwd krijgen".318 

66. Wat van deze evolutie te denken? Wie de tweewegenleer ten volle onderschrijft -ik laat 
voorlopig in het midden of dat wenselijkis-kan weinig principieels inbrengen tegen de keuze van de 
overheid om haar taken door privaatrechtelijke rechtspersonen te laten uitoefenen. Ik verzet me echter 
met klem tegen twee fenomenen die zich, indien ze niet nieuw zijn, toch nooit eerder even intens 
hebben gemanifesteerd als vandaag. 

67. Vooreerst is er de inconsequente houding van een overheid die er eerst voor kiest om publieke 
taken door private rechtspersonen te laten uitoefenen, en vervolgens weigert om de minder aangename 
consequenties van deze keuze te aanvaarden. De overheid wil haar taken vervullen zonder "last" te 
ondervinden van het ambtenarenstatuut, van de wetgeving op de overheidsopdrachten en/of van 
controle van het Rekenhof, ... , maar aanvaardt niet dat de daartoe door haar gecreëerde 
vennootschappen dan ook failliet verklaard kunnen worden, het recht verliezen om te onteigenen, 
geen taalpariteit meer moeten naleven, volledig vrij hun prijzen kunnen vaststellen en/of hun 
onroerend goed kunnen vervreemden, ... Daarom creëert ze voor "haar" privat~ rechtspersonen een 
gemengd publiek-privaatrechtelijk statuut dat afwijkt van het gemeen recht en oeverloze juridische 
kwalificatievragen oproept (supra, nrs. 63bis-63ter), liever dan deze private rechtspersonen ten volle 
aan de tucht van de markt te onderwerpen. 

68. De wens van de overheid om "van twee borden te eten" laat juridisch soms een wrange smaak na. 
Wat bijv. te denken van een overheid die een formeel autonome n.v. bij wet "gelast" om een opdracht 
uit te voeren die die vennootschap niets oplevert ( cf. de opdracht aan FP M om het kapitaal van 
De Post te verhogen,319 overigens zonder dat die laatste een kapitaal hat:f320)? Toen de 
voorontwerpen van de a.o.b.- en de OKI-wet haar werden voorgelegd vroeg de afdeling wetgeving van 
de Raad van State zich af of de oprichting van "publielaechtelijke vennootschappen" niet zou leiden 
tot de vermenging van het algemeen belang met het vennootschapsbelang.321 Men begint te denken 
dat het om een retorische vraag ging. 

Helaas zijn er wel meer van dit soort voorbeelden. Wat te denken van de oprichting door de overheid van 
"vennootschappen met rechtspersoonlijkheid" die "als exclusief doel het beheer zonder winstoogmerk van 
de op [hun] grondgebied gelegen schoolgebouwen" (eigen cursivering) hebben ( cf. publiekrechtelijke 
vennootschappen voor het beheer van schoolgebouwen in het Franse taalgebied en in Brussel-Hoofdstad, 
supra, nr. 28, sub iv)? Of van een overheid die bij de oprichting van een vennootschap 
verbodsbepalingen van openbare orde uitschakelt (supra, nr. 42)? Of van een n.v. die onder de hoofding 
"Openbare besturen" personeel werft in het Belgisch Staatsblad ?322 

318 Be Boek van Opmerkingen van het Rekenhof, 57. 
319 Zie art. 1 K.B. 23 december 1996 houdende verhoging van het kapitaal van DE POST (supra, voetnoot 115) : "De 
Staat gelast de [FPM], in gemachtigde opdracht, het kapitaal van DE POST te verhogen met 2 miljard BEF onder de 
vorm van een geldelijke inbreng. Dit kapitaal zal volgestort zijn op de datum van inwerkingtreding van dit besluit." 
Het besluit is genomen op grond van art. 147, lid 2, a.o.b.-wet, zoals ingevoegd bij art. 62 wet 20 december 1995 
(supra, voetnoot 99). Nergens staat de wettelijke basis vermeld op grond waarvan de Koning de FPMkan gelasten om 
het kapitaal van De Post te verhogen. Voornoemd art. 147, lid 2, stelt enkel dat de Koning "de Staat en onder de 
overheid ressorterende vennootschappen" daartoe kan "machtigen". 
32° Supra, Boek I, nr. 139, sub 1. Aangezien De Post geen kapitaal had, kon ze de kapitaalschieters in ruil voor het 
vers "kapitaal" ook geen aandelen toekennen (idem, sub 2). Nu ligt dat anders :supra, Boek I, nr. 153. 
321 Advies L. 19.928/2 (supra, voetnoot 207), 271; advies L. 19.954/9 (supra, voetnoot 207), 160. Zie uitgebreider 
over deze problematiek FRANÇOIS, A. en BAETEN, S., "Vennootschapsbelang en (versus ?) algemeen belang", in 
De onderneming van publiek recht, Antwerpen, Maki u, ter perse. 

322 Zie de mededeling (advertentie?) van de n.v. van publiek recht BTC in B.S., 1 juli 1999. 
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69. Een tweede fenomeen dat ik, zo mogelijk met nog meer vuur, aanklaag is dat de overheid 
privaatrechtelijke rechtspersonen opricht of laat oprichten, niet om publieke taken te vervullen maar 
vanuit veel minder nobele motieven zoals debudgettering, ontduiking van het mededingingsrecht of de 
wetgeving op de overheidsopdrachten, of onttrekking aan de directe controle van een democratisch 
gelegitimeerde overheid (supra, nr. 38). Het valt niet te verantwoorden, ook ethisch niet, dat een 
overheid die - terecht - burgers aanpakt die het rechtssysteem misbruiken ter verwezenlijking van een 
onoorbare doelstelling als belastingontduiking, zelf hetzelfde rechtssysteem zou misbruiken voor even 
onoorbare doeleinden -dikwijls dan nog via dezelfde technieken (bijv. opzetten van 
holdingconstructies, "selecteren" van informatie) en na raadpleging van dezelfde juridische adviseurs. 

4. Gebrek aan controle op sommige extern verzelfstandigde organismen [p.m.] 

70. Hierna, in Hoofdstuk m, zal ik aangeven waarom de controle op met name de via de "hybride 
weg" extern verzelfstandigde organism~s mij sterk te w<;ns<m overlaat. 

5. Ministeriële verantwoordelijkheid t!'/ 
71. De aanwending_ van verzelfstandigingstechnieken ter beperking van de ministeriële 
verantwoordelijkheid, of minstens het risico daarop, lijkt in België voorlopig niet tot dezelfde 
bezorgdheid aanleiding te geven als in Nederland.323 Ten onrechte, zo komt me voor. Samen met de 
Raad van State (supra, nr. 53) meen ik dat verzelfstandiging, met name via de "hybride weg", het zeer 
reële risico inhoudt dat een bevoegde min~ster zich zou kunnen "verschuilen" achter de beslissingen 
van een min of meer autonome bedrijfsleiding. 

De praktijk toont aan dat dit risico niet denkbeeldig is. Tekenend is bijv. de weigering van bevoegde 
ministers om te antwoorden op vragen van parlementsleden over a.o.b. 's of andere overheidsbedrijven. 
Wanneer ze "lastige" vragen kregen over deze bedrijven, verwezen de ministers in het verleden graag 
naar de autonomie van de betrokken overheidsbedrijven, waarna ze een door die bedrijven geschreven 
antwoord voorlazen. Niet zelden weigerden de bedrijven (en dus de bevoegde minister) een antwoord op 
grond van de overweging dat de gevraagde informatie "van commerciële aard" was, "zeer gevoelig [ligt] 
op commercieel vlak", de "commerciële strategie" of "de kern van de strategische planning bloot [zou] 
leggen", "niet de uitoefening van een opdracht van openbare dienst [betreft]" en "dus een vertrouwelijk 
karakter [heeft]", of nog dat het "langdurig werk ... het personeel [van het overheidsbedrijf] zou 
onttrekken aan haar talrijke en belangrijke taken"; soms ook antwoordde de minister dat hij de vraag aan 
het overheidsbedrijf had overgemaakt, "met verzoek rechtstreeks aan het geacht lid te antwoorden", 
verzoek waarop blijkbaar dikwijls niet werd ingegaan. 324 Terecht reageerden de parlementsleden kribbig 
op dit soort "antwoorden" dat naar hun zeggen de controletaak van het Parlement in gedrang brengt. 

Indien de wetgever, meestal op initiatief van de uitvoerende macht, of de uitvoerende macht zelf, een 
ruime autonomie meent te moeten toekennen aan extern verzelfstandigde lichamen, dan zal de 
uitvoerende macht in bepaalde gevallen politiek verantwoordelijk zijn voor beslissingen die zij zelf 

Vgl. DEN BOER, M.M., o.c., 22-23. 
ie bijv. het antwoord op volgende schriftelijke vragen: nr. 209 van 10 november 1992, Vr. en Antw., Senaat, 
ruari 1993, [43], 1857; nr. 232 van 18 november 1992, Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, [41], 1731; nr. 237 van 

25 november 1992, Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 12 januari 1993, [39], 1623; nr. 362 van 26 februari 1993, Vr. en 
Antw., Senaat, 14 september 1993, [73], 3737; nr. 453 van 5 maart 1993, Vr. en Antw., Kamer, 1992-1993, [55], 4801; 
nr. 907 van 11 februari 1994, Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 28 februari 1994, [96], 9516; nr. 120 van 8 november 
1995, Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, [77], 14 april1997, 10541; nr. 88 van 11 oktober 1996, Vr. en Antw., Senaat, 
1996-1997, [1-40], 1964; nr. 91 van 31 januari 1997, Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, [1-40], 1984; nr. 209 van 21 
maart 1997, Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 13 mei 1997, [1-45], 2253; nr. 215 van 16 mei 1997, Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 28 juli 1997, [92], 12621. Zie ook de mondelinge vraag gepubliceerd in Par!. Hand., Senaat, 
1992-1993, 11 februari 1993, 1806. 
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niet heeft kunnen nemen. Dit is een factor die best bij de toekenning van de autonomie in overweging 
wordt genomen. 

72. Een tendens die hier niet onbesproken kan blijven, is die tot oprichting van steeds meer 
adviesorganen met feitelijke beslissingsmacht. Ter objectivering van hun beleid maar ook, zo lijkt het, 
ter ontmijning van potentieel gevoelige dossiers, richten de verschillende Regeringen en ministers 
steeds meer commissies op die formeel enkel niet-bindende adviezen verlenen, maar dan wel adviezen 
die de bevoegde minister in de praktijk (bijna) altijd volgt -en waarvan hij ook publiekelijk 
aankondigt dat hij ze in de mate van het mogelijke zal volgen. Bij betwistingen achteraf, bijv. over de 
verdeling van subsidies, wijst de minister er graag op dat hij enkel het advies van een 
deskundigencommissie heeft gevolgd. Naar de publieke opinie toe maakt dit wellicht een verschil, 
maar juridisch niet : de betrokken minister blijft vanzelfsprekend ten volle verantwoordelijk voor zijn 
beslissing om het advies te volgen. De adviserende commissie geniet overigens niet de minste 
democratische legitimatie (zie ook infra, onder "politisering").325 

6. Politisering 

73. Externe verzelfstandiging kan leiden tot politisering (terwijl ze tegenover het Parlement en het 
publiek juist vaak wordt voorgesteld als middel tot depolitisering). Overheidstaken die de ambtenarij 
voorheen uitvoerde, worden nu "in onderaanneming"326 toevertrouwd aan rechtspersonen waarvan de 
leiding (raden van bestuur, sturings-en andere comités), meestal door de Regering, wordt verkaveld 
langs politieke breuklijnen. 

De samenstelling van de raden van bestuur en zelfs de directies van publiekrechtelijke n.v.'s heeft dit 
pijnlijk duidelijk gemaakt. 327 Bijkomend probleem is dat ook de algemene vergadering in dit soort 
"vennootschappen" wordt gedomineerd door een minister die de Staat - enige of 
meerderheidsaandeelhouder - vertegenwoordigt. Politieke benoemingen vallen in een dergelijk systeem 
moeilijk uit te sluiten. 

In tij den waar een maatschappelijke consensus lijkt te groeien over de nood aan depolitisering van 
grote sectoren van het beleid, verbaast deze gang van zaken. 

325 Vgl. bijv. de kritiek van muziekrecensent PAUMEN, J., "Adviescommissie is gevaarlijk machtsapparaat", D.S., 
16-17 januari 1999, 15. Het opiniestuk gaat over de "Adviescommissie Muziek van de Vlaamse Gemeenschap". Men 
neemt aan dat de auteur verwij st naar de Beoordelingscommissie voor de muziek, één van de beoordelingscommissies 
ingesteld door art. 10 Deer. Vl. Parl. 19 december 1997 houdende de oprichting van eenRaad voor Cultuur, een Raad 
voor de Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en een adviserende beroepscommissie inzake 
culturele aangelegenheden (B.S., 11 april 1998, eerste uitgave). 

326 De uitdrukking komt uit 143e Boek van Opmerkingen (1986-1987) van het Rekenhof, 21 : "Wat eveneens 
aandacht verdient is het stelsel om louter administratieve taken te doen uitvoeren, via een vorm van onderaanneming. 
Die werkwijze duidt wezenlijk op de onbekwaamheid van sommige besturen om de oogmerken te realiseren waarvoor 
ze zijn opgericht." Zie eveneens blz. 31 van hetzelfde Boek. 

327 In dat verband valt op hoeveel leden van de raad van bestuur van publiekrechtelijke n.v.'s, soms ook 
regeringscommissarissen, tevens gewezen of actueel kabinetslid zijn. Zie o.m. de benoemingen bij de n.v.'s van 
publiek recht ASTRID en BIAC en bij het a.o.b. Belgocontrol. Men herinnert zich ook de recente dreiging van een 
staatssecretaris om op te stappen indien "zijn" kandidaat voor de leiding van BTC, een nieuw verzelfstandigde 
"n.v. van publiek recht met sociaal oogmerk" het niet zou halen. Zie "Moreels dreigt met ontslag", "Moreels dreigt met 
ontslag uit regering" en "Geteisterde staat", D.S., 16 februari 1999, 1, 3 en 8; "Nieuwe structuren, oude zeden. 
Reginald Moreels zet de [BTC] op de sporen: het is een benoemingstrein", Knack, 10 februari 1999, 24. Overigens 
bleek de kandidaat in kwestie te zijn voorgedragen door een onafhankelijk selectiebureau, en diende hij in 
bescherming te worden genomen tegen op andere gronden voorgedragen kandidaten. 
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7. Beheerscontracten anders bekeken 

74. Het contract als instrument ter vervulling van overheidsdoelstellingen in het algemeen, en het 
beheerscontract in het bijzonder, is dezer dagen zeer populair. Het aantal dergelijke contracten neemt 
explosief toe. Zonder het voordeel van deze beheerstechniek - flexibiliteit - te willen ontkennen en op 
het gevaar af "ouderwets" te klinken, durfik toch wijzen op vier risico's. 

V ooreerst leidt het veralgemenen van de techniek van het beheerscontract tot een sterk verminderde 
transparantie : naast het feit dat er geen overzicht meer bestaat op de geldende contracten, blijkt een 
belangrijk gedeelte daarvan niet te worden gepubliceerd, zelfs niet met weglating van zakengeheimen. 
Ten tweede lijkt de democratische controle op de bedoelde contracten onvoldoende, aangezien 
instellingen die normaal· bij het democratisch besluitvormingsproces worden betrokken buiten spel 
worden gezet. Dit is het geval voor het Parlement en voor de Raad van State. In het verlengde hiervan 
vraagt men zich ten derde af of de uitvoerende macht in wezen geen contract met zichzelf sluit, indien 
ze enerzijds de Staat, de gemeensc~ap of het gewest vertegenwoordigt en anderzijds onderhandelt met 
een directiecomité waarvan ze de leden zelf heeft benoemd. In zulke context kan men verwachten dat 
de doelstellingen van het beheerscontract niet steeds even ambitieus zullen zijn en dat de sancties bij 
niet-nakoming van het contract veeleer symbolisch dan reëel uitvallen.328 Ten vierde blijkt de positie 
van derden, en met name van gebruikers, in een regime van beheerscontracten ("res inter alios acta") 
beduidend minder gunstig dan in een administratiefregime.329 

75. De vraag of deze vier nadelen opwegen tegenover het flexibiliteitsvoordeel van het 
beheerscontract als juridisch instrument, lijkt minstens enig debat te verdienen. Met de Raad van State 
vraagt men zich intussen af of "we te maken hebben met een opleving van het contractfenomeen, dan 
wel met een teken van de verzwakking van het wettigheidsbeginsel"330- of met beide. 

8. In transparantie 

76. Het is nuttig om te wijzen op dit probleem, ook al is het in wezen slechts het gevolg van alle 
hiervoor aangesneden problemen. De wildgroei van verzelfstandigde lichamen, de legistieke 
problemen, de rechtsonzekerheid waartoe verzelfstandiging langs de "hybride weg" leidt, de 
denaturering van de vennootschapsvorm, de gebrekkige controle op sommige extern verzelfstandigde 
organismen, de uitschakeling, in te veel gevallen, van Parlement, Raad van State en Rekenhof, de 
ondoorzichtige wijze waarop sommige benoemingen verlopen, de niet-bekendmaking van contracten 
of besluiten in het Belgisch Staatsblad, ... dit alles leidt tot een gebrek aan transparantie dat niet 
aanvaardbaar is binnen een democratisch rechtsbesteL 

328 Art. 3, § 3, a.o.b.-wet bepaalt dat elke uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde in het beheerscontract voor niet 
geschreven wordt gehouden. Een stilzwijgend ontbindend beding speelt evenmin want dezelfde bepaling verklaart dat 
art. 1184 B.W. niet van toepassing is op het beheerscontract. De kritiek van de Raad van State, als zou de uitsluiting 
van art. 1184 "enige andere sanctie die krachtens paragraaf 2, 11°, zou kunnen worden getroffen (dit zijn in het 
beheerscontract opgenomen sancties, nb), krachteloos en waarschijnlijk ondoeltreffend" maken (advies L. 19.954/9, 
supra, voetnoot 207, 161-162), weerlegt de Regering met een beroep op de continuïteit van de openbare dienst 
(Memorie van toelichting a.o.b.-wet, supra, voetnoot 88, 13-14). Zie de bedenkingen hierover van DÉOM, D., 
"Les contraintes ... ", l.c., 121-122. 
329 Hierover uitgebreid DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 122-123, die ook middelen zoekt om aan de situatie ("peu 
équitable et fort restrictive des droits des usagers") te verhelpen.- Een eerste oplossing zou erin bestaan het 
beheerscontract te ontleden als een speciaal soort contract met een semi-reglementair karakter. Het beheerscontract 
wordt immers in rechtstreekse uitvoering van een wet gesloten en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Een 
tweede oplossing zou ervan uitgaan dat de Staat bij het sluiten van het beheerscontract een beding ten behoeve van 
derden (in casu de consumenten) stipuleert. Maar ook DÉOM realiseert zich "que ces deux théories s'écartent de la 
rigueur du texte légal". 

330 Advies L. 19.954/9 (supra, voetnoot 207), 161. 
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Hoofdstuk 111. Deugdelijk bestuur van overheidsondernemingen 

A. Inleiding 

77. Modeverschijnsel of niet, 331 vaststaat dat ook Belgische juristen tegenwoordig intensief 
nadenken, discussiëren en schrijven over "corporate govemance",332 het deugdelijk333 
vennootschapsbestuur.334 De tot nu toe geformuleerde voorstellen335 beogen hoofdzakelijk een 
optimalisering van de verhouding aandeelhouderschap-management binnen privé-ondernemingen. 
Anders dan in het buitenland336 wordt, voor zover ik kan nagaan, geen aandacht geschonken aan het 

331 Vgl. het referaat "Corporate gavernanee : wat is mode en wat beklijft ?" van K. GEENS op . de Leuvense 
Vennootschapsdagen, 11 december 1998. 
332 Omschrijven wat "corporate governance" precies is, blijkt een subjectief gebeuren. Volgende definitie uit het 
eindrapport dat de zgn. "Commissie Peters" op 25 juni 1997 in Nederland voorstelde, lijkt me accuraat: "een stelsel 
van omgangsvormen voor bij de vennootschap en haar onderneming betrokken direct belanghebbenden ... inhoudende 
een aantal regels voor goed bestuur en goed toezicht en regels voor een verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden die een evenwichtige invloed bewerkstelligen van de bij de vennootschap en haar onderneming 
betrokkenen". Zie Corporale Governance. De veertig aanbevelingen (aanbevelingen voor goed bestuur, adequaat 
toezicht en het afleggen van verantwoording), opgenomen als bijlage bij Vijftien over governance, KEULENEER, 
L.M.F.J., KAMERLING, R.N.J. EN VERHOOG, W. (ed.), Alphen aan den Rijn, Samson, 1997, 157-206 (citaat opp. 162). 
Ook volgende "definitie'1 verleidt, maar dan door zijn eenvoud: "In essentie gaat het over het bestuur en de controle 
(governance) van grote bedrijven (corporates) waar de aandeelhouders niet de managers zijn, en vice versa". 
LANNOO, K., "Corporate gavernanee in Europees perspectief', Bank.Fin., 1997, (473), 474. 
333 Naast "deugdelijk bestuur" vindt men in de literatuur ook "degelijk bestuur" en "behoorlijk bestuur". Ik besef dat 
geen van de drie termen een juiste vertaling vormt van het neutrale "corporate governance". Zie gesprek met DAEMS, 
H., in Vijftien over governance, l.c., (139), 143. Wellicht schrijven sommigen daarom over "good governance" i.p.v. 
"corporate governance". Omwille van de herkenbaarheid houd ik het bij "deugdelijk bestuur" en "corporate 
governance". 

334 Niet alle rechtsleer kan hier worden vermeld. Goede vertrekbases met een vloed aan verderverwijzingen vormen 
KEUTGEN, G. en DARVILLE-FINET, C., "Le 'corporate governance'. Une perspective nouvelle pour les sociétés ?", J. T., 
1998, 625-636, en VINCKE, F., "La relation actionnariat et Conseil d'Administration", Bank.Fin., 1997, 435-444; deze 
laatste tekst staat in een themanummer dat in zijn geheel de moeite waard is (met verder o.m. bijdragen van E. DE 
KEULENEER, H. LAGA, K. LANNOO en H. OLIVIER). De talrijke bijdragen van E. WYMEERSCH (o.m. in Bank.Fin., 1997, 
602-606 en 1998, 99-104 en 213-222; zie voorts "Institutional lnvestors, Financial Groups and their Impact on 
Corporate Gavernanee in Belgium", in Institutional fnvestars and Corporale Governance, BAUMS, T., BUXBAUM, 
R.M. en HOPT, K.J. (ed.), Berlijn, Walter de Gruyter, 1994, 347-384) kunnen evenmin onvermeld blijven. Voorts 
bevat ook de literatuur over belangenconflicten en verankering nuttige aanduidingen over "corporate governance" in 
België. Tenslotte vindt men niet (strikt) juridische teksten over de Belgische situatie geciteerd supra, in voetnoten 332 
(L. KEULENEER e.a.) en 333 (H. DAEMS) en infra, in voetnoten 337 (P. VAN ROMPUY), en 527 (K. GEENS). Zie 
tenslotte en VAN GERVEN, W., "Onbeantwoorde vragen in de marge van overval op, en bescherming van, 
vennootschappen", in Openbaar bod en beschermingsconstructies, Kalmthout- Leuven, Biblo- Jan Ronse Instituut, 
1990, (233), 237-239. 
335 Voorstellen van de Beurs van Brussel (gericht tot beursgenoteerde vennootschappen; niet bindend), het Verbond 
van Belgische Ondernemingen (gericht tot alle vennootschappen; niet bindend) en de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen (gericht tot vennootschappen die aan toezicht CBF zijn onderworpen, hoofdzakelijk kredietinstellingen 
en vennootschappen die openbaar beroep op het spaarwezen doen; formeel niet bindend maar CBF "verwacht 
naleving") staan met een korte inleiding van E. WYMEERSCH afgedrukt in Bank.Fin., 1998, 99-104·. Zie voor 
referenties naar een tiental buitenlandse of Europees georiënteerde rapporten VINCKE, F., l.c., 440. Zie voorts supra, 
voetnoot 332 voor een referentie naar het Nederlandse "rapport Peters". 

336 A. Zo wordt in Nederland wel regelmatig gepubliceerd over deugdelijk bestuur van overheidsbedrijven. Een m.i. 
buitengewoon werk, bovendien rijk aan literatuurverwijzingen, is Overheid en onderneming. Tussen publiek en 
privaat ondernemen, KORTMANN, S.C.J.J., ORANJE, F.J., VAN ROSSUM, A.A. en VAN WDK, J.W.H. (ed.), Serie 
onderneming en recht 10, Deventer, Tjeenk Willink, 1998,442 p. Zie voorts infra, voetnoten_ en_. 
B. Zie voor referenties naar-rapporten uit het Verenigd Koninkrijk: infra, voetnoot_. 
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bestuur en de controle van overheidsondernemingen. 337 Deze relatieve desinteresse is begrijpelijk : 
het statuut van overheidsondememingen wordt in België traditioneel benaderd vanuit het 
administratief recht, en. niet vanuit het financieel of vennootschapsrecht, de rechtstakken waarbinnen 
het "corporate govemance"-debat nu wordt gevoerd.338 

78. Toch zie ik meer dan één reden om het debat over deugdelijk bestuur tot de publieke sector uit te 
breiden. Ten eerste laten onze federale en regionale overheden de laatste jaren steeds meer van hun 
taken uitvoeren door rechtspersonen met een gemengd publiek-privaatrechtelijk statuut. Dit soort 
rechtspersonen, veelal met vennootschapsvorm en in min of meerdere mate onderworpen aan het 
gemeen vennootschapsrecht, leent zich uitstekend tot een analyse op basis van het "corporate 
govemance"-begrippenkader dat nu opgang maakt. Ten tweede is het statuut van enkele van de 
grootste Belgische overheidsondememingen enkele jaren geleden grondig hervormd, precies met het 
oog op een hertekening van de relaties tussen de staat-aandeelhouder, de toezichthoudende overheid 
en de bedrijfsleiding. Geïnspireerd door het Protocol op de bankautonomie (infra, nr. 81) creëerde de 
wetgever ondememingsstatuten die· een ruime autonomie laten aan het management. De met deze 
statuten opgedane ervaringen kunnen relevant zijn in het kader van het huidige "corporate 
govemance"-debat, waar het Protocol op de bankautonomie eveneens inspirerend blijkt te werken. 
Ten derde blijven overheidsondememingen, in termen van omzet, werkgelegenheid en geïnvesteerde 
(gemeenschaps-)middelen, een factor van betekenis in de Belgische economie.339 Alleen daarom al 
lijkt het zinvol, ook over hun "deugdelijk bestuur" na te denken. 

79. Methode. Zoals uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken, heeft in België haast elke 
overheidsondememing een sui generis statuut. Dit betreurenswaardige fenomeen hangt samen met een 
algemeen gebrek aan eenvormige statuten voor functioneel gedecentraliseerde lichamen340 en met het 
extreem pragmatisme dat ons economisch overheidsinitiatiefkenmerkt (supra, nrs. 9 en 57, sub i). Het 
maakt het volstrekt onmogelijk om hier een volledig overzicht te bieden van "het statuut van 

C. Verder in dit Boek komen ook aan bod de OESO-publicatie Corporale Governance, State-Owned Enterprises and 
Privatisation aan bod (OECD Proceedings, Parijs, OESO, 1998, 147 p.) en het door de Wereldbank gepubliceerde 
artikel SHIRLEY, M., "Why Performance Contracts for State-Owned Enterprises Haven't Worked", PubZie Policy for 
the Private Sector, september 1998, 37-40. 
337 Terwijl publicaties over "corporate governance" geen aandacht lijken te schenken aan overheidsbedrijven, vindt 
men in (economische) literatuur over overheidsbedrijven soms wel een verwijzing naar "corporate governance". Zie 
recentVAN ROMPUY, P., "Managing a public company according to market principles", in Privatisations and PubZie 
Praeurement in the European Union, ABRAHAM, F., STUYCK, J. en BALLON, E. (ed.), Leuven, Leuven University 
Press, 1998, (77), 84 : "However, in reality the government may be tempted to propose memhers of the board that are 
linked with the sitting coalition. Principles of 'corporate governance' should however be applied in the PLC [ = "public 
limited company", nb] as ,well by the preserree of a number of independent memhers of the board, out of which the 
management committee has to be selected. Such a guideline would, in addition to the necessary expertise brought in 
by the board, add to the continuity of the management of the PLC." 

338 De uitzonderingen, veelal ook van een uitzonderlijk gehalte, bevestigen de regel. Zo bijv. DIEUX, X., "Les 
entreprises publiques et Ie droit commercial (à la lumière de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 
entreprises publiques économiques)" in Les entreprises publiques autonomes. La nouvelle loi du 21 mars 1991. Actes 
de la journée d'études organisée à l'Uniyersité libre de Bruxelles Ie 23 octobre 1991 par Ie Centre de droit pubZie de 
la Faculté de droit et la maîtrise en management pubZie de l'Ecole de commerce Solvay, Brussel, Bruylant, 1992, 
99-114 en meerdere bijdragen uit het boek Les nouveaux modes d'intervention des pouvoirs publies dans 
l'entreprise I De nieuwe vormen van overheidstussenkomst in de onderneming, CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE DROIT 
PUBLIC /INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR STAATSRECHT (ed.), Brussel, Bruylant, 1988, 363 p. Zie vooral 
H. SWENNEN over "Bestuur en controle in bedrijven opgericht in het kader van het economisch en industrieel 
overheidsinitiatief en in ondernemingen waarin door de overheid wordt geparticipeerd" (119-196; afsluitdatum: 
1 oktober 1984), die op de meest volkomen wijze de problematiek ontleedt die ook hier centraal staat. 

339 Zie de beschouwingen in OECD Economie Surveys: Belgium/Luxembourg 1996-97, Parijs, OESO, 1997, 108-
116, 122-131, 134-136. 
340 ALEN, A., Handboek, o.c., heeft het over "een bonte 'mozaïek', waarvoor de gebruikte uitdrukking 'versnippering' 
een understatement is". 
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overheidsondernemingen". Geconfronteerd met die beperking, dient gekozen tussen een minder 
diepgaande analyse van meerdere ondernemingsstatuten, of een gedetailleerder analyse van één enkel 
statuut. Als uitgangspunt wordt hierna het statuut genomen van de zgn. "autonome 
overheidsbedrijven". Het betreft een statuut dat de grootste overheidsondernemingen 
gemeenschappelijk hebben. Door het bovendien te vergelijken met drie andere categorieën van 
statuten (openbare investeringsmaatschappij en, openbare kredietinstellingen, andere 
publiekrechtelijke n.v.'s) hoop ik toch een vrij representatief beeld te schetsen van de verhoudingen 
tussen de onderscheiden actoren die bij bestuur en controle van overheidsondernemingen zijn 
betrokken. 

80. Verdere indeling. Meteen is een goed deel van de verdere indeling van dit hoofdstuk geschetst. 
Eerst wordt aandacht besteed aan de bevoegdheden (of het gebrek daaraan) van de bij bestuur en 
controle betrokken actoren (infra, A; voor het overige is het statuut van de autonome 
overheidsbedrijven hoger reeds toegelicht: supra, nrs. 19-24). De krachtlijnen worden vergeleken met 
de toestand in andere zgn. "publiekrechtelijke" vennootschappen (infra, B), waarna een poging volgt 
om ze te vatten in termen van het "corporate governance"-debat zoals dat momenteel wordt gevoerd 
(infra, C). Aan de hand van conflictsituaties die zich in het recente verleden in en rond 
overheidsondernemingen hebben voorgedaan, wordt gezocht naar mogelijke tekortkomingen van het 
geldende juridisch regime. In het besluit volgen dan enkele -hoogst subjectieve - ideeën en 
aanbevelingen (infra, vanaf nr. 119). · 

B. Macht en onmacht in autonome overheidsbedrijven 

1. Organen van autonome overheidsbedrijven 

81. Algemeen. De regeling inzake het bestuur van de ·autonome overheidsbedrijven is, behalve op het 
vennootschapsrecht, geïnspireerd op het Protocol op de bankautonomie van 24 december 1991.341 
Concreet heeft dit ertoe geleid dat de a.o.b.-wet aan autonome overheidsbedrijven, ook wanneer ze 
(nog) geen vennootschappen zijn, 342 een "tweehoofdige beheersstructuur"343 meegeeft met een raad 
van bestuur en een directiecomité.344 Enkel wanneer het autonoom overheidsbedrijf tevens de vorm 
van een naamloze vennootschap heeft, functioneert naast deze bestuursorganen een algemene 
vergadering van aandeelhouders (alleen dan zijn er namelijk aandelen en aandeelhouders). 

82. Raad van bestuur. Volgens de letter van de a.o.b.-wet is de raad van bestuur "bevoegd om alle 
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van het 
overheidsbedrijf' .345 In de geest van de wetgever echter, diende de raad van bestuur zich bezig te 
houden met de "grote lijnen"346 -vaststellen van het ondernemingsplan en het algemeen beleid, 

341 NUCHELMANS, D. en PAGANO, G., "Les entreprises publiques autonomes", Courrier hebdomadaire du CRISP, 
1991, nrs. 1321-1322, 50; DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 127. Zie voorts "Modeltekst bij de Overeenkomst over 
de autonomie in de bankfunctie van 24 december 1991" en "Modeltekst van de afzonderlijke akte die moet worden 
ondertekend door de hoofdaandeelhouders van de bank", opgenomen in de Codex financieel recht, Brugge, die Keure, 
jaarlijks nieuwe uitgave. 

342 DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 126, noemt dit terecht "opmerkelijk". 

343 De uitdrukking komt van idem, 127 ("structure bicéphale"). 

344 Art. 15, lid 1, a.o.b.-wet. Voor de NMBS geldt, om historische redenen, een afwijkende regeling. Zie art. 15, lid 2, 
a.o.b.-wet. 

345 Art. 17, § 1, eerste zin, a.o.b.-wet. 

346 MEUNIER, B., "Le contenu et les objectifs de la loi du 21 mars 1991 pmtant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques", in Les entreprises publigues autonomes, o.c., (53), 60: "C'est Ie conseil d'administration qui 
prend les grandes orientations". 
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goedkeuring van het beheerscontract en de wijzigingen daaraan- en met het toezicht op het 

directiecomité, "inzonderheid wat de uitvoering van het beheerscontract betreft" _347 Deze 

bevoegdheden kan de raad van bestuur in geen geval delegeren.aan het directiecomité.348 

De raad heeft twee soorten leden: de leden van het directiecomité, die er van rechtswege deel van 

uitmaken, en de "gewone leden", soms "bestuurders" genoemd.349 Onder de gewone leden van de 

raad van bestuur wordt tevens een voorzitter gekozen, wiens stem beslissend is bij staking van 

stemmen. 350 Voor de benoeming van deze leden gelden volgende regels : 

a) benoeming van gewone leden 

Zolang het autonoom overheidsbedrijf niet de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft, 
stelt de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit het aantal leden van de raad van bestuur vast en 

benoemt hij de gewone leden van de raad van bestuur,351 die in regel twee derden uitmaken van het 

totaal aantalleden van de raad van bestuur352. Heeft het overheidsbedrijfwel de n.v.-vorm, dan benoemt 
de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit het aantal gewone leden dat in verhouding staat tot het 

aantal stemmen verbonden aan de aandelen van de Staat,353 d.w.z. in regel354 75% van de gewone 

leden355. 

b) benoemingvan leden van het directieco,mité en/ofvan de gedelegeerd-bestuurder 

De Koning heeft ook hier een beslissende invloed : infra, volgend randnr. 

c) benoeming van voorzitter van de raad van bestuur 

De voorzitter wordt steeds benoemd bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.356 

347 Art. 17, § 1, tweede en derde zin, a.o.b.-wet, gewijzigd voor Belgacom door art. 59/2, § 4, lid 2, a.o.b.-wet 
(ingevoegd door art. 3 wet 12 december 1994, supra, voetnoot 103) en voor BIAC door art. 185, § 1, 1° en 2°, a.o.b.
wet, ingevoegd door art. 10 K.B. 2 aprill998 (supra, voetnoot 102). 

348 Art. 17, § 2, a.o.b.-wet, voor Belgacom gewijzigd door art. 59/2, § 4, lid 2, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 3 wet 
12 december 1994 (supra, voetnoot 103). 

349 Art. 18, § 1, a.o.b.-wet. Bij Belgocontrol en BIAC is er in plaats van "gewone leden van de raad van bestuur" 
sprake van "bestuurders" : artt. 173, 2°, resp. 184, 2°, a.o.b.-wet, ingevoegd door artt. 32 resp. 10 K.B. 2 april 1998 
(supra, voetnoot 1 02). Ook bij Belgacom is in de statuten en in een deel van de a.o.b.-wet slechts sprake van 
"bestuurders". Maar elders in de a.o.b.-wet- m.n. in art. 18, §§ 2 en 5- zijn de termen "gewone leden van de raad van 
bestuur" wel op de onderneming van toepassing gebleven. 

350 Art. 18, § 5, a.o.b.-wet, voor Belgocontrol en BIAC gewij:ligd door artt.- 173, 2°, resp. 184, 2°, a.o.b.-wet, 
ingevoegd door artt. 32 resp. 10 K.B. 2 april 1998 (supra, voetnoot 102). 

351 Art. 18, § 2, lid 1, a.o.b.-wet, voor Belgocontrol en BIAC gewijzigd door artt. 173, 2°, resp. 184, 2°, a.o.b.-wet, 
ingevoegd door artt. 32 resp. 10 K.B. 2 april1998 (supra, voetnoot 102). 

352 In regel zijn er tweemaal zoveel gewone leden van de raad van bestuur als leden van het directiecomité: art. 18, 
§ 2, lid 1, a.o.b.-wet. Afwijkende regelingen gelden voor Belgacom (art. -18, § 2, lid 2, a.o.b.-wet buiten toepassing 
verklaard, en specifieke regeling ingevoerd door art. 59/2, § 2, lid 2, a.o.b.-wet, zelf ingevoegd door art. 3 wet 
12 december 1994, supra, voetnoot 103), voor Belgocontrol (art. 18, § 2, a.o.b.-wet vervangen door art. 173, § 1, 1°, 
a.o.b.-wet, zelf ingevoegd door art. 32 K.B. 2 april 1998, supra, voetnoot 1 02) en voor BIA C (art. 18, § 2, a.o.b.-wet 
vervangen door art. 184, 1°, a.o.b.-wet, zelfingevoegd door art. 10 K.B. 2 apri11998). 

353 Art. 18, § 2, lid 1, a.o.b.-wet, voor Belgocontrol en BIAC gewijzigd door artt. 173, 2°, resp. 184, 2°, a.o.b.-wet, 
zelfingevoegd door art. 32 resp. art. 10 K.B. 2 april 1998 (supra, voetnoot 102). Voor de NMBS geldt een afwijkende 
regeling : art. 18, § 2, lid 3, a.o.b.-wet. 

354 Niet voor Belgacom en BIAC: infra, voetnoot_. Zie voor Belgacom ook art. 19, § 2, lid 1, van de statuten, 
opgenomen als bijlage bij K.B. 16 december 1994a (supra, voetnoot 120; hierna: "statuten Belgacom"): "De leden 
worden aangewezen wegens hun juridische, economische, financiële of sociale bevoegdheid of hun bevoegdheid 
inzake telecommunicatie." 

355 lnfra, voetnoot_. 

356 Art. 18, § 5, lid 2, a.o.b.-wet. 
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De praktijk heeft uitgewezen (infra, nrs. 117-118) dat de regels omtrent ontslag soms net zo 

belangrijk zijn als deze inzake benoeming. Ter versterking van de autonomie van de autonome 

overheidsbedrijven heeft de wetgever zeer strenge ontslagvereisten opgelegd. Door de Koning 
benoemde gewone leden van de raad van bestuur - dus ook de voorzitter - kunnen enkel bij in 

Ministerraad overlegd koninklijk besluit ontslagen worden. 357 In de regel kan zulk koninklijk besluit 
bovendien enkel worden genomen op eensluidend gemotiveerd advies van de raad van bestuur, 

goedgekeurd bij twee derde van de uitgebrachte stemmen.358 Ook ter ontslag van leden van het 
directiecomité, inclusief de gedelegeerd bestuurder, is het akkoord van Regering en raad van bestuur 

vereist (infra, volgend randnr.). 

83. Directiecomité. Aan het directiecomité, dat optreedt als college, worden het dagelijks bestuur, de 
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, de uitvoering van de beslissingen van de raad van 

bestuur en de onderhandeling van het beheerscontract opgedragen. 359 Dit is echter niet overal zo : bij 

Belgacom en BIAC worden het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, 

opgedragen aan de gedelegeerd bestuurder alleen. 360 Bij Belgacom bepaalt de gedelegeerd bestuurder 

zelfs autonoom of hij wel een directiecomité wil;361 momenteel functioneert er enkel een beperkt 

"executive committee"362. 

Het directiecomité bestaat uit bestuurders-directeurs, soms "leden van het directiecomité" 

genoemd,363 en uit één gedelegeerd bestuurder die het comité voorzit364. Van al deze personen, en 

van hen alleen, wordt verwacht dat ze voltijds voor het overheidsbedrijfwerken.365 Niettemin kan het 

directiecomité, zoals de raad van bestuur, onder bepaalde voorwaarden (sub)delegaties toestaan.366 

357 Art. 18, § 2, lid 4, a. o.b.-wet. 

358 Idem. Advies van de raad van bestuur is niet vereist bij Belgacom (art. 59/4, § 1, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 3 
wet 12 december 1994, supra, voetnoot 103) en bij BIAC (art. 18, § 2, lid 4, a.o.b.-wet gewijzigd door art. 184, 3°, 
a.o.b.-wet, zelfingevoegd door art. 10 K.B. 2 april1998, supra, voetnoot 102). 

359 Art. 19, lid 1, a.o.b.-wet. Art. 19 is niet van toepassing op Belgacom (art. 59/2, § 4, lid 1, a.o.b.-wetjimcto art. 15 
statuten Belgacom), waar de gedelegeerd bestuurder als orgaan van dagelijks bestuur optreedt (infra, nr._). 

360 Zie voor Belgacom art. 59/2, § 4, lid 1, a.o.b.-wetjuncto art. 16, § 2, statuten Belgacom, gewijzigd door punt 6, 
1°, van de bijlage bij K.B. 19 maart 1996a (supra, voetnoot 120). Zie voor BIAC art. 185, § 2, a.o.b.-wet. 

361 Art. 59/2, § 4, lid 1, a.o.b.-wetjuncto art. 16, § 3, statuten Belgacom, gewijzigd door punt 6, 2°, van de bijlage bij 
K.B. 19 maart 1996a (supra, voetnoot 120). 

362 Infra, voetnoot_. Hierbij rijst de vraag naar de verenigbaarheid van deze situatie met art. 15, lid 1, a.o.b.-wet, dat 
ook voor Belgacom geldt en bepaalt dat autonome overheidsbedrijven bestuurd worden door een raad van bestuur en 
een directiecomité (supra, nr. _). 

363 A. Gemene regeling : art. 20, § 3, a.o.b.-wet. 
B. Op Belgacom is art. 20 a.o.b.-wet niet van toepassing. Zie art. 59/2, § 4, lid 1, a.o.b.-wet juncto art. 15 statuten 
Belgacom. Los daarvan heeft art. 59/2, § 4, lid 3, a.o.b.-wet (ingevoegd door art. 3 wet 12 december 1994, supra, 
voetrioot 103) in de artt. 20 tot 22 a.o.b.-wet de woorden "bestuurder-directeur" voor wat Belgacom betreft, vervangen 
door de woorden "lid van het directiecomité". Men durft aannemen dat het de bedoeling van de wetgever was om ook 
het meervoud "bestuurders-directeurs" te vervangen door "leden van het directiecomité". 
C. Op BIAC is art. 20 a.o.b.-wet evenmin van toepassing. Zie art. 185, § 3, lid 1, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 10 
K.B. 2 april 1998 (supra, voetnoot 102). In art. 185, § 3, leden 2 en 4, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 10 K.B. 2 april 
1998, worden voor BIAC de termen "directeurs" resp. "leden van het directiecomité" gehanteerd. 
D. Tenslotte zijn ook wat Belgacontrol betreft de woorden "bestuurder-directeur" en "bestuurders-directeurs" in de 
artt. 20 tot 22 a.o.b.-wet vervangen door de woorden "lid van het directiecomité" respectievelijk "leden van het 
directiecomité". Zie art. 173, § 3, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 32 K.B. 2 april1998. 

364 Art. 20, § 1, a.o.b.-wet. Art. 20 is niet van toepassing op Belgacom (supra, voetnoot _), waar de gedelegeerd 
bestuurder als orgaan van dagelijks bestuur optreedt (infra, nr._). 

365 Art. 20, § 4, a.o.b.-wet, gewijzigd voor Belgacontrol (door art. 173, § 3, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. art. 32 
K.B. 2 april 1998, supra, voetnoot 102). Deze bepaling is eveneens voor Belgacom gewijzigd (door art. 59/2, § 4, lid 
3, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 3 wet 12 december 1994, supra,. voetnoot 103), maar deze wijziging is irrelevant 
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Benoeming en ontslag zijn als volgt georganiseerd. De gedelegeerd bestuurder wordt steeds bij in 

Ministerraad overlegd koninklijk besluit benoemd en ontslagen.367 Het ontslagbesluit kan in regel 

echter enkel worden genomen op eensluidend gemotiveerd advies van twee derde van de gewone368 

leden van de raad van bestuur. 369 De overige leden van het directiecomité worden benoemd door de 

gewone leden van de raad van bestuur op voordracht van de gedelegeerd bestuurder.370 Alsof dit nog 

niet genoeg macht geeft aan de Koning - die immers zowel de gewone leden van de raad van bestuur 
als de gedelegeerd bestuurder benoemt (supra, vorig en dit randnr.)- bepaalt de a.o.b.-wet voorts dat 

de benoeming van de directieleden moet worden goedgekeurd door de Minister.371 Ontslag van de 
leden van het directiecomité, andere dan de gedelegeerd bestuurder, kan normaal slechts bij besluit 

van twee derde van de gewone leden van de raad van bestuur, en ook dat ontslag dient ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Minister.372 

zolang voornoemd art. 20 voor dit bedrijf statutair buiten toepassing is verklaard (supra, vorige voetnoot). Tenslotte 
dient herhaald dat art. 20 a.o.b.-wet evenmin van toepassing is opBIAC (supra, voetnoot_). 

366 Art. 19, lid 3, a.o.b:-wet, niet van toepassing op Belgacom (supra, vorige voetnoot). 

367 Art. 20, § 2, eerste zin, a.o.b.-wet, voor Belgacontrol gewijzigd door art. 173, § 2, 1°, a.o.b.-wet, zelf ingevoegd 
door art. 32 K.B. 2 april 1998 (supra, voetnoot 102). Art. 20 is niet van toepassing op Belgacom en BIAC: supra, 
voetnoten _ en _. Voor Belgacom geldt art. 20, § 1, statuten Belgacom : "De Koning benoemt de gedelegeerd
bestuurder bij een in Ministerraad overlegd besluit voor een hernieuwbare termijn van zes jaar .... Hij kan slechts 
worden ontslagen, bij een in Ministerraad overlegd besluit." Voor BIAC geldt art. 185, § 3, lid 3, a.o.b.-wet: 
"De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit ... op voordracht 
van de raad van bestuur. Hij kan slechts worden ontslagen bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, op 
voordracht van de raad van bestuur." 

368 Dus niet alle leden van de raad van bestuur, zoals voor het ontslag van de gewone leden van die raad. 

369 Art. 20, § 2, laatste zin, a.o.b.-wet. Voor Belgacom, BIAC en Belgacontrol geldt een afwijkende regeling, die 
echter voor de drie bedrijven verschilt. Wat Belgacom betreft, beslist de Koning alleen, zonder dat enig advies van de 
raad van bestuur is vereist. Zie art. 59/4, § 2, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 5 wet 12 december 1994 (supra, voetnoot 
103), en de in vorige voetnoot geciteerde bepaling uit de statuten Belgacom. Bij BIAC beslist de Koning "op 
voordracht" van de raad van bestuur, zonder vermelding van een ~ij zondere meerderheid waarmee de raad van bestuur 
zou moeten beslissen (supra, vorige voetnoot). De gedelegeerd bestuurder van Belgacontrol ten slotte, kan weliswaar 
slechts op eensluidend gemotiveerd advies van de raad van bestuur worden ontslagen, doch een meerderheid van twee 
derden van de uitgebrachte stemmen volstaat voor de aanneming van dat advies. Zie art. 20, § 2, laatste zin, a.o.b.-wet, 
vervangen door art. 173, § 2, 2°, a.o.b.-wet, zelfingevoegd door art. 32 K.B. 2 april1998 (supra, voetnoot 102). 

370 A. Art. 20, § 3, lid 1, a.o.b.-wet. Voor Belgacom, BJAC en Belgacontrol gelden aparte regelingen. 
B. Voor Belgacom is deze bepaling gewijzigd (art. 59/2, § 4, lid 3, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 3 wet 12 december 
1994, supra, voetnoot 1 03) maar deze wijziging is irrelevant zolang art. 20 voor dit bedrijf statutair buiten toepassing 
is verklaard (supra, voetnoot _). Momenteel geldt als regeling bij Belgacom dat eventuele leden van het 
directiecomité, als dat zou bestaan, benoemd en ontslagen worden door de gedelegeerd bestuurder, die ook hun 
bevoegdheden bepaalt. Zie art. 20, § 2, statuten Belgacom, gewijzigd door punt 8, 1°, van de bijlage bij K.B. 19 maart 
1996a (supra, voetnoot 120). 
C. Art. 20 a.o.b.-wet is evenmin van toepassing op BIAC (supra, voetnoot_). Daar worden de overige leden van het 
directiecomité benoemd door de raad van bestuur, op voordracht van de gedelegeerd bestuurder maar zonder 
goedkeuring door de Minister: art. 185, § 3, lid 4, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 10 K.B. 2 april 1998 (supra, 
voetnoot 1 02). 
D. Voor Belgacontrol gelden nog andere benoemingsmodaliteiten. Daar benoemt de raad van bestuur de leden van het 
directiecomité op voordracht van de gedelegeerd bestuurder, maar zonder dat goedkeuring is vereist vanwege de 
Minister (infra, volgende voetnoot). Zie art. 20, § 3, a.o.b.-wet, vervangen door art. 173, § 2, 3 °, a.o.b.-wet, zelf 
ingevoegd door art. 32 K.B. 2 april1998. 

371 Art. 20, § 3, lid 1, derde zin, a.o.b.-wet. Bij Belgacom, Belgacontrol en BIAC is deze goedkeuring niet vereist: 
supra, vorige voetnoot. 

372 A. Art. 20, § 3, lid 3, a.o.b.-wet. 
B. Art. 20 a.o.b.-wet is niet van toepassing op Belgacom (supra, voetnoot_). Daar ontslaat momenteel de gedelegeerd 
bestuurder eventuele leden van het directiecomité, zonder tussenkomst van wie anders ook: supra, voetnoot_. Geen 
toepassing vindt art. 59/4, § 1, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 5 wet 12 december 1994 (supra, voetnoot 103): "In 
afwijking van de artikelen 18, § 2, laatste lid, en 20, § 3, derde lid, kunnen de door de Koning benoemde voorzitter en 
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84. Verhouding raad van bestuur - directiecomité. In de geest van de wetgever hebben raad van 
bestuur en directiecomité elk een duidelijk afgebakend bevoegdheidsterrein : de raad van bestuur staat 
in voor het algemeen beleid, het directiecomité voor het dagelijks bestuur. 

"Le législateur témoigne ainsi d'une tendance à créer au sein même de l'entreprise publique une 
dynamique de tension entre un organe de gestion active, composé de professionnets pleinement engagés 
dans ces fonctions, et un organe qui définit les orientations de politique générale et controle l'évolution de 

. l'entreprise. Cette tension est tempérée par l'intégration des membres du comité de direction au conseil de 
d'administration". 3 73 

De a.o.b.-wet maakt duidelijk dat het voor een goed functioneren van het autonoom overheidsbedrijf 
onontbeerlijk is dat beide bestuursorganen eensgezind optreden. Zo moet het beheerscontract met de 
Staat door het directiecomité worden onderhandeld maar kan het contract niet in werking treden 
zonder de goedkeuring van de raad van bestuur.374 De wijze van samenstelling van de respectieve 
organen en de voor beslissing vereiste meerderheden getuigen al evenzeer van een subtiel spel van 
"checks and balances". Zo bepaalt de a.o.b.-wet dat de leden van het directiecomité van rechtswege 
deel uitmaken van de raad van bestuur, zonder daar echter meer dan een derde van de mandaten en 
stemmen te kunnen uitoefenen.375 Aangezien voor het nemen van "grote beslissingen" binnen de raad 
van bestuur een twee derde meerderheid is vereist, betekent dit dat het directiecomité in die gevallen 
"ten minste de helft van de gewone leden van de raad van bestuur moet overtuigen".J76 

Wat niet blijkt uit de a.o.b.-wet, is waar de volhèid van bevoegdheid ligt,377 of waar het "dagelijks 
bestuur" overgaat in "algemeen beleid". De a.o.b.-wet bepaalt ook niet dat de raad van bestuur 
beslissingen van het directiecomité aan zich kan trekken. Via ontslagen kunnen raad van bestuur en 
directiecomité eventuele geschillen evenmin beslechten, want het ontslag van hun leden vereist 
behalve een ruime meerderheid binnen de raad van bestuur - twee derde van de gewone leden - ook 
nog eens de instemming van dè Koning (supra, vorig nummer). Tussen beide organen blijft aldus een 
spanningsveld bestaan, waarbij raad van bestuur en directiecomité elkaars bewegingen nauwlettend 
zullen volgen. Met recht vraagt DÉOM zich af of de wetgever op die manier de controle binnen het 
autonoom overheidsbedrijf heeft willen versterken, ter compensatie van een zwakkere externe 
controle (daarover infra, vanaf nr. 87).378 

85. Algemene vergadering. Zoals gezegd, is van een algemene vergadering slechts sprake in autonome 
overheidsbedrijven met vennootschapsvorm (momenteel Belgacom, BIAC, NMBS). En zelfs daar valt 

leden van de raad van bestuur van BELGACOM slechts bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit worden 
ontslagen." De hier geviseerde leden van het directiecomité word<m immers niet door de Koning benoemd, maar door 
de gedelegeerd bestuurder: supra, voetnoot_. 
C. Art. 20 a.o.b.-wet is evenmin van toepassing op BIAC (supra, voetnoot _). Art. 185, § 3, lid 4, a.o.b.-wet, 
ingevoegd door art. 10 K.B. 2 april1998 (supra, voetnoot 102) regelt wel de benoeming van de overige leden van het 
directiecomité (supra, voetnoot _) maar niet hun ontslag. Aangezien BIA C tevens een naamloze vennootschap van 
publiek recht is, dient het gemeen vennootschapsrecht te spelen. Dat erkent het directiecomité echter niet als orgaan. 
D. De leden van het directiecomité van Belgacontrol kunnen worden ontslagen bij een beslissing die de raad van 
bestuur neemt met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen (eerste afwijking), zonder dat 
ministeriële goedkeuring is vereist (tweede afwijking). Zie art. 20, § 3, a.o.b.-wet, vervangen door art. 173, § 2, 3°, 
a.o.b.-wet, zelfingevoegd door art. 32 K.B. 2 april1998. 
373 DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 127. 
374 Art. 4 a.o.b.-wet. 
375 Art. 18, § 1, a.o.b.-wet: supra, voetnoot_. 
376 De citaten zijn vertaald uit MEUNIER, B., l.c., 60. 
377 In dezelfde zin DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 125. 
378 "On peut se demander si cette tendance (à créer au sein même de l'entreprise publique une dynamique de tension, 
nb) ne témoigne pas du besoin de compenser la faiblesse des controles exercées par les autorités politiques elles
mêmes." Idem, 128. 
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het orgaan niet zomaar gelijk te stellen met de algemene vergadering van een "gewone" vennootschap. 
Vooreerst hebben algemene vergaderingen in autonome overheidsbedrijven minder bevoegdheden. 
Dit komt doordat de a.o.b.-wet (a) beslissingen die onder het gemene recht aan de algemene 
vergadering zouden toekomen, in autonome overheidsbedrijven aan andere instanties toewijst 
(vb. benoeming bestuurders, beslissing tot ontbinding en regeling vereffening379) of (b) zelf neemt 
(vb. voorkeurrecht, uitgifte personeelsaandelen380), of nog, doordat de a.o.b.-wet ( c) bepaalt dat 
sommige beslissingen van de algemene vergadering (statutenwijzigingen, uitgifte van nieuwe 
aandelen, converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht381) eerst na goedkeuring bij 
in Ministerraad overlegd koninklijk besluit uitwerking kunnen krijgen. 

Hierbij komt dat de algemene vergadering in autonome overheidsbedrijven steeds door de overheid 
zal worden gedomineerd. De a.o.b.-wet vereist immers dat de effecten in overheidsbezit recht geven 
op meer dan 7 5 % van de stemmen en mandaten, waarbij de stemrechten en mandaten van de andere 
aandeelhouders pro rata worden verminderd. 382 Voor Belgacom en BIAC383 is later een uitzondering 
gemaakt. De dominantie zal er minder groot maar niettemin reëel zijn, nu de a.o.b.-wet gebiedt dat de 
helft plus één384 van de aandelen in overheidsbezit blijft.385 

86. Afwijkende regelingen. Nadat de a.o.b.-wet de jongste jaren op talloze punten werd geamendeerd, 
geldt het hierboven beschreven regime al lang niet meer onverkort voor alle autonome 
overheidsbedrijven.J86 Sommige regels, bijvoorbeeld omtrent het aantal bestuurders,387 zijn 
onderhand zo gaan variëren dat een bespreking in algemene termen weinig zin heeft. Dat de a.o.b.-wet 
een eenheidsstatuut voor overheidsbedrijven beoogde (supra, nr. 21) is de wettekst vandaag helaas 
niet meer aan te zien. 

2. Externe controle 

87. Autonome overheidsbedrijven werken (groten-)deels met overheidsmiddelen en voeren taken van 
openbare dienstverlening uit. Men mag verwachten dat op de besteding van genoemde middelen en op 
uitvoering van bedoelde opdrachten een gepaste controle wordt uitgeoefend. Hierna komen 
achtereenvolgens de rol van het Parlement (infra, 2.1 ), de regering (incl. regeringscommissaris en 

379 Na omzetting zijn het de Koning en de andere aandeelhouders dan de Staat die, in verhouding tot het aantal 
stemmen verbonden aan hun aandelen, apart "hun" bestuurders benoemen: art. 18, § 2, lid 2, tweede en derde zin, 
a.o.b.-wet (voor Belgacom en BIAC gewijzigd door artt. 173, § 1, 2°, resp. 184, 2°, a.o.b.-wet, zelf ingevoegd door 
art. 32 resp. art. 10 K.B. 2 april 1998, supra, voetnoot 1 02). Tot de ontbinding kan slechts worden beslist bij of 
krachtens wet; de wet regelt de wijze en de voorwaarden van de vereffening : art. 41, § 5, a.o.b.-wet. 
380 Over het voorkeurrecht bij aanbieding van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven: supra, voetnoot_. Over 
de uitgifte van personeelsaandelen: art. 40, § 3, a.o.b.-wet. 
381 Zie over de Jitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht: art. 40, § 1, 
a.o.b.-wet. Over statutenwijzigingen: art. 41, § 4, a.o.b.-wet. 
382 Supra, voetnoot 279. 
383 Zie art. 60/1, § 1, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 7 wet 12 december 1994 (supra, voetnoot 103), resp. art. 187 
a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 10 K.B. 2 april1998 (supra, voetnoot 102). 
384 De regeling die oorspronkelijk gold voor alle autonome overheidsbedrijven en nu nog voor alle autonome 
overheidsbedrijven behalve Belgacom en BIAC, ligt vervat in art. 39, § 1, lid 3, en §§ 3-4, a.o.b.-wet: supra, voetnoot 
_. In art. 39, § I, a.o.b.-wet is geen sprake van "de helft plus één" van de aandelen die in overheidsbezit moeten zijn, 
maar van "de helft". De§§ 3-4 hebben het niettemin toch ook over "meer dan 50 %",resp. "boven de 50 %". 
385 Supra, voetnoot_. 
386 Zie bijv. de afwijkingen die supra, in voetnoten_ zijn besproken. 
387 Raadpleeg voor de gemene regeling art. 18, § 1, a.o.b.-wet. Voor Belgacom: art. 59/2, § 2, leden 1 en 2, a.o.b.
wet, ingevoegd door art. 3 wet 12 december 1994 (supra, voetnoot 103). Voor Belgocontrol: art. 18, § 1, a.o.b.-wet, 
vervangen door art. 173, § 1, 1°, a.o.b.-wet, zelf ingevoegd art. 32 K.B. 2 april 1998 (supra, voetnoot 102). Voor 
BIAC: art. 18, § 1, a.o.b.-wet, vervangen door art. 184, 1°, a.o.b.-wet, zelfingevoegd door art. 10 K.B. 2 april 1998. 
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inspectie van financiën) (infra, 2.2), het Rekenhof(infra, 2.3), het college van commissarissen (infra, 
2.4) en de afdeling wetgeving388 van de Raad van State (infra, 2.5) aan bod. 

2.1 Parlement 

88. Met het stemmen van de a.o.b.-wet heeft het Parlement zichzelf weggecijferd,389 enerzijds door 
het verlenen van zeer ruime autonomie aan de leiding van de autonome overheidsbedrijven, anderzijds 
door het toekennen van even ruime machtigingen en delegaties aan de uitvoerende macht. Gevolg : 
het Parlement heeft geen inspraak bij de definiëring van de taken van openbare dienst, bij de sluiting 
van het beheerscontract of het toezicht op de uitvoering daarvan, bij benoeming of ontslag van de 
bedrijfsleiding, bij de goedkeuring van het ondernemingsplan, bij de vaststelling van personeelskader 
en -statuut, bij de beslissing tot omzetting van een autonoom overheidsbedrijf in een naamloze 
vennootschap van publiek recht, enz. De bevoegdheden van het Rekenhof, emanatie van het 
Parlement, zijn eveneens sterk ingeperkt (infra, 2.3). 

De begroting van autonome overheidsbedrijven maakt geen deel uit van de Rijksbegroting390 en kan 
dus niet in dat kader door de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden besproken. In theorie zou 
de Kamer zich wel kunnen uitspreken over de toelagen die het Rijk aan autonome overheidsbedrijven 
verstrekt voor het vervullen van: taken van openbare dienst of, omgekeerd, over vergoedingen die het 
autonoom overheidsbedrijf aan de Staat is verschuldigd op grond van alleenrechten (monopolierente) 
of gebruiksrechten op onroerende goederen. Maar de a.o.b.-wet holt deze mogelijkheid volledig uit 
door te bepalen dat de vaststelling, berekening en betalingsmodaliteiten van zulke toelagen worden 
geregeld in het beheerscontract,391 d.w.z. zonder tussenkomst van het Parlement en voor een periode 
van meerdere jaren. In het hypothetische geval dat de Kamer een in het beheerscontract 
overeengekomen toelage zou willen inkorten, zou het betrokken autonoom overheidsbedrijf voor de 
rechter alsnog de uitvoering van het contract kunnen vorderen, met schadevergoeding. 392 

89. Prerogatieven die het Parlement behoudt, zijn (a) de -zeer gedeeltelijke393- bevoegdheid om te 
beslissen tot omzetting van organismen van openbaar nut in autonome overheidsbedrijven, 394 (b) de 
bevoegdheid om te beslissen tot ontbinding van een autonoom overheidsbedrijf en om de wijze en 
voorwaarden van vereffening vast te leggen,395 (c) het recht om van de Minister jaarlijks een verslag 

388 De bevoegdheden van de afdeling administratie komen niet gedetailleerd aan bod. Onbevoegdheid van de afdeling 
administratie gaat in regel immers gepaard met bevoegdheid van gewone rechtbanken, zodat uit die onbevoegdheid 
moeilijk een gebrek aan externe controle valt afte leiden. Zie nochtans infra, voetnoten_ en_. 
389 DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 145, naar goede gewoonte diplomatischer: "Relevons enfin que les controles 
spécifiquement parlementaires sont d'une ampleur très limitée". 
390 ALEN, A., Handboek, o.c., nr. 810b, p. 791. 
391 Art. 3, § 2, 4° en 5°, a.o.b.-wet 
392 Art. 3, § 3, in fine, a.o.b.-wet. 
393 Op het in de wet gestelde principe (supra, vorige voetnoot) bestaan twee uitzonderingen die zo ruim zijn dat men 
zich afvraagt of zij niet eerder het principe vormen. Ten eerste machtigt art. 2, § 1, a.o.b.-wet de Koning om voor vier 
cruciale organismen (RLW, NMBS, Regie der Posterijen en RTT) zelf "de wetsbepalingen die het organiek statuut, de 
financiering en de werking regelen van het betrokken organisme, op [te] heffen, aan [te] vullen, [te] wijzigen of [te] 
vervangen, teneinde de daarin vervatte regelen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet". Ten 
tweede is het niet het Parlement maar de Koning die dochterondernemingen van autonome overheidsbedrijven kan 
indelen bij de autonome overheidsbedrijven : art. 13, § 4, eerste zin, a.o.b.-wet. 
394 Art. 1, § 1, a.o.b.-wet vereist immers dat het organiek statuut van organismen van openbaar nut "bij wet" wordt 
aangepast. 
395 Art. 41, § 5, a.o.b.-wet : "Tot de ontbinding van een autonoom overheidsbedrijf, dat de vorm van naamloze 
vennootschap van publiek recht heeft aangenomen, kan slechts worden beslist bij of krachtens wet. De wet regelt de 
wij ze en de voorwaarden van de vereffening." 
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te ontvangen over de toepassing van de eerste, algemene titel van de a.o.b.-wet,396 (d) het recht om 

van de ombudsdiensten hun jaarlijks verslag te ontvangen397 en (e) het recht op mededeling door 

voornoemde minister van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van het college van 

commissarissen398. De genoemde verslagen en stukken krijgt het Parlement niet ter goedkeuring maar 

ter informatie meegedeeld. Bovendien worden de informatie- en verslagplichten in de praktijk vaak 

niet nageleefd (infra, nr. 136, sub a). 

90. Men kan zich moeilijk van de indruk ontdoen dat het Parlement in 1991 niet volledig heeft beseft 
in welke mate het de controle op autonome overheidsbedrijven uit handen heeft gegeven. Zo 
reageerden parlementsleden, over de partij grenzen heen, verontwaardigd toen bleek dat ze hun 
parlementaire vragen over de betrokken overheidsbedrijven systematisch onbeantwoord terugkregen, 
onder verwijzing naar de bedrijfsautonomie, naar de onmogelijkheid om commercieel gevoelige 
informatie vrij te geven of naar het langdurig opzoekingswerk dat het personeel-van de betrokken 

ondernemingen "zou onttrekken aan haar talrijke en belangrijke taken".399 Ze hadden zich blijkbaar 

een andere voorstelling gemaakt van de controle op publieke bedrijven. 

2.2 Regering, regeringscommissaris, inspectie van Financiën 

91. De wetgever heeft de uitvoerende macht zeer ruime bevoegdheden toebedeeld (infra, nrs. 92-93), 
doch bij de uitoefening van het administratief toezicht is de positie van de voogdijminister verzwakt 
in vergelijking met het regime van de wet van 16 maart 1954 (infra, nr. 94). 

92. De bevoegdheden die de a.o.b.-wet toekent aan de uitvoerende macht (Koning en/ of Minister) zijn 
waarlijk indrukwekkend. .. 

Een greep uit een lange lijst: 

- de Koning deelt een organisme in als autonoom overheidsbedrijf;400 

- de Minister onderhandelt en sluit het beheerscontract, dat slechts in werking kan treden nadat de 

Koning het heeft goedgekeurd en op de datum die Hij vaststeit;40 1 

396 Art. 23, § 6, a.o.b.-wet. 

397 Art. 46, voorlaatste zin, a.o.b.-wet. 

398 Art. 27, § 3, in fine, a.o.b.-wet. 

399 Zie bijv. de antwoorden op volgende schriftelijke vragen: nr. 209 van 10 november 1992, Vr. en Antw., Senaat, 
9 februari 1993, [43], 1857; nr. 232 van 18 november 1992, Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, [41], 1731; nr. 235 van 
25 november 1992, zelfde vindplaats (aangehaald in mondelinge vraag over "het beheer en het personeelsbestand van 
de NMBS", Hand., Senaat, 1992-1993, 11 februari 1993, 1806), nr. 362 van 26 februari 1993 over "NMBS -
Investeringen- Beschikbaarheid van de gegevens", Vr. en Antw., Senaat, 14 september 1993, [73], 3737; nr. 453 van 
5 maart 1993 over "NMBS - Parlementaire controle", Vr. en Antw., Kamer, 1992-1993, [55], 4801; nr. 120 van 
8 november 1995, Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 14 april1997, [77], 10541 (uit dit antwoord komt het citaat); nr. 
88 van 11 oktober 1996, Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, [1-40], 1964; nr. 215 van 16 mei 1997, Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 28 juli 1997, [92], 12621. De vragen waarvan de titel vermeld staat, gaan in op de gebrekkige 
mogelijkheid tot parlementaire controle. 
400 Zie art. 1, § 2 (schrapping in wet 16 maart 1954, supra, voetnoot 24) en § 3 (indeling bij autonome 
overheidsbedrijven) a.o.b.-wet. Onder zekere voorwaarden kan de Koning ook de dochterondernemingen die een 
autonoom overheidsbedrijf bij de uitvoering van zijn taken van openbare dienst betrekt, of de vennootschappen, 
verenigingen en instellingen die het daartoe opricht, indelen als autonome overheidsbedrijven : art. 13, § 4 en § 6, lid 
1, a.o.b.-wet. Zie ook art. 161 a.o.b.-wet, met een specifieke regeling voor een eventueelfiliaal (eventuele filialen) van 
de NMBS actief in het internationaal reizigersvervoer per spoor. 

401 A. Art. 4, §§ 1 en 3, a.o.b.-wet. De Koning beslist bij in Ministerraad overlegd besluit. 
B. Andere bevoegdheden van de Koning in dit verband : 
- Is bij het verstrijken van een beheerscontract geen nieuw contract in werking getreden, dan. wordt het bestaande 
contract van rechtswege verlengd; is na één jaar verlenging nog geen nieuw contract in werking getreden, dan kan de 
Koning bij in Ministerraad overlegd besluit, voorlopige regels vaststellen die als nieuw beheerscontract zullen gelden 
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-voorzover het de uitvoering van taken van openbare dienst betreft, dient het jaarlijkse 
ondememingsplan402 ter goedkeuring aan de Minister voorgelegd;403 

- de beslissing tot omzetting van een autonoom overheidsbedrijf in naamloze vennootschap van publiek 
recht dient goedgekeurd door·de Koning, samen met de statuten van de nieuwe vennootschap;404 in 
het besluit tot goedkeuring van het eerste beheerscontract kan de Koning zelfs helemaal autonoom tot 
omzetting beslissen, onder de voorwaarden en met de statuten die Hij bepaalt;405 

- elke statutenwijziging dient eveneens goedgekeurd door de Koning;406 

- enzovoort-407. 

Hoger was ook al gebleken dat de Minister in autonome overheidsbedrijven zonder 
vennootschapsvorm de functies van de algemene vergadering vervult; hij zal bijvoorbeeld beslissen of 

totdat een nieuw contract in werking treedt (art. 5, § 3, a.o.b.-wet); voor de vaststelling van het eerste beheerscontract 
geldt een vergelijkbare regeling (art. 48, § 2, a.o.b.-wet); 

. -De Koning kan in het besluit tot goedkeuring van het eerste beheerscontract met RLW, NMBS, Regie der Posterijen 
of RTI, de wets-bepalingen die het organiek statuut, de financiering en de werking van deze instellingen regelen 
opheffen, aanvullen, wijzigen of vel'Vangen, teneinde de daarin vervatte regelen in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van de a.o.b.-wet (Hij kan tevens coördineren) : art. 2 a.o.b.-wet. 

402 Het ondernemingsplan legt de doelstellingen en de strategie van het autonoom overheidsbedrijf op halflange 
termijn vast. Als inspiratiebron dient het "business plan" van particuliere vennootschappen. Zie Memorie van 
toelichting a.o.b.-wet (supra, voetnoot 88), 25. · 
403 De Minister toetst aan het beheerscontract; onderdelen die niet die de uitvoering van de taken van openbare dienst 
betreffen, krijgt de Minister ter informatie meegedeeld. Zie art. 26, lid 2, tweede en derde zin, a.o.b.-wet. 

404 Art. 38, § 3, a.o.b.-wet. D'e Koning beslist bij in Ministerraad overlegd besluit. 

405 Art. 38, § 7, a.o.b.-wet, waarin geen sprake is van beslissing bij in Ministerraad overlegd besluit. 

406 Art. 41, § 4, a.o.b.-wet. De Koning beslist bij in Ministerraad overlegd besluit. 

407 Naast alle bevoegdheden die in dit en het volgende randnummer staan opgesomd, vindt men alleen al in Titel I 
van de a.o.b.-wet (d.w.z. de algemene titel die voor alle autonome overheidsbedrijven geldt) ook volgende 
prerogatieven van de uitvoerende macht: 
- aanwijzing van de overheden waaraan de Staat de aandelen kan overdragen die hem bij omzetting van een autonoom 
overheidsbedrijf in naamloze vennootschap worden toegekend, en vaststelling van de voorwaarden voor overdracht : 
art. 39, § 1, lid 3, a.o.b.-wet; 
- niet elders vermelde bevoegdheden inzake dochterondernemingen : de Koning kan bij in Ministerraad overlegd 
besluit de regels aanpassen die de a.o.b.-wet oplegt bij de participatie (of oprichting) door autonome 
overheidsbedrijven in (van) dochterondernemingen (art. 13, § 2, lid 2, a.o.b.-wet) en Hij kan wettelijke monopolies 
van het autonoom overheidsbedrijf overdragen of toewijzen aan een dochteronderneming van dat bedrijf, voor zover 
zulks noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de dochteronderneming (art. 13, § 5, a.o.b.-wet); zie ook hierna over 
de definitie van het begrip "overheid"; 
-tussenkomst bij uitgifte personeelsaandelen: art. 40, § 3, lid 4 (voor Belgacom geldt een specifieke regeling: 
art. 60/1, § 4, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 7 wet 12 december 1994 (supra, voetnoot 103) en vervangen door 
art. 84, 3°, wet 20 december 1995, supra, voetnoot 99);. 
-definitie van het begrip "overheid" voor art. 13 (dochterondernemingen) en Hoofdstuk IX (omzetting in naamloze 
vennootschap van publiek recht) : art. 42, lid 2, a.o.b.-wet; 
-bepalen van "algemene of bijzondere regelen" omtrent de vorm en inhoud van de samenvattende staat van de 
rekeningen betreffende de taken van openbare dienst en van de commentaar die autonome overheidsbedrijven daarbij 
moeten geven: art. 27, § 1, lid 3, a.o.b.-wet (het uitblijven van een toepassingsbesluit leidt volgens het Rekenhof tot 
moeilijkheden : infra, nr. _); 
-tussenkomst bij de vaststelling van het eerste personeelsstatuut of syndicaal statuut : art. 33 a.o.b.-wet; 
-verbindend verklaren van een collectieve overeenkomst voor alle overheidsbedrijven die niet in het Comité 
Overheidsbedrijven vertegenwoordigd zijn, de vakorganisaties en de personeelsleden van die bedrijven : art. 31, § 4, 
lid 3, a.o.b.-wet; 
-regeling toepassingsmodaliteiten van art. 30 a.o.b.-wet, over het paritair comité, en van art. 31, over het Comité 
Overheidsbedrijven (zie telkens § 8 van de artikelen); regeling toepassingsmodaliteiten voor samenstelling eerste 
paritair comité : art. 49, §§ 3-4, a.o.b.-wet; 
-niet elders vermelde tussenkomsten bij de instelling en organisatie vanombudsdiensten: art. 43, § 1, lid 2, art. 43bis, 
§ 2, in fine, art. 45, in fine. 
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kwijting wordt gegeven aan bestuurders en commissarissen.408 In autonome overheidsbedrijven met 
vennootschapsvorm blijft de Minister dominant, want hijzelf of zijn afgevaardigde vertegenwoordigt 
de Staat op de algemene vergadering.409 Bovendien ziet het autonoom overheidsbedrijf, vennootschap · 
of niet, heel wat van zijn handelingen afhankelijk gesteld van een koninklijke of ministeriële 
machtiging of goedkeuring. 410 

93. Imposant is eveneens de bevoegdheid van de uitvoerende macht tot benoeming en ontslag van bij 
de werking van het autonoom overheidsbedrijf betrokken personen. Ten aanzien van leden van de 
raad van bestuur (incl. voorzitter) en van het directiecomité (incl. gedelegeerd bestuurder) is dit hoger 
reeds gebleken (supra, nrs. 82-83). Maar Koning of Minister benoemen en/ of ontslaan eveneens de 
regeringscommissarissen411 en hun plaatsvervangers412, de twee commissarissen die geen lid van het 
Rekenhof zijn,413 de voorzitter van het paritair comité,414 de voorzitter415, de leden416 en de 
plaatsvervangende leden417 van het overkoepelende Comité overheidsbedrijven en de leden van de 
ombudsdienst418. Veelal regelt de Koning ook de bezoldiging,419 stelt Hij het aantalleden van een 

408 Zie de opsomming van bevoegdheden die de algemene vergadering van de Minister overneemt wanneer het 
autonoom overheidsbedrijf in een naamloze vennootschap wordt omgezet : supra, voetnoot_. 

409 Art. 41, § 2, a.o.b.-wet. Zie voorts supra, nr._. 

410 Machtiging door de Koning om een dochteronderneming te betrekken bij de uitvoering van taken van openbare 
dienst (de Koning kan bij die gelegenheid bijzondere voorwaarden opleggen): art. 13, § 3, a.o.b.-wet. Machtiging 
door de Koning tot uitgifte van nieuwe aandelen of van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht : 
supra, voetnoot_. Machtiging door de Minister, indien overeengekomen in beheerscontract, tot verwerving, oprichting 
of vervreemding van een onroerend goed of recht : supra, voetnoot _. Machtiging door de Minister tot belegging in 
vreemde munt: supra, voetnoot _. Goedkeuring door de Koning van statuten en wijzigingen daarvan: supra, 
voetnoten_-_. Goedkeuring door de Minister van het ondernemingsplan: supra, voetnoot_. Goedkeuring door de 
Minister, indien overeengekomen in het beheerscontract, van beslissing tot gunning van opdrachten die verband 
houden met de uitvoering van taken van openbare dienst: supra, voetnoot_. Goedkeuring door, de Minister van 
maximumtarieven voor prestaties van openbare dienst of van de formules voor hun berekening, voorzover niet in het 
beheerscontract geregeld: art. 9, lid 3, a.o.b.-wet. Een optreden van de Koning gebeurt in de genoemde gevallen bij in 
Ministerraad overlegd koninklijk besluit. 

411 Benoemd en ontslagen door de Koning, op voordracht van de Minister: art. 23, § 1, lid 1, a.o.b.-wet. Voor het 
pensioenfonds van BIAC: art 191, § 3, lid 1, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 10 K.B. 2 april 1998 (supra, voetnoot 
102). 
412 Aangeduid door de Minister: art. 23, § 1, lid 2, a.o.b.-wet. 

413 Benoemd door de minister onder wie het overheidsbedrijfindien het overheidsbedrijfniet de vorm van naamloze 
vennootschap van publiek recht heeft: art. 25, § 3, lid 1, a.o.b.-wet. Benoemd door de algemene vergadering indien 
het overheidsbedrijf wel die vorm heeft: art. 25, § 3, lid 2, a.o.b.-wet. Steeds benoemd onder de leden, natuurlijke 
personen of rechtspersonen, van het Instituut der bedrijfsrevisoren, "voorgedragen overeenkomstig artikel 15ter van de 
wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, ingevoegd door de wet van 21 februari 1985, 
waarbij het paritair comité de taak van de ondernemingsraad vervult" : art. 25, § 3, lid 3, a.o.b.-wet. 

414 De voorzitter van de raad van bestuur is tevens voorzitter van het paritair comité: art. 30, § 3, lid 2, a.o.b.-wet. 
Zie over benoeming en ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur: supra, nr._. 

415 Benoemd door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, op voordracht van de Eerste Minister : art. 31, 
§ 5, lid 2, a.o.b.-wet. 

416 Negen leden benoemd door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit, op voordracht van de raden van 
bestuur van de autonome overheidsbedrijven en van de Eerste Minister; negen leden worden benoemd door de 
ministers onder wie de betrokken overheidsbedrijven ressorteren, op voordracht van de representatieve 
vakorganisaties : art. 31, § 6, leden 2 en 3, a.o.b.-wet. 

417 Benoemd volgens dezelfde procedure : art. 31, § 6, lid 4, a.o.b.-wet. 

418 Benoemd door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit : art. 44, § 1, a.o.b.-wet. 

419 Zolang het overheidsbedrijfniet de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft, stelt de Koning de 
bezoldiging vast die de leden van de raad van bestuur genieten uit hoofde van hun mandaat als bestuurder (art. 21, 
§ 2, a.o.b.-wet), evenals de bezoldiging van de commissarissen (art. 25, § 5, a.o.b.-wet); heeft het overheidsbedrijfwel 
de vennootschapsvorm, dan beslist de algemene vergadering (idem). Daarnaast regelt de Koning altijd de bezoldiging 
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orgaan vast420 of, nog algemener, regelt Hij samenstelling, opdracht, statuut en/ of actiemiddelen.421 
Zelden schrijft de a.o.b.-wet bekwaamheidsvereisten voor die de Koning of de Minister bij hun 
benoemingen binden,422 wat het risico op puur politieke benoemingen vergroot. 

94. Administratief toezicht. In vergelijking met het regime dat gold onder de wet van 16 maart 1954 
blijkt het administratief toezicht op de autonome overheidsbedrijven fundamenteel verzwakt. De 
hiërarchische verhouding tussen overheidsbedrijf en voogdijmi11-ister- die term gebruikt de a.o.b.-wet 
trouwens niet meer423- heeft plaats geruimd voor een grotendeels contractuele relatie.424 

van de regeringscommissarissen bij de autonome overheidsbedrijven (art. 23, § 1, lid 3, a.o.b.-wet, gewijzigd door 
art. 1 wet 12 december 1994, supra, voetnoot 103) en bij het pensioenfonds van Belgacom (art. 59/6, lid 3, ingevoegd 
door art. 55 wet 20 december 1995, supra, voetnoot 99). Hetzelfde geldt voor de bezoldiging van de leden van de 
ombudsdiensten : art. 44bis, ingevoegd door art. 88 wet 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 
9 augustus 1993 ). Over de bezoldiging van de gedelegeerd-bestuurder en de leden van het directiecomité beslist de 
Koning niet: die wordt beheerst door een bijzondere overeenkomst tussen de betrokkenen en het overheidsbedrijf 
(art. 21, § 1, a.o.b.-wet). 

420 Zo bijv. van de raad van bestuur van autonome overheidsbedrijven die niet de vorm van naamloze vennootschap 
van publiek recht hebben (art. 18, § 2, lid 1, a.o.b.-wet) en van het paritair comité (art. 30, § 3, lid 1, a.o.b.-wet). 

421 Zie o.m. volgende bepalingen uit de a.o.b.-wet (nadruk toegevoegd; "bis"-artikelen ingevoegd door wet 
19 december 1997, supra, voetnoot 99) : 
(i) art. 23, § 1, lid 3, eerste zin: "De Koning regelt de uitoefening van de opdrachten van de 
Regeringscommissarissen." (In uitvoering hiervan: K.B. 5 maart 1992b tot regeling van de uitoefening van de 
opdrachten van de Regeringscommissarissen bij de autonome overheidsbedrijven, B.S., 23 apri11992); 
(ii) art. 25, § 2 : "De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, nadere regelen vaststellen aangaande de 
opdracht, de actiemiddelen en het statuut van de commissarissen." (In uitvoering hiervan: K.B. 5 maart 1992a tot 
vaststelling van nadere regelen met betrekking tot de opdracht, de actiemogelijkheden en het statuut van de 
commissarissen bij de autonome overheidsbedrijven, B.S., 23 apri11992); 
_(iii-a) art. 44bis, § 1 : "De Koning stelt het administratief en geldelijk statuut van de dienst. 'ombudsman' vast." 
(iii-b) art. 45 (vgl. voor de ombudsdienst telecommunicatie art. 45bis, § 1, lid 1): "De Koning bepaalt, bij een in 
Ministerraad overlegd besluit, de menselijke en materiële middelen die het autonoom overheidsbedrijf ter beschikking 
van zijn dienst 'ombudsman' stelt." 
(iii-c) art. 46bis, § 1 : de Koning stelt de lij st vast van personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld van de dienst 
"Ombudsman" bij Belgacom en die behoudens verzet worden overgedragen aan het BIPT. 
(iv) art. 47, § 1, lid 2, over het Raadgevend comité dat bij elk autonoom overheidsbedrijf dient opgericht: "De Koning 
regelt de samenstelling en de werking ervan bij een in Ministerraad overlegd besluit." 
(v) art. 139 over het Raadgevend comité voor de postdiensten opgericht bij het BIPT: "De Koning bepaalt, bij een in 
Ministerraad overlegd besluit, de samenstelling en de werkingsmodaliteiten van dit Comité." 

422 A. "[L]a loi n'impose aucune exigence · ni quant à la compétence technique des candidats, ni quant à la 
représentation d'intérpets divers au sein des conseils d'administration. Ni les consommateurs, ni Ie personnel, ni les 
milieux économiques et sociaux, n'interviennent formellement dans Ie processus de nomination. Le Roi se trouve donc 
investi d'une compétence entièrement discrétionnaire." DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 128. Ondertussen zijn er 
gelukkig toch enkele uitzonderingen. 
B. Wat Belgacom betreft, zijn de artt. 19-20 a.o.b.-wet buiten toepassing verklaard door art. 15 statuten Belgacom 
(dat kan op grond van art. 59/2, § 4, lid 1, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 3 wet 12 december 1994, supra, voetnoot 
103, en gewijzigd door art. 81, 2°, wet 20 december 1995, supra, voetnoot 99). Art. 18, § 2, lid 1, statuten Belgacom· 
(§ 2 hemummerd door punt 7, 3°, van de bijlage bij K.B. 19 maart 1996a, supra, voetnoot 120) bepaalt nu: 
"De Koning benoemt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, een aantalleden in verhouding tot het aantal stemmen 
dat verbonden is aan de aandelen in het bezit van de Staat. De leden worden aangewezen wegens hun juridische, 
economische, financiële of sociale bevoegdheid of hun bevoegdheid inzake telecommunicatie." 
C. Voor Belgacontrol geldt het- bescheiden- vereiste dat binnen het directiecomité "[h]et lid verantwoordelijk voor 
de luchtverkeersleiding operationele ervaring [moet] hebben inzake burgerlijke luchtverkeersleiding." Zie art. 20, § 3, 
a.o.b.-wet, zoals vervangen door art. 173, § 2, 3°, a.o.b.-wet, zelf ingevoegd door art. 10 K.B. 2 april 1998 (supra, 
voetnoot 1 02) en gewijzigd door art. 8 K.B. 17 juli 1998 houdende aanvullende bepalingen betreffende de hervorming 
van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 28 juli 1998, tweede uitgave). 
D. Benoemingsvereisten voor ombudsmannen liggen vervat in art. 44, § 2, a.o.b.-wet. 

423 In de wet van 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24) komt ze bijv. voor in art. 3, § 6. Genoemde wet hanteert voorts 
de term "minister van wie het organisme afhangt". 
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De bevoegdheden van de Minister, van de regeringscommissaris, van de ministers van Financiën, 
Begroting en Ambtenarenzaken en van de Inspectie van Financiën zijn sterk ingeperkt of zelfs 
vervallen.425 De Minister kan zijn beslissing op geen enkele wijze meer in de plaats stellen van die 
van het overheidsbedrijf en er is geen opportuniteitscontrole meer, enkelnog een wettigheidscontrole. 
Daarin vooralligt de aanzienlijk "autonomie" van de autonome overheidsbedrijven. 

Vergelijken we, meer in detail, het regime van de wet van 16 maart 1954 met dat van de a.o.b.-wet : · 

(i) Vóór de omvorming ervan in autonome overheidsbedrijven waren de RTT, de Regie der posterijen 
en de RLW in de wet van 16 maart 1954 ingedeeld als organismen van categorie A. Bedoelde wet 
onderwerpt zulke "regieën" of "gepersonaliseerde besturen" aan het hiërarchisch gezag van de 
minister waarvan ze afhangen.426 De NMBS en de RTBF waren vóór omvorming organismen van 
categorie B. Die onderwerpt de wet van 16 maart 1954 aan de controlebevoegdheid van de minister(s) 
waarvan ze afhangen, uitgeoefend via één of meer regeringscommissarissen.427 Laatstgenoemden 
beschikken voor de vervulling van hun opdracht over "de ruimste macht" en kunnen bij de minister( s) 
binnen vier vrije dagen428 beroep instellen tegen elke beslissing die ze strijdig achten met de wet, de 
statuten of het algemeen belang;429 de minister beschikt dan over twintig vrije dagen om de 
gewraakte beslissing eventueel te vernietigen430. Nog voor de organismen van categorie B (of C of 
D) geldt dat de voogdijminister of de regeringscommissaris "wanneer het algemeen belang of de 
naleving van de wet of de reglementen het eist", het beheersorgaan van de organismen kan verplichten 
om binnen een bepaalde termijn te beraadslagen over de aangelegenheden die hij bepaalt; heeft het 
beheersorgaan bij het verstrijken van de termijn geen beslissing genomen of een beslissing waarmee 
de voogdijminister niet kan instemmen, dan kan de Koning de beslissing nemen in de plaats van het 
beheer~orgaan (zgn. "dwangtoezicht", "tutelle de substitution").431 

Het regime dat de a.o.b.-wet heeft ingesteld na omvorming van de organismen in autonome 
overheidsbedrijven, wijkt op zes punten af van bovenstaande regeling : 

- er is geen hiërarchisch gezag meer, enkel nog controlebevoegdheid;432 

424 "[L]e lien hiérarchique est annulé. On peut même aller jusqu'à prétendre que ce lien nesera plus de tutelle, tout au 
moins stricto sensu. TI s'agira -au moins partiellement- d'un lien contractuel concrétisé par un contrat de gestion 
négocié." QUERTAINMONT, P., l.c., 82. 
425 "Au total, les tutelles disparaissent (fonction publique) ou s'allègent considérablement (ministre 'compétent', 
budget)." MEUNIER, B., l.c., 59. 
426 Art. 8, lid 1, wet 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24; art. 8 vervangen door art. 3 K.B. nr. 88 van 11 november 
1967 tot wijziging en aanvulling van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van 
openbaar nut (B.S., 14 november 1967). 
427 Art. 9, § 1, wet 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24; art. 9 vervangen door art. 4 K.B nr. 88 van 11 november 1967, 
supra, voetnoot 426, en gewijzigd door art. 4 K.B. nr. 431 van 5 augustus 1986 tot wijziging van de wet van 16 maart 
1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, B.S., 21 augustus 1986). Dezelfde regeling 
geldt voor organismen van categorieën C enD. 
428 Art. 9, § 3, wet 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24; art. 9 vervangen door art. 4 K.B nr. 88 van 11 november 1967, 
supra, voetnoot 426, en gewijzigd door art. 4 K.B. nr. 431 van 5 augustus 1986, supra, voetnoot 427). 
429 Art. 9, § 2, tweede zin, en § 3, lid 1, wet 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24; art. 9 vervangen door art. 4 K.B 
nr. 88 van 11 november 1967, supra, voetnoot 426, en gewijzigd door art. 4 K.B. nr. 431 van 5 augustus 1986, supra, 
voetnoot 427). 
430 De minister kan de termijn verlengen met nog eens tien dagen. Voor de organismen van categorie C wordt de 
termijn tot acht dagen herleid, eveneens verlengbaar met tien dagen. Art. 10, §§ 2-4, wet 16 maart 1954 (supra, 
voetnoot 24). Spreekt de minister binnen deze termijnen geen nietigverklaring uit dan wordt de beslissing definitief: 
art. 10, § 2, wet 16 maart 1954 (art. 10 vervangen door art. 10 wet 28 december 1973 _, B.S., 29 december 1973). 
431 Art. 23, lid 1 en lid 2, eerste zin, wet 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24). De Koning beslist bij in Ministerraad 
overlegd besluit. · 

432 Art. 23, § 1, lid 1, a.o.b.-wet. 
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- die controlebevoegdheid wordt in alle gevallen nog slechts door één enkele regeringscommissaris 
uitgeoefend;433 

- die regeringscommissaris waakt niet meer over de naleving van het algemeen belang, 434 maar enkel 
nog over de naleving van de wet, het organiek statuut en het beheerscontract;435 

- de Minister beschikt na een beroep van de regeringscommissaris nog slechts over een termijn van 
acht (i.p.v. twintig) vrije dagen voor een uitspraak;436 verlenging van deze termijn is moeilijker dan 
voorheen;43 7 nietigverklaring door de Minister van een beslissing van de beheersorganen is in de 
praktijk nog maar één keer voorgekomen;438 

- Minister of regeringscommissaris kunnen het bevoegde bestuursorgaan nog steeds verplichten tot 
beraadslaging over aangelegenheden die zij aanduiden, doch. enkel "wanneer de naleving van de 
wet, van het organiek statuut of van het beheerscontract het eist" en niet meer wanneer het algemeen 
belang het vereist;439 

-Minister of regeringscommissaris kunnen het bevoegde bestuursorgaan nog steeds verplichten tot 
beraadslaging over aangelegenheden die zij aanduiden, doch de mogelijkheid tot dwangtoezicht 
daarbij vervalt; in die omstandigheden twijfelt de literatuur aan het nut van de bevoegdheid om tot 
beraadslaging te verplichten. 440 

(ii) De wet van 16 maart 1954 verleent de minister van Financiën, bijgestaan door de Inspectie van 
Financiën, een controlebevoegdheid over alle beslissingen met fmanciële of budgettaire weerslag van 
organismen van categorie A.441 In organismen van andere categorieën heeft de Minister van 
Financiën hetzij een eigen regeringscommissaris, hetzij een afgevaardigde.442 Ook anderszins staat de 
wet van 1954 vol met verwijzingen naar tussenkomsten van de minister van Financiën én de minister 
van Begroting. Niet zo de a.o.b.-wet. Autonome overheidsbedrijven beslissen in principe vrij over hun 

433 Idem. Over beslissingen van de raad van bestuur of het directiecomité die een weerslag hebben op de algemene 
uitgavenbegroting van het Rijk brengt de regeringscommissaris nog wel verslag uit aan de minister van Begroting. 
Bovendien dient de Minister bij wie beroep is ingesteld voor zijn beslissing het akkoord te vragen van de minister van 
Begroting, althans in geval van weerslag op de algemene uitgavenbegroting: art. 23, § 4, lid 3, a.o.b.-wet. Zie de 
appreciatie bij DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 151, en voetnoot 2 op die bladzijde. 

434 Naar verluidt, oordeelde de wetgever dat het beheerscontract het algemeen belang voldoende codificeerde en 
wilde hij vermijden dat onder het mom van "algemeen belang" politiek gemotiveerde vemietigingsbesluiten zouden 
worden uitgevaardigd. Zie DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 149, die het niettemin heeft over een "restriction 
fondamentale du champ du controle de tutelle". Zie over de opdracht van de regeringscommissaris ook artt. 33, § 1, en 
35, § 4 (niet van toepassing op de NMBS: § 5) a.o.b.-wet. 

435 Art. 23, § 2, lid 1, a.o.b.-wet. De regeringscommissaris ziet er "inzonderheid" op toe dat het door het 
overheidsbedrijf gevoerde beleid, "inzonderheid" wat de dochterondernemingen betreft, de uitvoering van de taken 
van de openbare dienst niet in het gedrang brengt: idem. Een specifieke interventiemogelijkheid is in het kader van die 
opdracht echter niet voorzien: DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 150. 
436 Art. 23, § 4, lid 4, a.o.b.-wet. Alleen voor organismen van categorie C herleidde de wet van 16 maart 1954 (supra, 
voetnoot 24) de termijn tot acht vrije dagen: art. 10, § 3, van die wet, eveneens vervangen door art. 10 wet 
28 december 1973. 
437 Zie art. 23, § 4, lid 5, a.o.b.-wet. De Minister kan de termijnen niet langer eenzijdig verlengen. Enkel indien het in 
vorige voetnoot vermelde akkoord tussen de Minister en de minister van Begroting niet binnen acht vrije dagen tot 
stand komt, wordt over de aangelegenheid beslist binnen een termijn van dertig vrije dagen. 

438 154e Boek van Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 348. 
439 Art. 24 a.o.b.-wet. 

440 Idem. Zie DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 151 en voetnoot 3 op die bladzijde. 

441 Art. 8, lid 2, wet 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24; art. 8 vervangen door art. 3 K.B. nr. 88 van 11 november 
1967, supra, voetnoot 426). 
442 Art. 9, § 4, wet 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24; art. 9 vervangen door art. 4 K.B. nr. 88 van 11 november 
1967, supra, voetnoot 426, en gewijzigd door art. 4 K.B. nr. 431 van 5 augustus 1986, supra, voetnoot 427). 
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fmanciering en staan dus veel onafhankelijker tegenover de genoemde ministers.443 De minister van 
Financiën heeft geen regeringscommissaris of afgevaardigde meer. De Inspectie van Financiën is niet 
langer bétrokken bij de controle van de uitgaven van de autonome overheidsbedrijven.444 

(iii) Aangezien de autonome overheidsbedrijven hun eigen personeelsstatuut- vaststellen, is er geen 
ruimte voor voogdij vanwege de minister van Ambtenarenzaken.445 

(iv) De wet van 16 maart 1954 bepaalt dat de bijzondere Dienst voor Begratingsenquêtes en het Hoog 
Comité van Toezicht hun opdrachten kunnen vervullen bij de aan die wet onderworpen 
organismen.446 De a.o.b.-wet bepaalt hieromtrent niets. 

95. Verslagplichten. Talrijk zijn de verslagen die de Minister, eventueel ook de minister van 
Begroting, krijgen voorgelegd;447 ze kunnen of moeten desgewenst ook adviezen vragen448. Zag de 
wetgever in verslagen en adviezen een compensatie voor het verzwakte administratief toezicht ? 

2. 3 Controle op de besteding van overheidsmiddelen : Rekenhof 

96. Algemeen. In een land waar overheidsuitgaven meer dan de helft (!) van het bruto binnenlands 
produkt beslaan, 449 is het cruciaal dat onafhankelijke technici toezicht houden op de 

443 QUERTAINMONT, P., l.c., 82. Zie enkel (i) supra, voetnoot _, over het verslag dat de regeringscommissaris 
uitbrengt aan de minister van Begroting en over het vereiste van akkoord van de minister van Begroting met bepaalde 
beslissingen van de Minister bij wie de regeringseommissaris beroep heeft ingesteld, (ii) het vereiste van machtiging 
door de Minister van Financiën van beleggingen in vreemde munt (art. 12, § 3, tweede zin, a.o.b.-wet) en (iii) het 
vereiste dat de raad van bestuur jaarrekening, jaarverslag en verslag van het college van commissarissen aan de 
minister van Begroting toezendt (art. 27, § 3, lid 1, a.o.b.-wet). 

444 154e Boekvan Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 348. 
445 QUERTAINMONT, P., l.c., 82. Vgl. art. 11, §§ 1-3, wet 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24), herhaaldelijk gewijzigd. 

446 Art. 22 wet 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24), ingevoegd door art. 14 K.B. nr. 4 van 18 april 1967 tot wijziging 
en aanvulling van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (B.S., 
20 april 1967) en gewijzigd door art. 35 wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken 
(B.S., 14 augustus 1994). Zie ook art. 26 wet 16 maart 1954, ingevoegd door art. 6 K.B. nr. 88 van 11 november, 1967 
(supra, voetnoot 426) en gewijzigd door art. 55 wet 22 juli 1970 (B.S., 4 september 1970). 
447 De Regeringscommissaris brengt verslag uit bij de Minister en de minister van Begroting (art. 23, § 2, lid 2, a.o.b.
wet). Jaarlijks brengt de raad van bestuur verslag uit bij de Minister over de uitvoering door het overheidsbedrijf van 
zijn taken van openbare dienst (art. 23, § 5, a.o.b.-wet). Het college van commissarissen zendt het in artikel 65 van de 
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen bedoelde verslag o.m. aan de Minister (art. 25, § 6, tweede zin, 
a.o.b.-wet). De raad van bestuur zendt jaarrekening, jaarverslag en verslag van het college van commissarissen over 
aan de Minister, alsmede aan de Minister van Begroting (art. 27, § 3, lid 1, a.o.b.-wet). De dienst "ombudsman" moet 
zijn jaarlijks verslag overmaken aan o.m. de Minister en/ of de minister bevoegd voor telecommunicatie (art. 46, derde 
zin, a.o.b.-wet). Jaarlijks brengt het Raadgevend comité verslag uit over zijn activiteiten, o.m. bij de Minister (art. 47, 
§ 3). Vgl. DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 145 : "11 n'est pas interdit de juger ces exigences quelque peu 
pléthoriques." 

448 De ombudsdienst voor telecommunicatie opgericht bij het BIPT zal "in het kader van zijn opdrachten" advies 
uitbrengen aan de minister die bevoegd is voor telecommunicatie (art. 43bis, § 3, 6°, a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 4 
wet 19 december 1997, supra, voetnoot 99). Het Comité Overheidsbedrijven verleent advies over elk voorontwerp van 
wet of van besluit dat het personeelsstatuut of het syndicaal statuut van meer dan één autonoom overheidsbedrijfregelt 
(art. 31, § 3, a.o.b.-wet). De Minister kan advies vragen aan het Raadgevend comité dat bij elk autonoom 
overheidsbedrijf wordt ingesteld (art. 47, § 2, lid 3, a.o.b.-wet). Het BIPT adviseert de Minister over alle 
aangelegenheden die betrekking hebben op de postdiensten en de financiële postdiensten (art. 133, lid 2, a.o.b.-wet; 
zie ook artt. 135 en 137, a.o.b.-wet). Het Raadgevend comité voor de postdiensten, opgericht bij het BIPT, adviseert 
over alle aangelegenheden inzake de postdiensten, en over de toepassing van de titel "Bescherming van de gebruikers" 
van de a.o.b.-wet (art. 138 a.o.b.-wet). 

449 150e Boek van Opmerkingen (1992-1993) van het Rekenhof, 18: "Het meest opvallende verschijnsel op het 
gebied van de overheidsfinanciën was ongetwijfeld de snelle groei van de overheidsbegrotingen, waardoor het globale 
niveau van de · overheidsuitgaven tussen 1960 en 1980 van 34 tot 58 % van het bruto nationaal produkt 
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overheidsfinanciën. Deze functie vervult het Rekenhof, emanatie van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers.450 Hieronder wordt nader ingegaan op de bevoegdheden van het Rekenhof 
(infra, nr. 97) en op de uitoefening van die bevoegdheden ter controle van autonome 
overheidsbedrijven (infra,.nrs. 98-102). Hierbij moge blijken dat het Parlement ten aanzien van "zijn" 
Rekenhof een dubbelzinnige houding aanneemt. Enerzijds stemt het wetten om de bevoegdheden van 
het Rekenhof uit te breiden ( cf. invoering van beheerscontrole en van controle op ontvangsten, infra, 
volgend randnr.), anderzijds onttrekt het, geheel of gedeeltelijk, steeds meer instellingen die met 
gemeenschapsgelden werken aan de controle van het Rekenhof (infra, nrs. 100-1 02). 

97. Bevoegdheden. Het Rekenhof heeft drie bevoegdheden : een parlementaire, een administratieve en 
een rechtsprekende.451 Grondslag ervoor vormt· art. 180 G.W.,452 uitgewerkt en grotendeels 
hemomen in de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.453 454 

De parlementaire taak, volgens ALEN "de voornaamste", behelst informatieverstrekking aan, en de 
advisering van het federale Parlement en de regionale raden.455 

De administratieve taak omvat het toezicht houden op de wettigheid en regelmatigheid van de financiële 
verrichtingen van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten. Dit toezicht werd traditioneel preventief 
uitgeoefend, via het zgn. "voorafgaand visum". Nu zou in de praktijk nog slechts een vijfde van de totale 
uitgaven aan het voorafgaand visum zijn onderworpen, terwijl in de andere gevallen enkel controle 
a posteriori wordt uitgeoefend,456 zoals dat ook het geval is t.a.v. gemeenten en provincies. 

steeg. I/ Sedertdien kon de groei van de overheidsuitgaven ... worden ingedijkt tot het huidige peil van ongeveer 3 800 
miljard frank eind 1992, zijnde nog steeds 53,9% van het bruto binnenlands produkt." In voetnoot verduidelijkt het 
Rekenhof dat de cijfers enkel slaan op "de uitgaven van de Centrale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten, de 
lokale overheden (provincies en gemeenten), alsmede de instellingen die de sociale zekerheid t~n laste hebben", maar 
dus niet op uitgaven van andere instellingen van openbaar nut of overheidsbedrijven en -vennootschappen. 
450 Zie met verWijzingen naar rechtspraak van het Hof van Cas~atie, MAST, A. en DUJARDIN, J., Overzicht van het 
Belgisch Grondwettelijk Recht, Gent, Story-Scientia, 1985, nr. 414, p. 478, voetnoot 3. 
451 Aldus de indeling bij ALEN, A., Handboek, o.c., nrs. 337-339, p. 313-318. MAST daarenteien onderscheidt slechts 
tussen een administratieve en een rechtsprekende bevoegdheid. Zie MAST, A. en DUJARDIN, J., o.c., nrs. 414-418, 
p. 478-483 en MAST, A., DUJARDIN, J., VAN DAMME, M. en V ANDE LANOTTE, J., Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Gent, Story-Scientia, 1996, nrs. 757-759, p. 704-707. 
452 Zie met name lid 2 : "Dit Hof is belast met het nazien en het verevenen der rekeningen van het algemeen bestuur 
en van allen die tegenover de staatskas rekenplichtig zijn. Het waakt erover dat geen artikel van de uitgaven der 
begroting wordt overschreden en dat geen overschrijving plaatsheeft. Het Hof oefent tevens algemeen toezicht uit op 
de verrichtingen met betrekking tot de vaststelling en de invordering van de door de Staat verlcregen rechten, met 
inbegrip van de fiscale ontvangsten. Het stelt de rekeningen der verschillende besturen van de Staat vast en is ermee 
belast te dien einde alle nodige inlichtingen en bewijsstukken te verzamelen. De algemene staatsrekening wordt aan de 
Kamer van volksvertegenwoordigers onderworpen met de opmerkingen van het Rekenhof." 

453 B.S., 1 november 1846; Nederlandse tekst vastgesteld bij wet 27 april 1978 (B.S., 13 juni 1978). Vooral art. 5 wet 
29 oktober 1846 vormde een herhaling van art. 180 G.W. De tekst is echter nogal grondig gewijzigd door de wet van 
10 maart 1998, die drie leden heeft geschrapt en er twee heeft toegevoegd. 
454 Relevant zijn ook de wetten van 1846 en 1963 op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij K.B. 17 juli 1991 (B.S., 
21 augustus 1991). 
455 ALEN, A., Handboek, o.c., nr. 337, p. 313. Het Rekenhof zelf over deze taak: "Een van de belangrijkste 
opdrachten van het Rekenhof bestaat er precies in het parlement op de hoogte te brengen van de grootste 
tekortkomingen die werden vastgesteld naar aanleiding van zijn controle op de openbare financiën. D:ie informatieve 
taak wordt langs verschillende kanalen uitgevoerd: door de jaarlijks gepubliceerde boeken van opmerkingen, door 
bijzondere mededelingen, door deelname aan de werkzaamheden van de Subcommissies voor de Financiën, door 
middel van de voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting, door het geven van adviezen over 
de algemene uitgavenbegroting en de administratieve begrotingen, door het formuleren van opmerkingen betreffende 
de door de Ministerraad toegestane lcredietoverschrijdingen, ... ".Zie 150e Boek van Opmerkingen (1992-1993) van het 
Rekenhof, 24. 
456 Zie, ook over het "visum onder voorbehoud", ALEN, A., Handboek, o.c., nr. 338, p. 315-316; MAsT, A. en 
DUJARDIN, J., o.c., nrs. 415-416, p. 479-480. 
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Wat zowel de parlementaire als de administratieve taak betreft, dient melding gemaakt van twee 
(grond-)wetswijzigingen die een uitbreiding van de bevoegdheden van het Rekenhof beogen of 
bekrachtigen. Op 5 mei 1993 heeft de grondwetgever artikel116 (na coördinatie 180) van de Grondwet 
zo gewijzigd dat het Rekenhof ook controle kan uitoefenen op de overheidsontvangsten, in plaats van 
enkel op de overheidsinkomsten.457 Een wet van 10 maart 1998458 heeft vervolgens bevestigd459 dat het 
Rekenhof behalve een wettigheids- en regelmatigheidscontrole (zuiver juridische benadering) ook een 
beheerscontrole (meer globale benadering460) kan doorvoeren :461 "Het Rekenhof controleert a 
posteriori de goede besteding van de rijksgelden; het vergewist zich ervan dat de beginselen van 
zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid in acht worden genomen. I/ De Kamer van 
volksvertegenwoordigers kan het Rekenhof gelasten onderzoeken van het beheer uit te voeren bij de 
diensten en instellingen die aan zijn controle zijn onderworpen. "462 

Ten slotte heeft het Rekenhof rechtsprekende bevoegdheid over zgn. "rekenplichtigen" van de Staat, de 
gemeenschappen, de gewesten en de provincies.463 Het begrip "rekenplichtigen" is niet zeer duidelijk 
- de Grondwet heeft het over "allen die tegenover de staatskas rekenplichtig zijn"464 - ~aar vast staat wel 
dat het om personen gaat, niet om instellingen. 465 

98. Inperking van controle op autonome overheidsbedrijven : samenvatting en verdere indeling. Het 
Rekenhofkomt op een dubbele wijze tussen bij de controle van autonome overheidsbedrijven: via het 
college van commissarissen en rechtstreeks (infra, nr. 99). Toch blijken de parlementaire en de 
administratieve bevoegdheid van de instelling wezenlijk beperkt (infra, nr. 100), en alleszins 
beperkter dan de bevoegdheden die het Rekenhof uitoefende over de RIT, de Regie der Posterijen, de 
NMBS en de RL W toen die nog instellingen van openbaar nut waren in de zin van de wet van 16 maart 

457 Zie hierover "Een nieuwe opdracht voor het Rekenhof: de controle op de ontvangsten", in 151e Boek van 
Opmerkingen (1993-1994) van het Rekenhof, 15-33. Art. 180 G.W. maakt uitdrukkelijk melding van fiscale 
ontvangsten. Toch controleert het Rekenhof ook niet-fiscale ontvangsten. Zie idem, 27-28, evenals het syntheserapport 
"De patrimoniale ontvangsten van de Staat" in 152e Boek van Opmerkingen (1994-1995) van het Rekenhof, 14-54. 
458 Wet tot wijziging van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van ~et Rekenhof (B.S., 11 april 
1998). 
459 Reeds in een gemotiveerde motie van 8 juli 1991 had de Kamer het Rekenhof verzocht om beheerscontroles te 
verrichten. Zie 149e Boek van Opmerkingen (1991-1992) van het Rekenhof, 21-39. 
460 "Een dergelijke controlemethode geeft een andere inhoud aan de benadering door de controleur: de aanpak wordt 
globaler .... Twee aspecten komen daarbij aan bod : de efficiency van het gevoerde beleid, te weten de verhouding van 
de kosten t.o.v. de doelstellingen van een programma of een dienst, en de effectiviteit, nl. de graad van 
verwezenlijking van de doelstellingen aan de hand van de aangewende middelen": 151e Boek van Opmerkingen 
(1993-1994) van het Rekenhof, 35. 
461 Dezelfde wet heeft de actiemogelijkheden van het Rekenhof iets aangescherpt. Zo moeten overheden voortaan 
binnen één maand i.p.v. binnen drie maanden antwoorden op opmerkingen van het Rekenhof; de termijn blijft 
verlengbaar door het Rekenhof. Zie nieuw art. 5bis wet 29 oktober 1846 (supra, voetnoot 453), ingevoegd door art. 3 
wet 10 maart 1998. ' 
462 Nieuwe leden 5 en 6 van art. 5 wet 29 oktober 1846 (supra, voetnoot 453), zoals ingevoegd door art. 2, 2°, wet 
10 maart 1998 (supra, voetnoot 458). 
463 Zie voor een omschrijving van de precieze bevoegdheden, hier niet rechtstreeks relevant, ALEN, A., Handboek, 
'o.c., nr. 339, p. 316-318; MAST, A. en DUJARDIN, J., o.c., nr. 417-418, p. 480-482; MAST, A., DUJARDIN, J., VAN 
DAMME, M. en V ANDE LANOTTE, J., o.c., nr. 757-759, p. 704-707; JANSSENS, L., "De rechtsprekende bevoegdheid van 
het Rekenhof', T.B.P., 1998, 623-636. 
464 Art. 180 G.W., supra, voetnoot 452 (lid 2). 
465 Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de reikwijdte van het begrip "rekenplichtige". Ondertussen lijkt er, 
minstens tussen het Hof van Cassatie en de ad hoc Kamercommissie waarnaar Cassatie, na verbreking van een arrest 
van het Rekenhof, verwijst, eensgezindheid gegroeid over een restrictieve definitie van het begrip. Is een ten aanzien 
van het Rekenhof verantwoordelijke rekenplichtige "de ambtenaar die als voornaamste opdracht heeft het beheer van 
de gelden en niet de persoon die, naast andere functies, over gelden beschikt". Hierover VAN P ARYS, T. en CLÉMENT, 
E., "De aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen 'rekenplichtige"', R. W., 1993-1994, 1319-1324. 
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1954.466 De derde bevoegdheid van het Rekenhof, de rechtsprekende, heeft de a.o.b.-wet zelfs 
helemaal uitgesloten (infra, nr. 101). Ten slotte blijkt het toezicht van het Rekenhof verder af te 
nemen naarmate de autonome overheidsbedrijven steeds meer filialen oprichten die aan dat toezicht 
ontsnappen (infra, nr. 1 02). 

99. Onrechtstreekse en rechtstreekse tussenkomst. De a.o.b.-wet combineert een bij uitstek 
publiekrechtelijke methode van financieel toezicht (Rekenhof) met de controlebenadering die in de 

privé-sector prevaleert (bedrijfsrevisoren),467 en dit ongeacht of de te controleren autonome 
overheidsbedrijven de vennootschapsvorm hebben aangenomen of niet. Concreet heeft deze 

innovatieve gemengde benadering, 468 geïnspireerd op de bestaande situatie bij de NMBS, 469 geleid tot 
de oprichting van een college van commissarissen waarin naast twee natuurlijke of rechtspersonen, 
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, ook twee leden van het Rekenhof zetelen. De leden 
aangeduid door het Rekenhof en de leden aangeduid door hetzij de Minister hetzij de algemene 
vergadering (naargelang het autonoom overheidsbedrijf niet of wel de vorm van publiekrechtelijke 
naamloze vennootschap heeft) beraadslagen en besluiten zoals in privé-vennootschappen "volgens de 

gewone regels van de beraadslagende vergaderingen".470 Tot taak hebben ze "[d]e controle op de 
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van 

het organiek.statuut,471 van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening" .472 

Naast deze onrechtstreekse tussenkomst via leden. van het college van commissarissen, heeft het 
Rekenhof ook een mogelijkheid tot rechtstreekse tussenkomst. De Minister zendt immers de 

jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van het college van commissarissen "voor nazicht"473 over 
aan het Rekenhof, vóór 31 mei van het jaar volgend op het boekjaar waarop de stukken betrekking 
hebben. Het Rekenhof kan al deze stukken, naar men aanneemt met bijkomende opmerkingen, 

466 Zie art. 6 wet 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24), vervangen door art. 5 K.B. nr. 4 van 18 april 1967 (supra, 
voetnoot 446) en nadien gewijzigd door K.B. nr. 88 van 11 november 1967 (supra, voetnoot 426), door K.B. nr. 431 
van 5 augustus 1986 (supra, voetnoot 427) en door wet 19 juli 1996 tot wijziging van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 en van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut (B.S., 28 september 1996). 
467 DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 151. Vgl. 1 54e Boek van Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 348. 
468 Zie art. 25 a.o.b.-wet en, in uitvoering van § 2 van dat artikel, K.B. 5 maart 1992a (supra, voetnoot 421). 
QUERTAINMONT, P., l.c., 84, vat zeer goed het unieke karakter van deze benadering, wanneer hij schrijft dat "[c]e 
collège des commissaires effectue en fait un controle indépendant, à la fois pour Ie compte du pouvoir exécutif, du 
pouvoir législatif et des actionnaires éventuels". Hij voegt er terecht aan toe : "Il s'agit là d'une procédure tout à fait 
particulière qui aurait dû être reconnue en tant que telle". 
469 Zie Memorie van toelichting a.o.b.-wet (supra, voetnoot 88), 24. 

470 Art. 64, § 1, lid 4, Venn.W. is van overeenkomstige toepassing op alle autonome overheidsbedrijven, ongeacht of 
zij de vorm hebben van een naamloze vennootschap of niet. Hetzelfde geldt voor artt. 64bis (onafhankelijke 
uitoefening van het ambt van commissaris), 64ter (bezoldiging), 64sexies (actiemogelijkheden), 64octies 
(aansprakelijkheid) en 65 (verslaggeving), met dien verstande dat het verslag waarvan sprake in art. 65 Venn.W.niet 
wordt overgezonden aan de algemene vergadering maar aan de raad van bestuur en aan de Minister. Andere relevante 
bepalingen - de rest van art. 64, 64quater, 64quinquies, 64septies, 66 - gelden enkel voor autonome 
overheidsbedrijven met de vorm van publiekrechtelijke naamloze vennootschap. 
471 Omwille van deze passage uit de wettelijke taakstelling meent DÉOM ("Les contraintes ... ", l.c., 152) dat het college 
van commissarissen in autonome overheidsbedrijven een beduidender rol vervult dan in "gewone" vennootschappen, 
waar het enkel de regelmatigheid kan toetsen "vanuit het oogpunt van deze titel (van de Vennootschapswet, nb) en van 
de statuten". 
472 Art. 25, § 1, eerste zin, a.o.b.-wet. 

473 Art. 6, §§ 3-4, wet 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24; over art. 6 : supra, voetnoot_) bevat een gelijkaardige 
bepaling, maar daar is sprake van overzending "voor toezicht" i.p.v. "voor nazicht". Het Rekenhof zelf verbindt geen 
gevolgen aan dit verschil in woordkeuze. Zie 1 54e Boek van Opmerkingen (1997-1 998) van het Rekenhof, 354. 
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publiceren in zijn Boek van Opmerkingen.474 Daarnaast kan de instelling een toezicht ter plaatse 
inrichten op bepaalde rekeningen en verrichtingen (infra, volgend randnr.). 

100. Beperkte parlementaire en administratieve bevoegdheid. Bij nader inzien blijken de 
controlemogelijkheden van het Rekenhof beperkter dan bovenstaande beschrijving laat vermoeden. 
Wat de onrechtstreekse tussenkomst via het college van commissarissen betreft, dient gewezen op 
volgende elementen : 

(i) De leden van het college van commissarissen zijn gebonden door een discretieplicht "in verband 
met de feiten waarvan zij naar aanleiding van hun functie kennis hebben" .475 Het Rekenhof wijst er 
terecht op dat deze discretieplicht "[v]ooral in de betrekkingen van het overheidsbedrijfmet de Staat 
... in conflict [kan] komen met de algemene controle- en informatietaak van het Rekenhof•476. 

(ii) Ofschoon de leden van het Rekenhof in theorie zowel de uitvoering van de taken van openbare 
dienst als de andere werkzaamheden van autonome overheidsbedrijven controleren, worden ze "bij 
voorrang belast met de verificatie van de rekeningen die betrekking hebben op de taken van 
openbare dienst"477. Drie bedenkingen hierbij : 

a) In de mate dat "bij voorrang" in de praktijk "exclusief' betekent, ontsnapt een deel van de 
activiteit van de autonome overheidsbedrijven aan controle van het Rekenhof; 

b) Naarmate het relatieve belang van openbare dienstverlening voor autonome overheidsbedrijven 
afneemt . - mede in het licht van Europees- en nationaalrechtelijke initiatieven tot 
demonopolisering en liberalisering ( cf. Belgacom) - vermindert in de huidige stand van zaken 
meteen ook de invloed van het Rekenhof op de controle van de autonome overheidsbedrijven. 

c) De a.o.b.-wet verplicht de autonome overheidsbedrijven om een afzonderlijk rekeningstelsel te 
organiseren voor de activiteiten die verband houden met hun taken van openbare dienst, en om in 
de toelichting bij hun jaarrekening een samenvattende staat van en een commentaar op die 
rekeningen op te nemen.478 Hoe een en ander er moet uitzien, blijft onduidelijk, hetgeen de 
controle van het Rekenhof bemoeilijkt. Zolang een uitvoeringsbesluit uitblijft, zijn de betrokken 
bedrijven "inzake rapportering over deze materies aan geen specifieke normering 
onderworpen" .479 

(iii) De wettelijke taakomschrijving (supra, nr. 99) laat geen ruimte voor het soort beheerscontrole dat 
het Rekenhof sinds de wet van 10 maart 1998 elders wel kan doorvoeren (supra, nr. 97).480 De 

474 Art. 27, § 3, lid 4, tweede zin. 
475 Art. 10 K.B. 5 rnaart 1992a (supra, voetnoot 421). 
416J54e Boek van Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 354. Zie uitgebreider idem, 370-376. 
477 Art. 4 K.B. 5 rnaart 1992a (supra, voetnoot 421). Vgl. 154e Boek van Opmerkingen (1997-1998) van het 
Rekenhof, 352: "Ongeacht of het overheidsbedrijf de vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft of 
niet, nemen . de leden van het Rekenhof in hun hoedanigheid van cornrnissari~ deel aan het geheel van de 
controlewerkzaamheden van het college .... Vanuit hun specifieke controletraditie staan zij evenwel in eerste instantie 
in voor de controle op de rekeningen en verrichtingen die betrekking hebben op dé uitvoering van taken van openbare 
dienst. Voor die controlewerkzaamheden oefenen zij binnen het college aldus de facto de controletaak van het 
Rekenhof bij de autonome overheidsbedrijven uit." Vgl. ook idem, 354, waar het Rekenhof het heeft over de 
permanente afvaardiging van een team van zijn personeelsleden bij elk college van commissarissen: "Zij oefenen hun 
controlewerkzaamheden uit ten behoeve van het college, maar worden bij voorrang ingezet voor de controle van de 
rekeningen en van (de regelmatigheid van) de verrichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van taken van 
openbare dienst." 
478 Art. 27, § 1, lid 1, derde zin, en lid 2, a.o.b.-wet. 
479 154e Boek van Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 348 en 356-358. 
480 QUERTAINMONT, P., l.c., 84 betreurt dit met mij, en doet suggesties: "Les cornptes et les autres doeurneuts 
annexes dressés par les entreprises publiques devraient permettre d'évaluer cornrnent ces entreprises rernplissent leur 
rnissions de service public, ce qu'elles coûtent à la collectivité, les rnoyens mis en oeuvre et, si possible, de rnesurer la 
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controle op autonome overheidsbedrijven "betreft in hoofdzaak een zgn. 'compliance audit' waarbij 
de nadruk ligt op de controle op de wettelijkheid en regelmatigheid van de verrichtingen 
(o.m. overheidsopdrachten) en een audit van de administratieve organisatie en interne controle van 
het overheidsbedrijf•481. 

(iv) De leden van het Rekenhof hebben geen meerderheid binnen het college van commissarissen; ze 
"organiseren de vervulling van hun opdrachten in onderling overleg met hun collega's 
bedrijfsrevisoren n482. 

Wat de rechtstreekse tussenkomst betreft, dient gewezen op de beperking ervan tot controle op de 
uitvoering van taken van openbare dienst.483 Voorts dient de rechtsleer bijgetreden die de 
toegevoegde waarde van deze rechtstreekse tussenkomst in vraag stelt.484 Men ziet niet goed. in 
waarom het Rekenhof rekeningen· en verslagen die zijn eigen leden reeds in het college van 
commissarissen hebben goedgekeurd, niet opnieuw zou goedkeuren. De praktijk bevestigt dit: het 
Rekenhof ''neemt akte van de overgezonden stukken en bekrachtigt de bevindingen van het 
college"485. De instelling maakt ook geen gebruik van de mogelijkheid om jaarrekening, jaarverslag 
en verslag van het college van commissarissen te publiceren in zijn Boek van Opmerkingen486; 
aangezien deze stukken reeds zijn overgezonden aan de Wetgevende Kamers en ter beschikking van 
het publiek liggen bij de Nationale Bank, zou de toegevoegde waarde van zulke publicatie allicht niet 
opwegen tegen de kost ervan.487 Ten derde reikt ook de mogelijkheid tot het organiseren van een 
toezicht ter plaatse op rekeningen en verrichtingen veel minder ver dan bijvoorbeeld bij instellingen 
van openbaar nut : het Rekenhof kan slechts een gedeelte van de rekeningen en verrichtingen ter 
plaatse controleren, nl. diegene die betrekking hebben op de uitvoering van de taken van openbare 
dienst, en dan nog enkel via zijn vertegenwoordigers in het college van commissarissen.488 Ten vierde 
beperkt de rol van het Rekenhof zich ook en "inzonderheid" wat zijn parlementaire bevoegdheid 
betreft, tot het verstrekken van informatie over de uitvoering van taken van openbare dienst, een 
beperking die de instelling "in de praktijk onnauwkeurig en vaag" noemt.489 

Wat ten slotte zowel de onrechtstreekse als de rechtstreekse tussenkomsten betreft : 

qualité des services rendus. I/ Des possibilités de comparaisons entreentreprises devaient peut-être aménagées, faisant 
ressortir l'importance de ces missions par rapport aux au tres activités." 

481 154e Boek van Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 352. 
482 Ibid. Zie ook id., 356: "Rekening hÓudend met de normen die het Instituut der Bedrijfsrevisoren aan zijn leden 
oplegt inzake rapportering, stelt het college zijn schriftelijke verslagen in gemeen overleg op." 

483 Deze beperking vloeit voort uit de gecombineerde lezing van art. 25, § 7, a.o.b.-wet ("Het Rekenhof oefent zijn 
toezicht uit uitsluitend op grond van artikel 27, § 3") met art. 27, § 3, lid 4, eerste zin, a.o.b.-wet ("Het Rekenhofkan 
door bemiddeling van haar vertegenwoordigers in het college van commissarissen een toezicht ter plaatse inrichten op 
de rekeningen en verrichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van de taken van openbare dienst."). 

484 Vgl. DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 152; QUERTAINMONT, P., l.c., 83-84. 
485 154e Boek van Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 352. Vgl. id., 374: "Vermits de rekeningen en 
verrichtingen reeds werden gecontroleerd door het college van commissarissen en dat college er een verslag over heeft 
opgesteld, beperkt het Rekenhof zich in de praktijk tot het administratief afsluiten van het dossier en bekrachtigt het de 
inhoud van het verslag." 

486 154e Boek van Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 352. Het Rekenhof oordeelt allicht terecht dat 
publicatie overbodig is, aangezien de stukken toegankelijk zijn bij de Nationale Bank, en ook anderszins meestal een 
ruime verspreiding genieten. 

487 Vgl. 154e Boek van Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 352. 
488 Zie immers art. 27, § 3, iid 4, eerste zin, a.o.b.-wet: "Het Rekenhof kan door bemiddeling van haar 
vertegenwoordigers in het college van commissarissen een toezicht ter plaatse inrichten op de rekeningen en 
verrichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van de taken van openbare dienst." Daarbij aansluitend art. 25, 
§ 7, eerste zin : "Het Rekenhof oefent zijn toezicht uit uitsluitend op grond van artikel 27, § 3." Vgl. 154e Boek van 
Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 350. 
489 154e Boekvan Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 376. 
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(i) Het Rekenhof ziet zijn controlebevoegdheid ook dan ingeperkt wanneer autonome 
overheidsbedrijven onttrokken worden aan regelgeving waarvan het traditioneel de naleving moest 
controleren. Dit is met name het geval voor de wetgeving inzake overheidsopdrachten : alleen voor 
opdrachten die verband houden met de uitvoering van taken van openbare dienst zijn de autonome 
overheidsbedrijven nog aan deze wetgeving onderworpen.490 

(ii) De controle van het Rekenhof vindt steeds a posteriori plaats (maar dat was ook al zo toen de 
overheidsbedrijven nog aan het regime van de wet van 16 maart 1954 waren onderworpen). 

(iii) Het Rekenhof is merkwaardig genoeg uitgesloten van controle op de geconsolideerde 
jaarrekening(!), waarover de a.o.b.-wet het stilzwijgen bewaart.491 

(iv) Het Rekenhof is niet tussengekomen bij de vervulling van de bijzondere controle-opdrachten die 
de afgelopen jaren in autonome overheidsbedrijven zijn vervuld, o.m. naar aanleiding van de 
uitgifte van een buitenlandse obligatielening (NMBS) of een inbreng in natura (HST-Fin). Het acht 
zijn leden commissarissen niet tot zulke tussenkomst bevoegd.492 

101. Geen rechtsprekende bevoegdheid. De a.o.b.-wet heeft de rechtsprekende bevoegdheid van het 
Rekenhof over rekenplichtigen van autonome overheidsbedrijven afgeschaft.493 

De vraag rijst of dat wel verenigbaar is met de Grondwet, die het Rekenhof bevoegdheid geeft over 
"allen die tegenover de staatskas rekenplichtig zijn".494 De afdeling wetgeving van de Raad van State 
concludeerde indertijd dat de a.o.b.-wet op dit punt inderdaad strijdig is met de Grondwet.495 Regering 
en wetgever handhaafden niettemin, op basis van bepaald zwakke argumenten,496 de uitsluiting van 
rechtsprekende bevoegdheid. 

490 Dit stelt overigens afbakeningsproblemen. Volgens het Rekenhof "is niet eenduidig uit te maken of werken, 
leveringen en diensten van het overheidsbedrijf die betrekking hebben op materiële, logistieke uitrusting (oprichting 
gebouwen, wagenpark, onderhoud en reiniging, verzekering) al dan niet zijn onderworpen aan de 
overheidsopdrachtenreglementering." Zie 154e Boek van Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 348. 
491 Zie voor details 154e Boek van Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 364. 
492 Zie voor de redenen en voor details over de bijzondere controle-opdrachten idem, 366. 
493 Art. 25, § 7, tweede zin, a.o.b.-wet: "De rekenplichtigen van de autonome overheidsbedrijven zijn niet 
onderworpen aan de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof." 

494 Art. 180, lid 2, eerste zin, G.W. (vóór coördinatie van de Grondwet art. 116, lid 2, eerste zin). 

495 Wetsontwerp betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Advies van de Raad van 
State van 12 juli 1990, Par!. St., Kamer, 1990-1991, nr. 1287/1, 164: "Volgens de memorie van toelichting echter 
'werken (de autonome overheidsbedrijven) deels met staatsgeld'. De ontworpen bepaling verdraagt zich derhalve niet 
met de rechtsprekende taak van het Rekenhof die volgt uit artikel 116, tweede lid, van de Grondwet." 

496 A. De regering argumenteert als volgt: "De benaming overheidsgelden kan niet worden aangenomen voor de 
autonome overheidsbedrijven, aangezien de afhankelijkheid ten opzichte van de Schatkist nu eenmaal niet automatisch 
vastgesteld is. Het argument dat gebaseerd is op het bestaan van een eventuele subsidie die moet worden bepaald in 
het beheerscontract, is op zich niet voldoende om de benaming overheidsgelden te gebruiken. Immers, 'er is nooit 
betwist dat particulieren die subsidies krijgen ten laste van de Schatkist, niet evenzeer zouden omgaan met 
overheidsgelden' (vertaald uit Diane DEOM, 'Le statut juridique des entreprises publiques', Story-Scientia, Brussel, 
1990, p. 354). I/ We wijzen er bovendien op dat het rechterlijk toezicht van het Rekenhof op de instellingen van 
openbaar nut onderworpen aan de. wet van 16 maart 1954, berust op een uitdrukkelijke bepaling, artikel 6, § 4 van de 
bovengenoemde wet, die in dit ontwerp niet is overgenomen." 
B. Bovenstaande redenering bestaat uit drie onderdelen, en geen enkele daarvan snijdt hout. Dat wens ik hierna, resp. 
onder C, D en E, aan te tonen. 
C. Nergens, in regelgeving noch rechtspraak, staat dat een instelling enkel dan met overheidsgelden kan werken 
wanneer haar afhankelijkheid van de Schatkist "automatisch vastgesteld" is. Indien afhankelijkheid van de Schatkist al 
bepalend zou zijn - zeker is dat niet - dan nog zou het enkel kunnen gaan om daadwerkelijke afhankelijkheid. Die valt 
in hoofde van de autonome overheidsbedrijven wel moeilijk te ontkennen. Overigens is er in hoofde van de autonome 
overheidsbedrijven ook een "automatisch vastgestelde" afhankelijkheid van de Schatkist, aangezien in elk van de met 
de Staat gesloten beheerscontracten een betoelaging wordt geregeld voor de vervulling van taken van openbare dienst. 
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102. Geen bevoegdheid over dochters en deelnemingen van autonome overheidsbedrijven. Zoals 

aangegeven (supra, nrs. 63) kunnen autonome overheidsbedrijven relatief vrij bijhuizen, 

agentschappen, vennootschappen, verentgtngen of instellingen oprichten, of in zulke 
vennootschappen, verenigingen of instellingen participeren. Ze kunnen zelfs geheel alleen naamloze 

vennootschappen oprichten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot nietigheid van die vennootschap, 
tot toepassing van artikel1855 B.W. (nietigheid leonijns beding), of tot het hoofdelijk borg staan van 

het autonoom overheidsbedrijf voor de verbintenissen van de dochterondememing.497 Ministeriële 

machtiging is alleen dan vereist wanneer het autonoom overheidsbedrijf een dochteronderneming wil 

D. De wijze waarop het werk van D. DÉOM in de Memorie van toelichting a.o.b.-wet (supra, voetnoot 88) wordt 
geciteerd, is in die mate misleidend dat ze m.i. van kwade trouw getuigt. Het loont de moeite het geciteerde werk bij 
de hand te nemen. Bij de bespreking van de rechterlijke bevoegdheid van het Rekenhof analyseert DÉOM twee arresten 
van het Hof van Cassatie. In beide arresfen oordeelt het Hof van Cassatie dat ambtenaren van functioneel 
gedecentraliseerde lichamen met eigen rechtspersoonlijkheid wel "tegenover de Staatskas rekenplichtig zijn" in de zin 
van art. 116 (nu 180) van de Grondwet. Het volgt daarmee, in beide besproken arresten, de interpretatie van het 
Rekenhof. Ingaand op de redenering van het Hof van Cassatie bespreekt DÉOM vervolgens de inhoud van het begrip 

·"overheidsgelden", dat in die redenering een grote rol speelt (volgens het Hof strekt de rechterlijke bevoegdheid van 
het Rekenhof zich slechts uit tot de ontvangsten en uitgaven "portant sur des deniers pub lies"). Dit begrip is volgens 
DÉOM nog niet geheel uitgeklaard, wat ruimte laat voor alternatieve interpretaties : 
"La jurisprudence de la Cour de cassation laisse dès loni ouverte une alternative fondamentale dans la définition des 
deniers pub lies. Dans la logique de BUTIGENBACH, i1 y aurait lieu de considérer comme tels toutes les ressources 
des organismes décentralisés : la nature publique de ces demiers se transmettrait en quelque sorte à leur patrimoine. 
Une autre conception consiste à réserver la qualification de deniers publies aux ressources qui présentent certaines 
caractéristiques intrinsèques: soit qu'elles relèvent de la parafiscalité, soit qu'elles proviennent directement du trésor." 
Onder elk van deze interpretaties - DÉOM spreekt geen voorkeur uit - moeten autonome overheidsbedrijven geacht 
worden met overheidsgelden om te gaan. Tot zover dus niets "bruikbaars" voor de regering. Maar op het einde van het 
citaat hierboven, na het woord "trésor", laat DÉOM een voetnoot volgen, en het is deze voetnoot die in de Memorie van 
toelichting a.o.b.-wet wordt geciteerd - helaas met weglating van één cruciale zin. Dit is de volledige tekst van de 
voetnoot: 
"En soi, !'argument fondé sur l'existence de subventions à charge du trésor n'est d'ailleurs pas tellerneut rationneL Sans 
doute établit-il un lien entre l'institution concemée et les finances de l'Etat lui-même; inais ce lien ne suffit pas, en soi, 
à maintenir la qualification de deniers publics. En effet, i1 n'a jamais été contesté que les persounes privées qui 
bénéficient de subventions à charge du trésor ne manipulent pas pour autant des deniers pub lies. La dépendance vis-à
vis du trésor n 'est donc invoquée que conjointement avec la nature publique de l'institution concernée." (nadruk 
toegevoegd). 
Het citaat in de Memorie van toelichting a.o.b.-wet is misleidend, niet zozeer om<;Iat als stelling van DÉOM wordt 
voorgesteld wat in wezen een voetnoot bij één van twee mogelijke stellingen is, maar vooral omdat de hierboven 
gecursiveerde zin uit het citaat is weggelaten. Met deze zin erbij, ondersteunt de voetnoot in niets de stelling van de 
Regering : het publiek karakter van de autonome overheidsbedrijven wordt immers in de a.o.b.-wet verankerd. 
Voor zover nodig, heeft de foutief geciteerde auteur achteraf zelf, in een publicatie over de a.o.b.-wet, haar grote 
twijfels geuit over de wijze waarop de a.o.b.-wet de rechtsprekende bevoegdheid van het Rekenhof uitsluit. Zie 
DÉOM,D., "Les contraintes ... ", l.c., 152-153: 
"Surtout, on ne peut manquer d'être frappé par Ie cara~tère paradoxal de.l'intervention partielle de la Cour. Comme l'a 
fait observer Ie Conseil d'Etat, la Constitution ne permet d'écarter la compétence juridictionnelle de la Cour à l'égard 
des camptables que si ceux-ci ne sont plus considérés comme manipulant des deniers publics; Ie gouvernement a 
indiqué que tel était bien Ie cas à son estime (Doe. Par!. Ch., 1287-1 (89-90), p. 24-25). Mais comment expliquer, 
alors, l'intervention de la Cour dans Ie processus de vérification des comptes ? Les nouvelles dispositions rompent en 
tout cas Ze Zien, établi par la jurisprudence de la Cour de Cassation, entre compétence juridictionnelle et compétence 
administrative de la Cour des comptes (Cass., 16 octobre 1975, J.T., 1976, p.41)." (nadruk toegevoegd). 
E. In tegenstelling tot hetgeen in de memorie van toelichting staat, zegt art. 6, § 4, wet 16 maart 1954 (supra, voetnoot 
24; over art. 6 : supra, voetnoot _) niets over de rechterlijke bevoegdheid van het Rekenhof. De bepaling handelt enkel 
over de administratieve bevoegdheid van het Rekenhof, zoals ten overvloede wordt bevestigd ... op precies die 
bladzijde (p. 354) van het werk van DÉOM die de Memorie van toelichting citeert. 

497 Art. 13, § 6, lid 2, a.o.b.-wet stelt immers zowel art. 13ter, eerste lid, 4°, Venn.W., als art. 104bis, tweede lid 
(ondertussen:§ 1, tweede lid) Venn.W.buiten werking. 
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betrekken bij de uitvoering van zijn taken van openbare dienst, 498 maar dat is tot op heden nog niet 
gebeurd499. 

Wie er de geconsolideerde jaarrekeningen van de autonome overheidsbedrijven op naslaat, merkt hoe 
gretig deze overheidsbedrijven zich hebben gestort op de mogelijkheid om dochterondernemingen op 
te richten en participaties te verwerven. Alleen al bij de NMBS, koploper terzake, telt men meer dan 
vijftig exclusieve of gezamenlijke dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen en andere 
deelnemingen van meer dan 10%. Het Rekenhof heeft over deze ondernemingen en deelnemingen 
geen enkele bevoegdheid, 500 althans niet zolang ze niet betrokken worden bij de uitoefening van 
taken van openbare dienst.SOl De externe controle verloopt er exclusief conform het gemeen 
vennootschapsrecht, door commissarissen-bedrijfsrevisoren. Vooral wanneer publiekrechtelijke 
naamloze vennootschappen in het geding zijn -zoals HST-Fin, waarin NMBS 31,25% van het 
kapitaal aanhoudt - verbaast deze uitsluiting van bevoegdheid van het Rekenhof. 

2.4 Boekhoudkundige controle 

103. De autonome overheidsbedrijven zijn onderWorpen aan de wet van 17 juli 1975 op de 
boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.502 Ook relevante bepalingen van de Venn.W. 
verklaart de a.o.b.-wet toepasselijk, ook op autonome overheidsbedrijven zonder 
vennootschapsvorm.503 De bijzondere samenstelling van het college van commissarissen, waar leden 
van het Rekenhof deel van uitmaken, kwam hoger aan bod (supra, nr. 99), net zoals de verplichting 
om apart te rapporteren over de activiteiten van openbare dienstverlening (supra, nr. 100, sub ii, c ). 

104. Vóór 30 april van het jaar volgend op het betrokken boekjaar zendt de raad van bestuur van het 
autonoom overheidsbedrijf jaarrekening, jaarverslag en verslag van het college van commissarissen 
aan de Minister en aan de Minister van Begroting.504 Het is de eerstgenoemde minister die in de niet
vennootschappen de jaarrekening en de daarin voorgestelde resultaatverwerking moet goedkeuren; in 
de autonome overheidsbedrijven met vennootschapsvorm beslist, conform het gemeen 
vennootschapsrecht, de algemene vergaderîng.sos Vóór 31 mei van hetjaar volgend op het betrokken 
boekjaar moet de Minister de stukken die hij van het autonoom overheidsbedrijf heeft ontvangen, ter 
nazicht overzenden aan het Rekenhof (supra, nr. 99) en meedelen aan de Wetgevende Kamers (supra, 
nr. 89). 

498 Art. 13, §§ 3-5 (en§ 6) a.o.b.-wet. 

499 Stand per 31 december 1996: 154e Boek van Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 362. 
500 154e Boek van Opmerkingen (1997-1998) van het Rekenhof, 362. Vgl. nochtans idem, 380, waar het Rekenhof 
schrijft dat de activiteiten van Belgacom-dochters "grotendeels" aan zijn controle zijn onttrokken; "grotendeels" of 
"volledig" ? Overigens belet genoemde uitsluiting van bevoegdheid het Rekenhof niet om af en toe kanttekeningen te 
plaatsen bij het filialiseringsbeleid van autonome overheidsbedrijven als zodanig. Zie o.m. idem, 394, over de NMBS : 
"Het geheel van filialen en van ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, vereist een versterking 
van het toezicht over en de opvolging van de doelstellingen. Bovendien moet het filialiseringsbeleid worden 
ondersteund door klaar gedefinieerde regels en overeenkomsten die de verhoudingen tussen de partijen bepalen en is 
een gestructureerde organisatie van de interne controle op het niveau van de groep noodzakelijk met het oog op de 
toepassing van de overeenkomsten." 

501 Over dochterondernemingen die taken van openbare dienst waarnemen, zou het Rekenhof wel een -weliswaar 
beperkte - controle kunnen uitoefenen. Daarover idem, 362-364. Zoals gezegd, blijft deze situatie vooralsnog 
hypothetisch. 

502 Art. 27, § 1, eerste zin, a.o.b.-wet. 

503 Artt. 77, lid 4, 80 en SObis Venn.W. :zie art. 27, § 2, a.o.b.-wet. 

504 Art. 27, § 3, lid 1, a.o.b.-wet. 

505 Supra, voetnoot_. 
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2.5 Controle op de kwaliteit van regelgeving: afdeling wetgeving van de Raad van State 

105. Dat de rol van de Raad van State door een overmatig en veelal ongegrond beroep op de 
hoogdringendheid uitgehold raakt, is genoegzaam bekend. 506 Dat fenomeen speelt in het domein van 
het economisch overheidsinitiatief nog sterker dan in andere domeinen. Het wordt echter versterkt 
door een tweede verschijnsel, dat quasi-exclusief dit domein betreft : de afdeling wetgeving noch de 
afdeling administratie van de Raad van State kunnen zich uitspreken over beheerscontracten~ die 
immers geacht worden contractueel van aard te zijn. 507 De wetgever van 1991 heeft deze kwalificatie 
uitdrukkelijk in de a.o.b.-wet ingeschreven, alsof hij vreesde dat ze niet zomaar zou worden aanvaard 
("piercing the contractual veil" ?508).509 

106. De combinatie van bovens4tande factoren maakt dat de afdeling wetgeving van de Raad van 
State - naast het Rekenhof de enige instelling die regelmatig kritische geluiden laat horen over de 
organisatie van het overheidsbedrijf in dit land- bij het toezicht op autonome overheidsbedrijven 
slechts een beperkte rol speelt. 

C. "Deugdelijk" bestuur ? 

1. Essentialia van het statuut van autonome overheidsbedrijven vergeleken met andere 
publiekrechtelijke naamloze vennootschappen 

107. Typisch voor autonome overheidsbedrijven, zo blijkt uit de bespreking hiervoor, is hun gemengd 
publiek-privaatrechtelijk statuut. Elementen die functioneel gedecentraliseerde lichamen typeren, 
raken vermengd met elementen die karakteristiek zijn voor privé-ondernemingen. Gevolg is een sui 
generis juridisch statuut, waarbij het gemeen vennootschapsrecht, fiscaal recht, handelsrecht, 
boekhoudrecht, sociaal recht, verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht, ... ,slechts toepassing vindt 
behoudens afwijkende wettelijke regeling. Het gemeen recht geldt op die manier zelden of nooit 
onverkort. Telkens opnieuw, zij het in wisselende mate, wijkt de wetgever ervan af, nu eens in de 
a.o.b.-wet, dan weer in de organieke oprichtingswet of in "enige specifieke wet"510. 

Toegespitst op bestuur en controle, vertonen autonome overheidsbedrijven vooral volgende 
kentrekken : 

(a) een tweehoofdige beheersstructuur, met een raad van bestuur en een directiecomité (of enkel een 
gedelegeerd bestuurder), zonder duidelijke hiërarchie tussen beide organen; 

(b) de leden van raad van bestuur en directiecomité worden benoemd - rechtstreeks of minder 
rechtstreeks- door de Koning, in regel zonder dat de a.o.b.-wet voorwaarden inzake technische 
bekwaamheid of representativiteit voorschrijft; de ontslagvoorwaarden zijn veelal zwaarder dan de 
benoemingsvoorwaarden; 

( c) de Staat wordt op de algemene vergadering, indien die er is, vertegenwoordigd door de Minister of 
zijn afgevaardigde; het door de a.o.b.-wet voorgeschreven vereiste van publiek 

506 ALEN, A., Handboek, o.c., nrs. 331 en 333, p. 308 en 311 (met literatuurverwijzingen). 

507 De uitsluiting van de afdeling administratie lijkt DÉOM, D., "Les contraintes ... ", l.c., 120-121 en 154-155, niet 
absoluut. 

508 Naar "piercing the private veil", een vondst van PETERS, J.A.F., "Piercing the private veil. Over het gebruik van 
privaatrechtelijke rechtspersonen door de overheid", WPNR, 1992: 978-984. 
509 Art. 3, § 5, a.o.b.-wet: "Het beheerscontract is geen akte of reglement bedoeld in artikel 14 van de wetten op de 
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Alle clausules in het beheerscontract worden geacht contractueel te 
zijn." 

510 Art. 37, tweede zin, a.o.b.-wet. 
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meerderheidsaandeelhouderschap garandeert de Staat, en dus de vertegenwoordigende Minister, een 
dominante positie op de algemene vergadering; 

( d) het Parlement staat buiten spel; 

( e) de bevoegdheden van het Rekenhof en de Inspectie van Financiën zijn sterk ingeperkt of geheel 
afgeschaft; de boekhoudcontrole wordt grotendeels georganiseerd zoals in privé-vennootschappen; 

(f) de uitvoerende macht geniet zeer indrukwekkende bevoegdheden, doch het administratief toezicht 
valt beperkter uit dan vroeger : de Minister kan zijn beslissing op geen enkele wijze meer in de plaats 
stellen van de beslissing van de bedrijfsleiding; zowel het opportuniteitstoezicht als de mogelijkheid 
tot dwangtoezicht verdwijnen, enkel een wettigheidscontrole blijft over; er is ook nog maar één 
regeringscommissaris, met beperkter bevoegdheden dan vroeger en een kortere termijn om beroep aan 
te tekenen; de voogdij van de ministers van Financiën en Begroting is .ingeperkt, de voogdij van de 
minister van Ambtenarenzaken vervalt; 

(g) de verhouding tussen overheidsbedrijf en Minister is geëvolueerd van een hiërarchische naar een 
contractuele; essentieel is het beheerscontract; 

(h) de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft geen bevoegdheid om zich uit te spreken over het 
beheerscontract en wordt voor het overige zelden anders dan bij hoogdringendheid geraadpleegd. 

De autonomie van autonome overheidsbedrijven zit hem vooral in bovenstaande punten (f) en (g), in 
het recht dat de a.o.b.-wet hen verleent om alle bedrijvigheden te ontwikkelen die verenigbaar zijn 
met hun doel, en in de vrijheid die ze genieten om - binnen de grenzen vastgesteld door de a.o.b.-wet, 
het beheerscontract, het doel van het overheidsbedrijf en/ of het Gemeenschapsrecht- te beslissen over 
o.m. onroerende goederen, financieringstechnieken, personeels- en syndicaal statuut, gunning en 
uitvoering van opdrachten, tarifering en filialisering (supra, nrs. 62 en 63). 

108. Vraag is nu, of ook andere overheidsbedrijven deze eigenschappen van autonome 
overheidsbedrijven vertonen. 

Wat is een overheidsbedrijf? Bij de bespreking in de Kamer van het ontwerp dat de a.o.b.-wet zou 
worden, defmieerde de bevoegde minister het begrip "overheidsbedrijven" als "publiek- of 
privaatrechtelijke rechtspersonen waarover de overheid voldoende controle heeft om de strategische 
beleidsbeslissingen mede te bepalen". 511 Deze definitie is tegelijk ruim en restrictief: ruim omdat ze niet 
vereist dat ~het overheidsbedrijf een economische activiteit uitoefent, restrictief omdat ze 
rechtspersoonlijkheid vooronderstelt, en daardoor diensten met boekhoudkundige autonomie of 
afzonderlijk beheer, staatsbedrijven of gewestelijke ondernemingen en gemeente- of provinciale regieën 
(supra, nr. 14) uitsluit. Of deze uitsluiting gerechtvaardigd is, betwijfel ik overigens.512 

In dit Boek staan overheidsbedrijven centraal met een juridisch statuut tussen het publiek- en het 
privaatrechtelijke in (publiekrechtelijke rechtspersonen waarop privaat vennootschapsrecht van 
toepassing wordt verklaard, privaatrechtelijke rechtspersonen, meer bepaald vennootschappen, die 
overheidstaken vervullen), niet omdat de andere voormelde categorieën geen verdere studie zouden 
verdienen,513 wel omdat de bestudeerde -categorie zich bijzonder goed leent tot toepassing van de 
"corporate governance"-ideeën, ontwikkeld voor privé-ondernemingen, op organismen uit de 
overheidssfeer. 

Uiteindelijk blijken er minstens drie andere categorieën overheidsbedrijven die alle of bijna alle 
eigenschappen vertonen die hierboven (supra, vorig nummer) zijn toegeschreven aan autonome 

511 Commissieverslag Kamer (supra, voetnoot 90), 3. 

512 Zo ook D. DÉOM, zo leid ik af uit de indeling opp. 5-7 van Le statutjuridique ... , o.c., en de beschouwingen, met 
verwijzingen naar andere literatuur, opp. 27 daarvan. 

513 Het tegendeel is het geval, zeker voor de genoemde "strategische" participaties in rechtspersonen die geen 
overheidstaken vervullen. 
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overheidsbedrijven.514 Het betreft (i) de openbare investeringsmaatschappijen onderworpen aan de 
wet van 2 april 1962 (supra, nr. 29, sub vi) (ii) de ondernemingen, voormalige openbare 
lcredietinstellingen, onderworpen aan de OKI-wet (supra, nr. 28, sub ii) en (iii) de nieuwe lichting 
"publielcrechtelijke naamloze vennootschappen" die de federale, Vlaamse en Waalse regelgevers 
recent in het leven meenden te moeten roepen (supra, nr. 28, sub v). Bijlage 2 bij dit Boek biedt een 
overzicht van de ondernemingen die bedoeld worden. Van tel is hier, dat de bevindingen omtrent 
autonome overheidsbedrijven ook op andere overheidsbedrijven van toepassing blijken, hetgeen de 
representativiteit ervan verhoogt. 

2. "Coroorate governance" in overheidsbedrijven. niet het klassieke discours 

109. Het debat over deugdelijk bestuur in overheidsondememingen valt, gezien de eigen aard van 
zulke ondernemingen, niet te herleiden tot het debat over deugdelijk bestuur van privé
ondernemingen. Het is ingewikkelder515 (infra, 2.1) en lijkt beter aan te sluiten bij de Angelsaksische 
benadering van "corporate govemance" dan bij de traditioneel Belgische (infra, 2.2). 

2.1 Complexiteit 

110. Bij het beheer en de controle van de geanalyseerde Belgische overheidsondernemingen zijn meer 
partijen betrokken dan bij het beheer en de controle van privé-ondernemingen. Kwamen hoger in 
hoofdorde516 aan bod: de raad van bestuur met zijn voorzitter, het directiecomité en/of de 
gedelegeerd bestuurder en de algemene vergadering, maar ook het Parlement, de Regering of 
individuele ministers517, de regeringscommissaris, de inspectie van financiën, het Rekenhof en/of de 
commissarissen en de afdeling wetgeving van de Raad van State. 

111. Hoe meer betrokken partijen, hoe ingewikkelder de onderlinge (machts-)verhoudingen. Binnen 
de bestudeerde overheidsondememingen vallen m.i. minstens vier verschillende spanningsvelden te 
onderscheiden: spanning tussen de staat-aandeelhouder en de bedrijfsleiding, spanning tussen de 
staat-marktregulator en de staat-marktdeelnemer, spanning tussen wetgevende en uitvoerende macht, 
spanning tussen "politiek" en "techniek". Het eerste spanningsveld is datgene waar het "corporate 
govemance"-discours zich traditioneel op toespitst. De Staat staat als relatief passieve, 
ongeinformeerde ·en ongeorganiseerde aandeelhouder tegenover een actieve, merkelijk beter 
geïnformeerde en georganiseerde bedrijfsleiding. Bovendien lopen de belangen van Staat en 
bedrijfsleiding niet noodzakelijk gelijk. De Staat wordt verondersteld het publieke goed na te streven 
terwijl de bedrijfsleiding ook oog zal hebben voor het welzijn van de eigen instelling, inclusief de 
eigen positie. Het klassieke "corporate govemance"-probleem, weliswaar in Angelsaksische zin 
(infra, nrs. 114-115). Maar hier stopt het niet, omdat geen van beide partijen, Staat noch 
bedrijfsleiding, homogeen is. 

514 Hier ontbreekt de plaats voor een gedetailleerder analyse met de nodige zin voor nuance. Deze analyse bestaat en 
kan hopelijk bij een andere gelegenheid worden gepubliceerd. 

515 In die zin ook ESTRIN, S., "State ownership, corporate gavernanee and privatisation", in Corporale Governance, 
State-Owned Enterprises and Privatisation, o.c., (11), 13. 

516 Andere genoemde instanties zijn niet (personeel, syndicale en paritaire organisaties) of slechts marginaal 
(bijzondere Dienst voor Begrotingsenquêtes, Hoog Comité van toezicht) bij beheer en controle betrokken, of vervullen 
slechts een adviserende functie (raadgevende comités). Bovendien noem ik enkel instanties die in elk van de vier 
besproken categorieën overheidsbedrijven een rol spelen, hetgeen betekent dat de lijst niet volledig is. Zo vervult de 
Commissie voor het Bank- en Financiewezen een belangrijke controlerende taak t.a.v. bepaalde openbare financiële 
instellingen en vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan. 

517 Minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert ("Minister"), minister van Financiën, minister van Begroting, 
vroeger ook minister van Ambtenarenzaken. 
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112. De Staat is dubbel verdeeld. Ten eerste aarzelt hij over zijn eigen rol. Via 
overheidsondernemingen is hij vertegenwoordigd op markten die hij ook moet reguleren, hetgeen de 
verleiding doet ontstaan om het overheidsbedrijf te bevoordelen tegenover concurrerende 
marktdeelnemers. Maar ten tweede treedt de Staat op via zijn organen - en daarvan zijn er meerdere,. 
die wederom niet noodzakelijk gelijklopende belangen nastreven. De hiërarchie tussen de twee meest 
direct betrokken organen, het Parlement als vertegenwoordiger van de wetgevende macht en de 
Regering als vertegenwoordiger van de uitvoerende macht, lijkt de jongste jaren, zacht uitgedrukt, wat 
zoek. Met name binnen het domein van het economisch overheidsinitiatief is er sprake van een 
overwicht van de executieve op de wetgevende macht; mozaïekwetten en andere wetsontwerpen die 
voor het Parlement te nemen of te laten zijn, zeer ruime bevoegdheidsdelegaties van Parlement aan 
Regering en uitholling van parlementaire controlebevoegdheden (supra, nrs. 88-90) getuigen hiervan. 
Bij nader inzien vraagt men zich af of de verhouding tussen Parlement en Regering niet ook vanuit 
"corporale governance"-begrippen kan worden ontleed. Het is geenszins de bedoeling om de Staat 
met een vennootschap gelijk te stellen. Toch doet het Parlement soms onwillekeurig denken aan een 
"relatief passieve, ongeïnformeerde en ongeorganiseerde 'aandeelhouder"' die staat "tegenover een 
actieve, merkelijk beter geïnformeerde en georganiseerde 'bedrijfsleiding"', waarbij de belangen 
tussen beide partij en niet noodzakelijk gelijk lopen. 518 

113. Vooral binnen de pool "bedrijfsleiding" komen de spanningen tussen "politiek" en "techniek" tot 
uiting. In de hier besproken overheidsondernemingen lijkt de raad van bestuur meer politiek 
samengesteld, terwijl het directiecomité of de gedelegeerd bestuurder(s) meer technisch zijn 
georiënteerd. 

2.2 Angelsaksische benadering? 

114. Ofschoon het debat over "corporate governance" steeds universeler allures krijgt, blijken de 
klemtonen die in België worden gelegd grondig te verschillen van degene die met name in de 
Angelsaksische wereld overheersen. Vergelijken we de Belgische519 en Angelsaksische benadering, 
dan blijkt het bestudeerde probleem niet fundamenteel te verschillen,· althans niet indien in abstracte 
termen gesteld. Telkens worden hoofdzakelijk520 spanningen geanalyseerd die voortvloeien uit de 
splitsing van eigendom en beheer van ondernemingen: aandeelhouders en bedrijfsleiding 
("management") vertonen de neiging om verschillende, deels tegengestelde, belangen na te streven en 
in functie daarvan verschillende, deels tegenstrijdige, handelingen te· stellen. De spanningen die 
hieruit voortvloeien, worden als negatief voor de onderneming ervaren. Voorstellen worden 
geformuleerd om ze te verlichten. 

Bij het concretiseren van de probleemstelling en het yoorstellen van remedies lopen de benaderingen 
evenwel uiteen. In België hoort men vooral pleiten voor autonomere vennootschappen en 
vennootschapsorganen, met een grotere onafhankelijkheid tegenover referentie-aandeelhouders, veelal 
holdings, waarvan de invloed als verstikkend wordt ervaren~ Bij de invulling van het begrip 
"tegengestelde belangen" waarvan hoger sprake, wordt er veelal van uitgegaan dat de referentie
aandeelhouder vooral zijn eigen macht en winst wil vergroten, terwijl het management veeleer 
geneigd is om "het vennootschapsbelang" (wat dat ook moge zijn521) te dienen.522 Het 

518 Zo heeft men de indruk dat de zorg om transparantie voor beide instellingen niet in dezelfde mate prioritair is. 

519 Ik spreek over een "Belgische" e~ niet over een "continentale" benadering, want die bestaat niet: de benadering in 
Nederland verschilt bijvoorbeeld grondig van de Belgische, en sluit veeleer aan bij "de Angelsaksische". 

520 "Corporate govemance" zou ook de rol moeten betreffen van andere "stakeholders" in de vennootschap, met 
voorop de werknemers. 

521 Cf. de literatuur over de notie "belang van de vennootschap" in art. 34, § 3, Venn.W. 

522 De spanningen kunnen bijv. aan de oppervlakte komen wanneer, bij de besteding van winsten, gekozen moet 
worden tussen dividenduitkering en herinvestering. 
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vennootschapsbelang dient versterkt, aldus de redenering, en daarom wordt er aangedrongen op 
efficiëntere financiële markten, de aanwezigheid van onafhankelijke . bestuurders in de raad van 
bestuur en een actievere algemene vergadering, met de aanwezigheid van zoveel mogelijk (kleine) 
aandeelhouders en desgevallend een beperking van de stemrechten van grootaandeelhouders. 523 

In de Angelsaksische wereld klinkt een heel ander geluid, wat allicht samenhangt met de 
omstandigheid dat het systeem van referentie-aandeelhouders er minder verbreid is. De relatief 
passieve institutionele beleggers en "kleine" beleggers ter beurze die hier de dienst uitmaken, vrezen 
juist voor een te autonoom, ongecontroleerd, management. De notie "tegengestelde belangen" vullen 
ze heel anders in: terwijl de aandeelhouders geacht worden maximaal rendement na te streven, wordt 
het mánagement ervan verdacht uit te zijn op persoonlijk prestige. De verhouding tussen eigenaars
aandeelhouders en bedrijfsleiding analyseren ze als een typische "principal-agent" relatie: de 
aandeelhouders zijn gehandicapt omdat ze niet over dezelfde informatie beschikken als het 
management. Enkel efficiënte systemen van "monitoring" kunnen in die omstandigheden beletten dat 
de bedrijfsleiding haar eigen belangen laat primeren boven de belangen van de aandeelhouder die haar 
heeft aangesteld. 524 

115. Bovenstaande analyse van bestuur en controle van Belgische overheidsbedrijven suggereert dat 
niet zozeer de positie van de bedrijfsleiding versterking behoeft - er is niet voor niets sprake van 
"autonome" overheidsbedrijven- maar veeleer deze van de staat-aandeelhouder. Internationale 
literatuur wijst in eenzelfde richting.525 Ook in Nederland concludeerde het Kabinet in de nota 
"Beleid inzake staatsdeelnemingen" die het eind 1996 op vraag van de Tweede Kamer opstelde, dat de 
positie van de staat-aandeelhouder versterking behoeft. 526 . Het discours over deugdelijk bestuur in 
overheidsondernemingen verschilt dus ook op dit punt van het discours over deugdelijk bestuur van 
privé-ondernemingen zoals dat momenteel in België wordt gevoerd. 527 

3. De spanningen geïllustreerd 

116. Spanningen zijn niet noodzakelijk negatief. Ook in overheidsondernemingen_ ontwikkelt zich na 
verloop van tijd meestal een werkzaam synthesemodeL Toch biedt het recente verleden ruim 
voldoende aanlmopingspunten ter illustratie van elk van de vier hierboven omschreven 
spanningsvelden. Hieronder worden er vier genoemd, waarvan er één grondiger wordt uitgewerkt 
(infra, volgend randnr. ). 

Spanningen tussen staat-aandeelhouder en bedrijfsleiding· zijn o.m. naar aanleiding van de 
privatiseringsoperaties aan de oppervlakte gekomen. In enkele op de verkooplijst geplaatste 
overheidsondememingen heeft de bedrijfsleiding een wel zeer actieve rol gespeeld bij het zoeken naar 
kandidaat-kopers (ASLK, NIM, NILK). In sommige gevallen heeft de regering deze actieve rol 
aangemoedigd of toegelaten (ASLK, aanvankelijk ook in NIM). In minstens vier gevallen echter (NIM na 
verloop van tijd, Belgacom, Sabena en Distrigas) heeft ze een in haar ogen te activistische of onwillige 
bedrijfsleiding "in het gareel moeten dwingen". Soms lijkt het bijna alsof de bedrijfsleiding privatisering 
gelijkstelt met een vijandig ovemamebod. Bedrijfsleiders die in het openbaar hebben gewaarschuwd 

523 In deze zin - maar veel rijker en genuanceerder - o.m. DE KEULENEER, E., L 'autonomie bien controlée, Brussel, 
La Médiane, 1997, 99 p. 
524 In die zin bijv. ESTRIN, S., l.c., 11-16. 
525 Zie de supra, voetnoot 336, genoemde publicaties. 
526 De nota wordt uitvoerig geanalyseerd door VAN WIJK, J.W.H. "Beleid inzake staatsdeelnemingen. Een optimale 
positie voor de Staat als aandeelhouder", in Overheid en onderneming. Tussen publiek en privaat ondernemen, o.c., 
3-42. Zie over de (on)macht van de staat-aandeelhouder vooral p. 16 e.v. 
527 Elders werd er ook reeds op gewezen dat in het debat over "corporate govemance" wellicht te eenzijdig de 
klemtoon wordt gelegd op een versterking van de positie van het management. Zie GEENS, K., "Corporate gavernanee 
en onafhankelijk bestuur", F.E. T., 23 april1998, 2. 
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tegen "overhaaste privatisering" zijn eerder regel dan uitzondering (Belgacom en CBHK vormen goede 
voorbeelden). Verregaander is de techniek van filialisering, die in bepaalde gevallen als regelrechte 
"gifpil" tegen privatisering dienst leek te moeten doen (bij Belgacom zonder succes, bij De Post met 
succes). De techniek bestaat erin om winstgevende onderdelen van een overheidsonderneming onder te 
brengen in afzonderlijke filialen die voor privé-kapitaal worden opengesteld. De keuze voor de privé
partner in het filiaal wordt gemaakt door de leiding van het overheidsbedrijf, niet door de overheid. 
Eenmaal een "geschikte" partner gevonden, wordt het voor de overheid zeer moeilijk om het 
moederbedrijf nog te verkopen - dat heeft immers geen winstgevende activiteit meer. En zou de overheid 
toch verkopen, dan vertrekt de "bevriende" partner in het filiaal als kandidaat met een serieuze 
(informatie-)voorsprong. Zie gedetailleerder supra, Boek I, nrs. 39-46. 

Voorbeelden van spanningen tussen de staat als marktregulator en als marktdeelnemer zijn helaas legio, 
althans op federaal niveau. Als typevoorbeeld van regulering die bedoeld is om het eigen 
overheidsbedrijf te bevoordelen tegenover de opkomende privé-concurrentie, kan de Belgische 
regelgeving over universele dienstverlening in de telecomsector gelden. Van in het begin, d.w.z. eind 
1995, toonden parlementsleden, ook van de meerderheid, zich ongelukkig over het gebrek aan debat over 
het betrokken wetsontwerp (tijdsdruk; karakter van programmawet als "te nemen of te laten"). De Raad 
van State - natuurlijk ondervraagd bij hoogdringendheid- bracht vernietigende adviezen uit over zowel de 
wet als het uitvoeringsbesluit, vooral omwille van de ruime bevoegdheidsdelegaties aan de Koning. De 
Europese én Vlaamse overheden zagen in de opgezette constructie (lange lijst met universeel te leveren 
telecomdiensten, toekenning van universele dienstverlening aan overheidsmonopolist, instelling van een 
Fonds dat andere dienstverstrekkers doet meebetalen) een poging om de Belgische markt af te schermen 
voor nieuwkomers als Telenet. Als klap op de vuurpeil vernietigde het Arbitragehofbij arrest van 17 april 
1997 het artikel van de wet van 20 december 1995 dat' een Fonds voor de universele dienstverlening 
inricht. Het hof oordeelde dat via het Fonds in wezen een belasting wordt opgelegd waarvan, in strijd met 
het legaliteitsbeginsel in belastingzaken, de Koning wezenlijke bestanddelen kon bepalen. Aan zoveel 
druk weerstond de regeling niet. Bij wet van 19 december 1997 heeft het Parlement de bestaande teksten, 
onverenigbaar met hogere rechtsnormen (Grondwet en gemeenschapsrecht), vervangen. Zie voor details 
infra, Boek IV, nrs. 42-44. 

Bij wijze van voorbeeld van spanningen tussen wetgevende en uitvoerende macht kan worden verwezen 
naar de heibel die eind 1995, begin 1996 in het Parlement ontstond toen daar bleek dat de Regering 
zonder medeweten van het Parlement en via niet in het Staatsblad gepubliceerde (en retro-actieve) 
koninklijk besluiten een uitermate genereus stock option-programma had ontwikkeld ten voordele van het 
vernieuwde Belgacom-management. Een eerste koninklijk besluit had de Minister van· Financiën 
gemachtigd om dertig miljard frank onderhands te ontlenen op de kapitaalmarkt, een tweede 
ongepubliceerd besluit bepaalde dat de Staat een obligatielening zou uitgeven met warrants die vanaf 
1998 zouden kunnen worden omgezet in aandelen van Belgacom. Ter uitvoering van het programma 
ondertekende de Staat op 16 juni 1995 een overeenkomst met een financiële tussenpersoon, maar vanaf 
eind november van datzelfde jaar begon het Rekenhof de Regering kritische brieven te sturen over het 
onderwerp. Op 18 januari 1996 werd het hele dossier in het Parlement in de openbaarheid gebracht. 
Nadien werd het stock option-programma ontmanteld en vervangen door een voor de Staat veel 
goedkoper programma. 528 

528 Zie mondelinge vraag over "het niet gepubliceerd koninklijk besluit in verband met het Directiecomité van 
Belgacom", Hand., Kamer, 1995-1996, 18 januari 1996, [32], 1018; interpellatie over "de bestemming van de 
Belgacom-miljarden", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-
1996, 14 februari 1996, [C 79], 51 (Int. nr. 231); interpellatie over "het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende 
het directiecomité van Belgacom", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1995-1996, 14 februari 1996, [C 80], 59 (Int. nr. 275); schriftelijke vraag van 4 april 1996 over 
"Belgacom - Directie - Winstdeling", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 24 juni 1996, [39], 5107 (Vr. nr. 103); 
interpellatie over "de vergoeding van 200 miljoen voor de leden van het directiecomité van Belgacom", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 29 mei 1996, [C 142], 1 (Int. nr. 
506); interpellatie over "de deelneming in de winst door de bestuursleden van Belgacom", Hand., Kamer, Commissie 
voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 29 mei 1996, [C 142], 1 (Int. nr. 516). 
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117. Een voorbeeld dat een iets gedetailleerder uitwerking verdient omdat het behalve de spanningen 
tussen politiek en techniek sporen bevat van andere spanningen en karakteristieken van 
overheidsbedrijven met beheersautonomie, betreft de bestuurscrisis die Belgacom in 1994 trof. 

Begin 1992 treedt bij de RTT, een regie onderworpen aan de wet van 16 maart 1954, een zgn. 
"overheidsmanager" aan, door de Regering aangetrokken omwille van bewezen deskundigheid in het 
coördineren van technologische projecten. In september 1992 wordt de RTTals eerste omgevormd in een 

autonoom overheidsbedrijf, Belgacom, onderworPen aan de a.o.b.-wet529. Voor het eerst wordt een 
beheerscontract gesloten in de zin van de a.o.b.-wet, voor het eerst ook raken de beheersstructuren 
ingevuld overeenkomstig het hierboven uiteengezet regime (supra, nrs. 81-86). Behalve de 
overheidsmanager, nu gedelegeerd bestuurder, benoemen de politici 5 andere leden van het 

directiecomité ~n 12 andere bestuurders.530 Anders dan voorzien door de wetgever van 1991, besluit de 

voorzitter van de raad van bestuur zijn functie voltijds uit te oefenen. 531 

Vanaf eind 1992 ontstaan openlijke conflicten tussen de raad van bestuur en het directiecomité. Ofschoon 
de gedelegeerd bestuurder op commercieel gebied enkele eclatante successen kon voorleggen, verwijt de 
raad van bestuur hem dat er onregelmatigheden zouden zijn begaan en dat het directiecomité beslissingen 
zou hebben genomen zonder voorafgaande raadpleging van de raad van bestuur. De strubbelingen halen 

uitgebreid de pers en vanaf juni 1994 wordt er ook regelmatig over geïnterpelleerd in het Parlement.532 
Terwijl Belgacom zich opmaakt voor een gedeeltelijke privatisering - de Regering bepaalt de procedure -
raakt het bedrijf steeds meer verlamd door de interne strijd tussen raad van bestuur en directiecomité. Op 
20 juli 1994 vragen alle leden van het directiecomité behalve de gedelegeerd bestuurder schriftelijk aan 
de voogdijminister het ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur. Van zijn kant stelt de raad van 
bestuur een externe auditor aan en beveelt hij bijkomend onderzoek naar vermeende onregelmatigheden 
begaan door leden van het directiecomité. Eind juli 1994 maakt de voorzitter van de raad van bestuur 
interne audit-rapporten over aan het parket. De voogdijminister laat weten dat de problemen binnen 
Belgacom moeten worden opgelost maar dat de Regering zal tussenkomen als het bedrijf geschaad wordt. 
Op het kernkabinet en de ministerraad wordt achter de schermen druk overlegd. 

Wat hier telt is dat de a. o.b.-wet, door een combinatie v:::n juridische en politieke factoren, geen uitweg 
biedt uit deze impasse. De leden van het directiecomité hebben niet de twee derde meerderheid (supra, 
nr. 82) om de voorzitter van de raad van bestuur of de gewone leden van die raad collectief te 

ontslaan. 533 De voogdijminister heeft dezelfde meerderheid nodig, en kan dus ook niet ingrijpen. 534 
Omgekeerd kunnen de gewone leden van de raad van bestuur de gedelegeerd bestuurder en de leden van 

529 Supra, voetnoot 107. 

530 Opvallend hierbij was de aanwezigheid van (gewezen) kabinetsleden. Tot voorzitter van de raad van bestuur werd 
een gewezen kabinetschef benoemd, terwijl tussen de overige leden van de raad van bestuur en de leden van het 
directiecomité nog minstens drie andere gewezen kabinetschefs, één adjunct-kabinetschef en drie andere al dan niet 
gewezen kabinetsleden zetelden. De woordvoerder van een federaal minister werd secretaris van het directiecomité. 
531 Alleen van de leden van het directiecomité werd verwacht dat ze voltijds ter beschikking van het autonoom 
overheidsbedrijf zouden staan: supra, nr. 83. In september 1993 werd de vergoeding van de voorzitter van de raad van 
bestuur aangepast in functie van de voltijdse uitoefening van zijn mandaat. 

532 Zie o.m. interpellatie nr. 1008 over "de mogelijkheid dat zware beheersfouten zijn gemaakt en zelfs onregelmatige 
procedures zijn gevolgd bij het opstarten en de exploitatie van het mobilofonienet over de periode juli 1993 - april 
1994", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1993-1994, 9 juni 1994, [C 103], 49; interpellatie nr. 1065 
over "het beheer van de overheidsbedrijven en meer bepaald van Belgacom", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, 1993-1994, 22 september 1994, [C 118], 1; Interpellatie nr. 1076 over "de komende omvorming van 
Belgacom tot een naamloze vennootschap en de privatisering die daar waarschijnlijk zal uit volgen", zelfde vindplaats. 
533 Zulk ontslag vereist behalve een in Ministerraad overlegd besluit immers een eensluidend advies van de raad van 
bestuur, goedgekeurd bij twee derde van de uitgebrachte stemmen: supra, nr. _. De leden van het directiecomité 
alleen kunnen die meerderheid niet leveren, terwijl van de gewone leden van de raad van bestuur moeilijk kan worden 
verwacht dat ze voor het ontslag van zichzelf of hun collega's zullen stemmen. In de praktijk bleek deze mogelijkheid 
uitgesloten. 
534 Idem. 
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het directiecomité evenmin ontslaan : ze kunnen daartoe wel de vereiste meerderheid leveren binnen de 

raad van bestuur535 maar missen het vereiste in Ministerraad overlegde koninklijke of ministeriële 

besluit536. Dat besluit komt er niet, want het is politiek onhaalbaar om de gedelegeerd bestuurder wel en 
de voorzitter van de raad van bestuur niet te ontslaan : beide behoren tot een verschillende taalrol en 
staan op het quotum van een andere politieke partij. Enkel een wetswijziging kan de impasse doorbreken. 

Op 18 september 1994 kondigt de voogdijminister op televisie inderdaad aan dat de regering "tabula 
rasa", zal maken bij Belgacom. Ter gelegenheid van de omzetting van het autonoom overheidsbedrijf in 
naamloze vennootschap van publiek recht (supra, nr. 23) zal de hele beleidsploeg worden vervangen, al 
kunnen sommigen in de nieuwe structuur wellicht terug worden opgevist. Echter, zo ontstaat een nieuwe 
impasse waaruit de a.o.b.-wet geen uitweg biedt. Volgens de a.o.b.-wet is het immers de raad van bestuur 
en niet de regering die moet beslissen tot de omzetting in naamloze vennootschap van publiek recht en 

die de statuten van die vennootschap moet aannemen.537 Met hun collectief ontslag voor ogen voelen de 
leden van de raad van bestuur, ditmaal zowel de gewone leden als de leden van het directiecomité, zich 
niet gehaast om de nodige beslissingen te nemen. Gedurende maanden wordt geen enkele strategische 
beslissing meer genomen, ook de dringendste niet.538 

Op 12 december 1994 stemt het Parlement een wet die de a.o.b.-wet zodanig wijzigt dat de Koning 
toelating krijgt om Belgacom- en dat bedrijf alleen- eigenhandig, zonder tussenkomst van de raad van 
bestuur, om te vormen in naamloze vennootschap van publiek recht en om daarbij zelf de statuten vast te 
stellen.539 Enkele dagen later al maakt de Koning gebruikt van zijn nieuwe macht,540 nog enkele dagen 

later volgen de nieuwe benoemingsbesluiten. 541 Alle leden van de raad van bestuur en een aantalleden 
van het directiecomité waaronder de gedelegeerd-bestuurder moeten vertrekken. 

Het nieuwe bestuursregime wijkt grondig af van hetgeen de a.o.b.-wet als generieke regeling 
vooropstelt : 

(i) Voortaan geldt een beheersstructuur met een raad van bestuur, een "orgaan van dagelijks bestuur" 
(d.i. de gedelegeerd bestuurder) en een directiecomité. De raad van bestuur blijft maximum 18 leden 
tellen maar de leden van het directiecomité zetelen er niet meer in. 542 

(ii) Alle bevoegdheden van het directiecomité worden verenigd in de hand van één persoon, de 
gedelegeerd l!>estuurder, 543 die wel nog zetelt in de raad van bestuur. 544 Volledig autonoom - en 

535 Voor ontslag van de zes leden van het directiecomité volstaat een meerderheid van acht gewone bestuurders : 
supra,_. 

536 Supra, nr._. 

537 Art. 38, § 1, lid 1, en§ 2, a.o.b.-wet. .--:~:·"-~ 
538 Daarbij een beslissing over het mobilofoniefiliaal en over het zgn. t~ommutatiecon~_l:!ç_t''---óf "contractvan de 
eeuw" over telefooninfrastructuur. Dat contract had vóór einde 1994 had moèten-worden gesloten om de voorziening 
niet in het gedrang te brengen. Ondanks aandringen van de voogdijminister stelt de raad van bestuur de behandeling 
ervan tot driemaal toe uit. Bij de omvorming in naamloze vennootschap van publiek recht en het daarmee gepaard 
gaande vertrek van de bedrijfsleiding is er nog geen beslissing. 
539 Wet 12 december 1994 (supra, voetnoot 103). 
540 K.B. 16 december 1994a (supra, voetnoot 120). 

541 K.B. 23 december 1994 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur, de voorzitter en de gedelegeerd 
bestuurder van BELGACOM (B.S., 4 februari 1995). De benoemde gedelegeerd bestuurder is een overgangsfiguur: 
nog geen maand later volgt een wissel (K.B. 16 januari 1995 tot ontslag van de gedelegeerd bestuurder van 
BELGACOM, B.S., 15 februari 1995; K.B. 16 januari 1995 tot vervanging van een lid van de raad van bestuur en tot 
benoeming van de gedelegeerd bestuurder van BELGACOM, B.S., 15 februari 1995). 
542 Art. 16, § 1, statuten Belgacom. 

543 Zie art. 26, § 1, ~~!~acom : "In alle gevallen waarin de Wet of deze stàtuten, in toepassing van de Wet, de 
t~~sen~omst van ~ecti~~.9Jnite voorschrijft.?fvoorschrijven, wor~t de functie van dit !aatste uitgeoef~nd door het 
btJ arttkel 25, § 1, bedoelde orgaan van dagehjks bestuur, behalve m geval van lastgevmg conform arttkel 25, § 3 
(d.i. door de gedelegeerd-bestuurder aan het directiecomité, nb)." 
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enkel indien hij dat wenst545 - stelt de gedelegeerd bestuurder het directiecomité samen, organiseert 

hij er de werking van, bepaalt hij hoeveel leden het telt (max. 1 0) en welke taken zij uitoefenen. 546 
De artikelen van de a.o.b.-wet over het directiecomité zijn eenvoudigweg buiten toepassing 

verklaard.547 

(iii) De Koning kan voortaan eigenhandig, zonder dat enige tussenkomst van de vennootschapsorganen 
is vereist, de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de door hem benoemde 

leden van de raad van bestuur ontslagen;548 dit vormt een gevoelige inkrimping van de autonomie 
van het autonoom overheidsbedrijf. 

(iv) Tenslotte en vooral is, zonder duidelijke wettelijke basis,549 een nieuwe taakverdeling tussen de 
bestuursorganen ingevoerd, waarbij de positie van de gedelegeerd bestuurder relatief versterkt en die 

van (de voorzitter van) de raad van bestuur relatief verzwakt is. 550 

Meer in het algemeen voegt de wet van 12 december 1994 een reeks bepalingen in de a.o.b.-wet in, die 
andere bepalingen van diezelfde a.o.b.-wet zodanig wijzigen dat het generieke statuut inzake bestuur en 
controle voor Belgacom op tientallen punten wordt gewijzigd. Na de intrede van privé-aandeelhouders in 

1995 is trouwens een gelijkaardige, nog ingrijpender wijzigingswet gestemd,551 die een aantal van de 
eerder ingevoegde wijzigingsbepalingen ... heeft gewijzigd. 

118. Wat leert ons de "Belgacomédie"552? Vooral dat het door de a.o.b.-wet ingesteldebestuurs-en 

controleregime, nochtans zo grondig voorbereid, zijn eerste test niet heeft overleefd. Het regime is, 

544 Ibidem. 

545 Door punt 6, 2°, van de bijlage bij K.B. 19 maart 1996a (supra, voetnoot 120) is de eerste zin van art. 16, § 3 zo 
gewijzigd dat de gedelegeerd bestuurder niet langer verplicht is om een directiecomité samen te stellen. Momenteel 
functioneert bij Belgacom op zijn Amerikaans een beperkt "executve committee", met een "chief executive officer", 
"chief operating officer" en "chieffinancial and administration officer". 

546 Artt. 16, § 3 en 26, §§ 2-3, statuten Belgacom. 

54 7 Supra, voetnoot_. 

548 Zie artt. 19 (voorzitter) en 20, § 1 (gedelegeerd bestuurder) statuten Belgacom. 

549 Art.59/2 a.o.b.-wet, ingevoegd door art. 3 wet 12 december 1994 (supra, voetnoot 103), staat toe dat de statuten 
afwijken van artt. 18, § 3, 19 en 20 a.o.b.-wet. Een machtiging om afte wijken van andere artikelen van de a.o.b.-wet, 
zoals artt. 1 7 of 26, ontbreekt. Toch bevatten de statuten dergelijke afwijkingen : zie infra, volgende voetnoot. 

550 A. Vgl. art. 17, § 1, a.o.b.-wet ("De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of 
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van het overheidsbedrijf.") met art. 22, § 1, lid 1, statuten Belgacom 
("De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn om het maatschappelijk 
doel van de vennootschap te verwezenlijken, uitgezonderd deze die de wet of deze statuten aan andere organen van de 
vennootschap toewijst of toewijzen" - nadruk toegevoegd). 
B. Volgens art. 22, § 1, lid 2 statuten Belgacom "[bepaalt d]e raad van bestuur het algemeen beleid en de strategie van 
de vennootschap op voorstel van de gedelegeerd-bestuurder". De a.o.b.-wet bevat geen dergelijke inperking van de 
bevoegdheden van de raad van bestuur maar formuleert die bevoegdheden juist zeer ruim (zie hierboven onder A.). 
C. Vgl. art. 26, lid 1, a.o.b.-wet ("De raad van bestuur van elk autonoom overheidsbedrijf stelt elk jaar een 
ondernemingsplan op dat de doelstellingen en de strategie op halflange termijn van het overheidsbedrijf vastlegt.") met 
art. 22, § 5, statuten Belgacom ("De gedelegeerd-bestuurder stelt elk jaar een ondernemingsplan op dat de 
doelstellingen en de strategie op middellange termijn van de vennootschap vastlegt die hij de raad van bestuur ter 
goedkeuring voorlegt"- nadruk toegevoegd). Zie ook art. 22, § 2, 2°, volgens welk de raad van bestuur het vaststellen 
van het ondernemingsplan niet kan delegeren aan de gedelegeerd bestuurder. 
D. Zoals de a.o.b.-wet het voorschrijft (in art. 18, § 5, lid 2) heeft de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende 
stem bij staking van stemmen. Voor het overige bepaalt art. 24 statuten Belgacom onder de hoofding "bevoegdheden 
van de voorzitter van de raad van bestuur" enkel : "De voorzitter van de raad van bestuur roept de vergaderingen van 
de raad bijeen en zit deze voor." Een signaal naar overijverige voorzitters? Overigens kan ook de gedelegeerd
bestuurder de raad van bestuur bijeenroepen: art. 23, § 1, lid 1, statuten Belgacom. 

551 Zie artt. 82-86 wet 20 december 1995 (supra, voetnoot 99). 

552 Vgl. BERKENBAUM, P., La Belgacomédie, Bt:ttssel, Editions Luc Pire, 1995, 260 p. (journalistiek). 
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wegens het ontbreken van een algemene vergadering maar ook om andere redenen, niet tot 
conflictbeheersing in staat gebleken, met een voor de onderneming nefaste553 verlamming tot gevolg. 

Achteraf commentarieerde Belgacom's ontslagen gedelegeerd bestuurder: "Avec un conseil 
d'administration et un comité de direction, les structures permettaient !'autonomie, qui était même plus 
importante que dans les entreprises privées par certains aspects. Belgacom n'a par exemple pas 
d'assemblée générale. Selon moi, c'était une lacune de la loi. Cette loi de 1991 avait beaucoup de défauts, 
notamment parce qu'elle était extrêmement difficile à exécuter pour toutes les parties car certaines choses 
étaient mal défmies ou pas définies du tout, mais en tout cas elle permettait une large autonomie. Elle 
était peut-être parfois trop large, dans Ie cas, par exemple, d'un ·conflit entre les organes de gestion .... Il y 
avait pratiquement nécessité d'autogérer les conflits, ce qui ne permettait pas d'intervenir autrement que 
comme Ie ministre ·a essayé de Ie faire. Dans une entreprise privée, lorsqu'un tel cas se présente, on 
convoque une assemblée générale extraordinaire, on met certains points à !'agenda et on vote des 
résolutions. Ce qui était, je crois, une faiblesse de la loi de 1991, c'est que l'on s'est trouvé face à une loi 
un peu 'patchwork', dans laquelle on sentait les longues nuits passées dans les cabinets et ou tout Ie 
monde a voulu avoir un petit quelque chose .. "554 

Het conflict tussen raad van bestuur en directiecomité is uiteindelijk "opgelost" op typisch Belgische 
wijze : door het stemmen, volgens regeringsontwerp, bij programmawet en na spoedadvies van de 
Raad van State, van reparatiewetgeving. Dat het stemmen vàn die wetgeving het (gedeeltelijk) failliet 
van het in 1991 uitgewerkte model bevestigde, hinderde blijkbaar niet. Ook nu het statuut van de 
nieuwe autonome overheidsbedrijven BIAC en Belgocontrol op talloze punten is gaan afwijken van 
het oorspronkelijk model -waarbij met name het BIAC-statuut sterk op dat van Belgacom is 
geïnspireerd- wordt de a.o.b.-wet, steeds --langer en steeds holler, als een gigantisch lappendeken 
overeind gehouden. 

Aanbevelingen, bij wege van besluit 

119. Geordend rond zes thema's volgen hierna, onder voorbehoud van verdere studie, ideeën over 
bestuur en controle van overheidsondernemingen. Hoewel ze zijn ontwikkeld na analyse van 
autonome overheidsbedrijven en (andere) publiekrechtelijke naamloze vennootschappen, gelden 
sommige van de ideeën ook voor andere categorieën overheidsondernemingen. 

1. Privatisering als ultiem middel ter bevordering van deugdelijk bestuur ? 

120. In haar publicatie "Corporate governance, state-owned enterprises and privatisation"555 stelt de 
OESO een diagnose die zeer wel toepasbaar lijkt op het federaal en regionaal overheidsbedrijf in 
België. 

In veel landen, aldus de publicatie, heeft de overheid erkend dat commercieel actieve staatsbedrijven ook 
volgens commerciële, en niet louter volgens administratieve, principes moeten worden beheerd. In de 
regel - de situatie in België bevestigt die regel - heeft de overheid in die landen een zekere mate van 
autonomie verleend aan het management van overheidsbedrijven. De staat, hoofd- en veelal enige 
aandeelhouder, sluit met het management een contract om zich ervan te verzekeren dat doelstellingen van 
algemeen belang worden nagestreefd. Deze technieken, ofschoon ingegeven door een zorg om 

553 Zie o.m. "S&P zet vraagteken achter AAA-rating Belgacom", F.E.T., 21 september 1994: "Standard & Poor's 
Rating Group laat weten dat de hoogste AAA-kredietrating waarvan Belgacom tot op heden genoot, op 'creditwatch' 
wordt gezet. ... In de mededeling verwijst S&P expliciet naar het voornemen van de regering om de Belgacom-top te 
vervangen." 

554 Interview in Echo de la Bourse, 20 december 1994. 
555 Supra, voetnoot 336. Zie vooral de bijdrage van ES'JRIN, S., l.c., 15. 
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modemisering en responsabilisering, leveren vaak niet het gewenste rèsultaat. 556 Economisten schrijven 
dit toe aan het ontbreken, in hoofde van de staat-aandeelhouder, van mogelijkheden om de prestaties van 
het overheidsbedrijf en het management daarvan, objectief te evalueren. Signalen uit de markt ontbreken 
bij gebrek aan verhandelbare aandelen, de prestatiecriteria zijn vaag en moeilijk kwantificeerbaar, de 
vergelijkingspunten blijken, zeker in monopoliesituaties, zeldzaam, controlerende ambtenaren hebben 
geen rechtstreeks belang bij een verhoogde efficiëntie. In die context blijkt het management van het 
overheidsbedrijf, dat niet noodzakelijk dezelfde objectieven nastreeft als de staat-aandeelhouder, een veel 
grotere bewegingsvrijheid te genieten dan in privé-bedrijven. Een reëel risico op faillissement of op 
vijandige overname ontbreekt, de staat kan niet desinvesteren en past eventuele verliezen uiteindelijk 
toch bij, de bezoldiging van het management varieert in regel niet in functie van de (toch niet meetbare: 
supra) prestaties van het overheidsbedrijf. 

In de mate dat de overplanting naar de overheidssector van technieken uit de privé-sector (versterking 
en responsabilisering van het management, contractualisering) geen oplossing kan bieden voor de 
vermeende deficiëntie van het overheidsbedrijf, dringt privatisering zich volgens de OESO-publicatie 
op. Is behalve de door de OESO gestelde diagnose ook deze "oplossing" toepasbaar op de Belgische 
situatie ? Twee bedenkingen. 

121. Ten eerste blijkt een belangrijk deel van de hier bestudeerde overheidsondememingen (ASLK, 
Belgacom, Gemeentekrediet, GIMV, NILK, NIM, NMKN) ondertussen inderdaad geheel of 
gedeeltelijk geprivatiseerd, soms relatief kort na een hervorming van de beheersstructuur in de 
hierboven aangegeven zin. De ironie wil dat de a.o.b.- en OKI-wetten van 21 maart en 17 juni 1991, 
ontworpen als anti-privatiseringswetten, uiteindelijk tot België's voornaamste privatiseringswetten 
zijn gaan behoren, terwijl ook de openbare investeringsmaatschappijen, instrumenten bij uitstek van 
het economisch overheidsinitiatief, ondertussen ofwel aan de privé-sector zijn verkocht, ofwel voor 
privé-kapitaal worden opengesteld (GIMV, binnenkort wellicht ook SRIW). Maar in deze evoluties een 
bevestiging zien van het succes van privatisering als ultiem middel ter bevordering van deugdelijk 
bestuur van overheidsondememingen, lijkt wat voorbarig. Het zijn geen visies op "corporate 
govemance" die de privatiseringen in België hebben geïnspireerd, maar budgettaire overwegingen. 

122. Ten tweede vallen de Belgisch privatiseringen m.i. grotendeels te analyseren als een terugkeer 
naar het vroeger geldende subsidiariteitsprincipe dat economisch overheidsinitiatief slechts 
gerechtvaardigd achtte wanneer het privé-initiatief tekort schoot. Bij de herstructurering van de 
openbare investeringsmaatschappijen in 1978, van de openbare kredietinstellingen in 1991 en van de 
autonome overheidsbedrijven, eveneens in 1991, heeft de overheid, zo blijkt uit de respectieve 
voorbereidende werken, zeer uitdrukkelijk willen afwijken van dit principe. Het zijn deze afwijkingen 
die de privatiseringsbeweging grotendeels ongedaan maakt. Die evolutie lijkt niet ongezond. Indien de 
OESO gelijk heeft wanneer ze beweert dat "[s]erving conflicting objectives is a souree of 
inefficiency", dan zal de overheid een efficiëntere regulator blijken van markten waarin ze zelf niet 
langer participeert, en zullen overheidsbedrijven op een efficiëntere wijze aan openbare 
dienstverlening kunnen doen indien ze niet tegelijkertijd commerciële objectieven moeten nastreven. 
Tegelijkertijd suggereert de analyse van de privatiseringsbeweging als reparatie van een 
oorspronkelijke toestand, dat de beweging in omvang beperkt zal blijven. Overheidsbedrijven zullen 
(moeten?) een rol van betekenis blijven spelen, zodat nadenkèn over hun deugdelijk bestuur 
g~enszins voorbijgestreefd lijkt.557 De suggesties hieronder dienen in dat licht bekeken. 

556 Hierover ook, met empirische gegevens de bijdrage van SHIRLEY, M., geciteerd supra, in voetnoot 336. 

557 In die zin ook de OESO, o.c., 8 : "Despite their short-comings, SOEs (state-owned enterprises, nb) are likely to 
continue to be an important part of the state's assets in many countries. It is therefore important to identify best 
practices for SOE corporate govemance on the basis of comparative experience in OECD countries." 
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2. Verzelfstandiging : ja, maar 

123. Ik erken ten volle dat er in een maatschappij die wordt gekenmerkt door toenemende staatszorg 
en verruimde overheidstaken-hetgeen tekenend is voor de evolutie van "een liberale naar een sociale 
democratie"558- zeer gegronde redenen kunnen bestaan om tot verzelfstandiging over te gaan.559 Zo 
onderschrijf ik de behoefte aan flexibiliteit bij het beheer van overheidsdiensten, bijv. op het vlak van 
het personeelsstatuut, en aan aangepaste beheers- en managementtechnieken. Bovendien kunnen de 
specialisatie en responsabilisering die met verzelfstandiging gepaard gaan, leiden tot een efficiënter 
beheer. Privatisering biedt daarbij slechts in een beperkt aantal gevallen een reëel alternatief voor 
verzelfstandiging (supra, vorig randnr.). 

124. Niettemin ben ik er, om de redenen die in de vorige hoofdstukken staan opgesomd, van overtuigd 
dat (externe) verzelfstandiging ook in België een "al te gemakkelijk ingeslagen weg" uitmaakt.560 De 
wijze waarop de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden 
momenteel verzelfstandigen, houdt aanzienlijke nadelen in : reëel risico op schending van nationaal 
en Gemeenschapsrecht, rechtsonzekerheid, gebrek aan democratische legitimering en controle, 
politisering, wanorde en intransparantie (supra, Hoofdstuk ll, B).561 

Vrijblijvend kritiek uitoefenen zonder enig alternatief te bieden, heeft echter weinig zin. Daarom is in 
dit Boek een proeve van globaal verzelfstandigingsmodel ontwikkeld (supra, hoofdstuk n en werd een 
poging ondernomen tot systematisering van h~t geldende recht, o.m. aan de hand van de 
adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Vanuit dezelfde optiek ook wens ik 
volgende aanbevelingen te formuleren, die zich in wezen laten herleiden tot een pleidooi voor het 
opnieuw definiëren en respecteren yan grenzen aan verzelfstandiging. 

3. Verzelfstandiging in kaart brengen. Typendwang ? 

125. Om een brand te kunnen blussen, moet men hem eerst onder controle krijgen. De allereerste- en 
allicht minst controversiële - opdracht van de juridische en politieke wereld bestaat erin, opnieuw 
zicht te krijgen op het universum van verzelfstandigde lichamen, en de ongecontroleerde proliferatie 
te stoppen, niet alleen van verzelfstandigde organismen maar meer nog van hun juridische statuten. 
Men zou hier kunnen spreken van een "legistieke" grens aan de verzelfstandiging, een grens van 
juridische orthodoxie, een grens aan het extreem pragmatisme dat verzelfstandiging in België al 
decennia kenmerkt (supra, nr. 9). 

Een aantal van de remedies zijn gekend (maar vooralsnog onbemind): herwaardering van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State en van het Parlement, redactie van kaderwetgeving, 562 nastreven 
van eenvormig taalgebruik in de regelgeving, coördinatie van wetgeving, streven naar minder en 
eenvoudiger regels. 

Op Vlaams niveau is reeds lang een kaderdecreet aangekondigd dat alle Vlaamse Openbare Instellingen 
(VOI's) aan één statuut inzake administratieve en begrotingscontrole zou onderwerpen. Er werd immers 
geoordeeld dat het in de wet van 16 maart 1954 vastgelegde boekhoudkundige en controlesysteem niet 

. 558 Moifologie, o.c., 35-37. 
559 Vgl. DEN BOER, M.M., o.c., 37 e.v. 

560 Hoe opvallend veel raakpunten de Belgische en de Nederlandse situatie vertonen, blijkt uit de lezing van MAEUER, 
J.M.M., Privatisering. Nadere verkenning van een al te gemakkelijk ingeslagen weg. Afscheidscollege gehouden op 
21 maart 1997 in de Sint Stevenskerk te Nijmegen vanwege het aftreden als hoogleraar handelsrecht aan de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997,23 p. 

561 Vele anderen delen deze kritiek. Zie bijv. CRAENEN, G., o.c., 26 en 28-29 en MAEs, R., "Overzicht van het 
instrumentarium ... ", o.c., 41, 72 en 77. Zie eveneens Be Boek van Opmerkingen van het Rekenhof, 2. 
562 Vgl. DEN BOER, M.M., o.c., 53-54. 
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meer voldoet aan de eisen van deze tijd, en dat de heterogeniteit van de desbetreffende bepalingen in de 
onderscheiden oprichtingsdecreten van VOI's zo groot is geworden dat de eenvormigheid van de 

rekeningen en van· de controle van de instellingen ver zoek is. 563 Aangezien deze gebreken zich immer 
scherper stellen, durft men hopen dat het aangekondigde kaderdecreet er binnen afzienbare tijd ook 
werkelijk komt. 

Op gemeentelijk vlak is eveneens reeds gepleit voor. (a) een kaderwet die de voorwaarden voor de 
oprichting van of de toetreding tot v.z.w.'s door gemeenten en de werkingsregels voor gemeentelijke 
v.z.w.'s zou vastleggen, en (b) een wettelijk kader dat gemeenten, onder welbepaalde voorwaarden, de 

mogelijkheid zou bieden om in privaatrechtelijke vennootschappen te participeren. 564 

Wat de coördinatie van wetgeving betreft, is er vooral op federaal vlak werk aan de winkel : supra, 
nr. 57, sub viii. 

Daarnaast pleit ik voor het verplicht bijhouden en ter beschikking stellen door de overheden op de 
verschillende bestuursniveaus van een permanent geactualiseerde lij st met verzelfstandigde lichamen. 
Met zulke lij st in de hand, kunnen de overheden nagaan welke in het verleden opgerichte organismen 
moeten blijven bestaan. 

Als model kan het reeds besproken besluit van 2 juni 1977 dienen, volgens hetwelk adviesorganen na 
tien jaar zouden worden opgeheven behoudens uitdrukkelijke verlenging, en er jaarlijks een lijst met nog 
actieve organen in het B.S. zou worden gepubliceerd (supra, nr. 34). Helaas blijkt dit besluit, één van de 
lovenswaardige initiatieven die de federale Regering in 1977 nam om wat orde te brengen in de wereld 

van verzelfstandigde organismen,565 nooit een echte kans te hebben gekregen. In 1993 is het "in alle 

stilte"566 en met een retro-activiteit van meer dan vijf jaar567 opgeheven, zonder dat één adviesorgaan 

omwille van het verloop van tienjaar is afgeschaft.568 

563 Zie de resoluties van het Vlaams Parlement van "betreffende het juridisch kader, het financieel belang en de audit 
van het controlesysteem van de Vlaamse Openbare Instellingen", Hand., Vl.Parl., 24 juni 1997, nr. 48, opp. 82 en 
"betreffende de geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering van de Vlaamse openbare 
instellingen", Hand., Vl.Par1., 4 mei 1999, nr. 54, opp. 17. Deze resoluties zijn tot stand gekomen overeenkomstig 
aanbevelingen van het Rekenhof, dat de noodzaak van "uniformiteit" in de diverse regelingen sterk heeft benadrukt : 
8e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof, 60-62. 

564 Zie DUJARDIN, J., "Verzelfstandiging van gemeentediensten ... ", o.c. 514-515. 

565 Zie ook de in opdracht van het Staatssecretariaat voor Hervorming der Instellingen samengestelde Morfologie van 
het Staatsbestuur (supra, voetnoot 29), die reeds meermaals aan bod kwam. 

566 Artt. 2 en 3 K.B. 2 juni 1977 werden opgeheven bij art. 27 K.B. 4 maart 1993 tot wijziging of opheffing van 
sommige verordeningsbepalingen die toepasselijk zijn op het personeel van de rijksbesturen, van de wetenschappelijke 
inrichtingen van de Staat en van sommige instellingen van openbaar nut (B.S., 23 maart 1993). Drie opmerkingen 
hierbij : (a) aangezien het K.B. 2 juni 1977 geen verordening is "die toepasselijk is op het personee.l van de 
rijksbesturen, van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat en van sommige instellingen van openbaar nut", 
hoort de opheffing ervan niet thuis in het K.B. 4 maart 1993, (b) art. 27 staat in een hoofdstuk dat "Wijziging van het 
koninklijk besluit van 2 juni 1977 ... "(nadruk toegevoegd) wordt genoemd maar enkel een opheffingsbepaling bevat 
en (c) ofschoon art. 27 "slechts" artt. 2 en 3 van K.B. 2 juni 1977 opheft, staat dit in feite gelijk met de opheffing van 
het volledige besluit (art. 1 betreft slechts het toepassingsgebied, art. 4 duidt de adviesorganen aan die meteen al, in 
1977, zijn opgeheven en art. 5 duidt de ministers aan die voor uitvoering verantwoordelijk zijn); het valt trouwens op 
dat het K.B. 2 juni 1977 niet meer voorkomt in de Justel-databank met geldend recht van het Ministerie van Justitie, 
alsof de overheid zelfhet besluit als opgeheven beschouwt. A11es wijst erop dat in 1993 de politieke moed ontbrak om 
openlijk de opheffing van het besluit van 2 juni 1977 toe te geven. 

567 Art. 27 K.B. 4 maart 1993 (supra, vorige voetnoot) heeft volgens art. 34 van datzelfde besluit uitwerking met 
ingang van 31 december 1987. 

568 De datum van opheffing van K.B. 2juni 1977 is niet willekeurig gekozen: op 31 december 1987 zouden de eerste 
adviesorganen overeenkomstig dit besluit zijn "uitgedoofd". Zie art. 3 K.B. 2 juni 1977, zoals gewijzigd bij art. 2 K.B. 
7 november 1977 (supra, voetnoot 190): "De adviesorganen die in bijlage 1 bij dit besluit zijn vermeld, blijven 
bestaan tot 31 december 1987." 
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Men kan slechts betreuren dat het besluit, aanvankelijk ongetwijfeld bedoeld en aangekondigd als 
belangrijke stap op weg naar bestuursvernieuwing, op deze weinig transparante wijze is afgevoerd. Ik 
meen echter dat de tijd is aangebroken om het te doen herleven en, waarom niet, de werkingssfeer ervan 
uit te breiden. Waarom bijv. niet bij wet en decreet (i.p.v. bij besluit) bepalen dat overheden op alle 
bestuursniveaus (i.p.v. enkel de federale overheden) jaarlijks een lijst opstellen en publiceren van 
adviesorganen én van alle (andere) extern verzelfstandigde organismen (i.p.v. enkel adviesorganen) op 
hunniveau? 

126. Ten slotte dient de wet- en decreetgever een systeem van "typendwang" te overwègen (zie ook 
infra, nr. 129), waarbij de categorieën van publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen waartoe 
verzelfstandiging aanleiding kan geven, op voorhand worden afgebakend en hun statuut nauwkeurig 
wordt omschreven. De respectieve overheden zouden zichzelf (via de Grondwet?) de discipline 

opleggen om niet langer constant en ad hoc, constructies sui generis op te zetten. 569 

Van zulk systeem van typendwang mag men een zeer substantiële deregulerende impact verwachten 
omdat het het volume aan organieke wetgeving en uitvoeringsbesluiten gevoelig zou verminderen. 

Momenteel vereist de oprichting van één enkel verzelfstandigd lichaam dikwijls een hallucinant aantal 
afzonderlijke wetgevende normen en besluiten. Waren bijv. volgens onze gegevens tot dusver reeds 

nodig om juridisch vorm te geven aan de n.v. van publiek recht BIAC: drie wetten,570 drie bekrachtigde 

bijzondere machtenbesluiten,571 12 "gewone" koninklijke besluiten,572 vier ministeriële besluiten573 en 

569 Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en mits omstandige motivering zou nog enige ruimte kunnen blijven voor 
constructies sui generis. 

570 Wet 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 30 december 
1997), wet 9 juli 1998 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de 
beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot 
rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 31 juli 1998) en wet 3 mei 1999 houdende 
budgettaire en diverse bepalingen (H.S., 4 mei 1999; zie art. 22). 

571 K.B. 2 april 1998 (supra, voetnoot 102); K.B. 17 juli 1998 houdende aanvullende bepalingen betreffende de 
hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 28 juli 1998, tweede uitgave); K.B. 
19 augustus 1998 tot vaststelling van de minimumprijs voor de overdracht door de overheid van aandelen van de 
naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International Airport Company" (H.S., 25 augustus 1998). 

572 K.B. 25 augustus 1998 tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap 
"Brussels Airport Terminal Company" (B.S., 1 september 1998); K.B. 25 augustus 1998 tot indeling van de naamloze 
vennootschap "Brussels Airport Terminal Company" als autonoom overheidsbednjf en tot goedkeuring van de 
wijzigingen aan haar statuten (H.S., 1 september 1998); K.B. 24 september 1998 tot verhoging van het kapitaal van de 
naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International Airport Company" (H.S., 30 september 1998, eerste 
uitgave); K.B. 5 oktober 1998 tot benoeming van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek 
recht "Brussels International Airport Company" (H.S., 16 oktob-er 1998); K.B. 5 oktober 1998 tot benoeming van 
bestuurders en van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels 
International Airport Company" (H.S., 16 oktober 1998); K.B. 13 oktober 1998 tot benoeming van de gedelegeerd 
bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International Airport Company" (H.S., 
4 november 1998); K.B. 8 november 1998 tot oprichting van paritaire comités bij de naamloze vennootschap van 
publiek recht "Brussels International Airport Company" en Belgocontrol (H.S., 17 november 1998); K.B. 8 november 
1998 tot vaststelling van de voordelen bedoeld in artikel 25, § 1, lid 2, van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot 
hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal (H.S., 17 november 1998); K.B. 
8 november 1998 waarbij de Staat wordt gemachtigd tot vestiging van een recht van opstal ten gunste van 
Belgocontrol en van de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International Airport Company" op het 
terrein van de luchthaven Brussel-Nationaal (H.S., 17 november 1998); K.B. 3 mei 1999 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 8 november 1998 tot oprichting van paritaire comités bij de naamloze vennootschap van publiek 
recht "Brussels International Airport Company" en Belgocontrol (B.S., 22 mei 1999, tweede uitgave); K.B. 2 juni 1999 
tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten en van de gecoördineerde statuten van B.I.A.C., naamloze 
vennootschap van publiek recht (H.S., 7 juli 1999); K.B. 9 juni 1999 tot overdracht van personeelsleden van de 
Brussels International Airport Companynaar de Rijkswacht (H.S., 7 juli 1999). 

573 M.B. 11 mei 1998 tot uitvoering van artikel 25, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot 
hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 20 juni 1998; err. B.S., 21 juli 1998); 
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één "bericht".574 De lijst is nog niet volledig575 en maakt abstractie van andere wetten en besluiten die 

door de genoemde regelgeving gewijzigd worden576. Een deel ervan betreft "reparatieregelgeving", 
hetgeen bewijst wat iedereen weet: bij een dergelijk volume, een dergelijke complexiteit en snelheid 
waarmee wordt gewerkt, vallen fouten niet uit te sluiten. 

Naast dit regelgevende luik, is er vaak, en o.m. in het geval van BIAC, nog een contractueel luik, want de 
overheid sluit steeds meer beheersovereenkomsten met verzelfstandigde lichamen. 

Het lijkt me in deze omstandigheden vrij onwezenlijk om het beroep van de overheid op het gemeen 
vennootschapsrecht o.m. te motiveren vanuit het "voordeel dat kan worden teruggevallen op een bestaand 
juridisch kader". 

Alleen al daarom kunnen overheden die naar een efficiënter bestuur streven, er moeilijk onverschillig 

voor blijven ( cf. de engagementen van de nieuwe Regeringen terzake577). 

4. Respect voor "essentiële overheidstaken". Grondwetswijziging ? 

127. Essentiële overheidstaken (vgl. het begrip "regale diensten" op Gemeenschapsniveau578) mogen 
in geen geval voor externe verzelfstandiging in aanmerking komen. Daarbij valt "essentiële 

overheidstaken" geenszins te interpreteren als een immer rekbare, permissieve notie, maar dient de 
verzelfstandigende overheid er integendeel over te waken dat ze zichzelf geen "wezenlijke beperking 

van de eigen beoordelingsvrijheid"579 oplegt. Dat lijkt me o.m. in te houden dat de instrumenten ter 

implementering van essentiële overheidstaken niet onbeperkt worden afgesplitst van die taken zelf, op 
straffe van een volledige uitholling van de publielcrechtelijke grens (vgl. het standpunt van de Raad 
van State inzake BTC, supra, nr. 52). Alleen in theorie kan een overheid haar taken uitoefenen zonder 

M.B. 11 mei 1998 tot uitvoering van artikel 25, § 3, van het koninklijk besluit van 2 apri11998 tot hervorming van de 
beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 20 juni 1998; err. B.S., 21 juli 1998); M.B. 11 mei 1998. 
Hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-NationaaL -Uitvoering. -Artikel 22, eerste lid, 2° 
(B.S., 20 juni 1998); M.B. 11 mei 1998. Hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-NationaaL
Uitvoering. -Artikel 26, § 2, eerste lid (B.S., 20 juni 1998). 

574 Bericht [s.d.] ter bevestiging van de overdracht aan de Belgische Staat van de goederen, rechten en verpiichtingen 
van de Regie der Luchtwegen bedoeld in artikel 26, § 1, van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van 
de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 30 september 1998, eerste uitgave). 

575 Zo zijn er nog verdere uitvoeringsbesluiten nodig, o.m. ter implementatie van artt. 12 en 34 K.B. 2 april 1998 
(supra, voetnoot 102). Volgens deze artikelen vervangt de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit de woorden 
"Regie der Luchtwegen", "R.L.W." of "Regie" door hetzij "Brussels International Airport Company" hetzij 
"Belgocontrol" in de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. De bedoelde besluiten zijn voor zover ik kan 
nagaan nog steeds niet genomen of gepubliceerd, hetgeen problematisch kan worden genoemd. 
576 Zie bijv. de invoeging van een Titel VIT (met artt. 178-192) in de a.o.b.-wet bij art. 10 K.B. 2 april 1998 (supra, 
voetnoot 102). 

577 Zie de verwijzing supra, voetnoot 2, naar de jongste regeerakkoorden op federaal en Vlaams niveau. 

578 Zie de Mededeling van de Europese Commissie van 11 september 1996 over "De diensten van algemeen belang in 
Europa" (Pb., C 281/3, 26 september 1996), nr. 18: "Voorts dient eraan te worden herinnerd dat de voorwaarden van 
artikel 90 van het Verdrag niet van toepassing zijn op niet-economische activiteiten (zoals de stelsels van verplicht 
onderwijs of van sociale bescherming) en evenmin op de zogeheten 'regale' functies, die onder de uitoefening van het 
openbaar gezag vallen (met name op het gebied van veiligheid, justitie, diplomatie, burgerlijke staat)." Zie ook 
DEN BOER, M.M., o.c., 5 e.v. 
579 VANGERVEN, W. en WYCKAERT, M., "Overeenkomsten met de overheid", T.P.R., 1987, 1748-1749: "de overheid 
mag vrij kiezen tussen de privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke weg onder de volgende voorwaarden : kiest zij · 
voor een privaatrechtelijk instrument, dan mag zulks niet strijdig zijn met een dwingende positiefrechtelijke regeling 
ofwel omdat die bijvoorbeeld expliciet of impliciet de publiekrechtelijke weg voorschrijft, ofwel omdat door het 
kiezen van de privaatrechtelijke weg aan de rechtsonderhorigen bepaalde essentiële waarborgen worden ontnomen; de 
keuze mag evenmin in strijd zijn met de algemene rechtsbeginselen. Daarenboven mag de keuze niet leiden tot een 
bevoegdheidsoverdracht, noch tot een miskenning van de bevoegdheden van een andere overheid, noch tot een 
wezenlijke beperking van de eigen beoordelingsvrijheid van de optredende overheid". 
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reële zeggenschap over het daartoe benodigde instrumentarium; in de praktijk vallen instrumentarium 
(bijv. subsidiëring) en taak (bijv. cultuurbeleid) dikwijls grotendeels samen. 

Opteert de overheid toch voor externe verzelfstandiging, dan mag die niet leiden tot een afstand van 
bevoegdheden op onbepaalde en algemene wijze of tot een afstand van bevoegdheden waaraan pas in 
een later stadium contractueel vorm wordt gegeven (supra, nrs. 30 en 51 ). 

128. In deze context verdient interne verzelfstandiging wellicht opnieuw ruimere aandacht als 
alternatief voor externe verzelfstandiging. Het blijkt immers niet altijd nodig om gespecialiseerde 
overheidstaken te verzorgen via een gedecentraliseerde dienst.580 Met het Rekenhofmeen ik dat best 
telkens opnieuw wordt geëvalueerd - zonder a priori's in de ene of andere zin - of de aard van de uit te 
oefenen opdrachten het bestaan van een onderscheiden rechtspersoon wel wettigt.581 

Toch volstaat een papieren pleidooi voor interne verzelfstandiging niet. Wil men deze vorm van 
verzelfstandiging werkelijk herwaarderen, dan moet daarmee een aanpassing van de klassieke 
organisatievormen gepaard gaan, opdat de opdrachten die men van overheidswege behartigd wil zien, 
ook binnen de ministeriële departementen, de provincies en de gemeenten efficiënt kunnen worden 
vervuld. 5 82 

129. Wie op zoek gaat naar publiekrechtelijke grenzen aan verzelfstandiging wordt, zoals in 
Nederland, 583 vroeg of laat geconfronteerd met de vraag of een Grondwetswijziging zou kunnen 
verhelpen aan actuele tekortkomingen. In 1985 stelde de Vlaamse Juristenvereniging als één van de 
"Opgaven ter verbetering .van de werking onzer instellingen in een democratische rechtsstaat"584 voor 
om bij Grondwet, wet en decreet orde te brengen in de structurele wanorde die in de "parastatale" 
sector heerst. De Grondwet zou de wetgever en de decreetgever de keuze moeten laten tussen een 
aantal organisatievormen, terwijl een wet of decreet per instellingstype nauwkeurig de structuur zou 
vastleggen, evenals de samenstelling van de organen (o.m. de rol van belangengroepen daarin), de 
bevoegdheden, de financieringswijze, de controleprocedures, de eisen van openbaarheid, de 
aansprakelijkheid en de rechtsmiddelen. Alle bestaande functioneel gedecentraliseerde diensten 
zouden binnen een termijn van een paar jaar moeten worden ingepast in één van de grondwettige 
types, met de nodige aanpassingen van hun statuten en werkingsregelen. 

Ofschoon ik dergelijk voorstel voor "typendwang" niet ongenegen ben (supra, nr. 126), betwijfel ik of 
de Grondwetgever in staat mag Worden geacht om tot een werkbare bepaling van mogelijke 
organisatievormen te komen. Is de Grondwet niet precies genoeg, dan krijgt de wet- of decreetgever 
opnieuw de vrije hand. Is het wel de bedoeling om tot een grote precisie te komen, dan rijst de vraag 
of de Grondwet daartoe het geëigende instrument is. Realistischer lijken de voorstellen van CRAENEN, 

die enerzijds pleit voor een grondwettelijke onderbouw van de functionele decentralisatie en 
anderzijds voor een, in functie van de realiteit wijzigbaar, wettelijk kader. voor de types van 
zelfstandige overheidsdiensten met de bijbehorende algemene, organieke regelingen. 585 

580 CRAENEN, G., o.c., 32. In dezelfde zin VLAAMSE JURISTENVERENIGING, Opgaven ter verbetering van de werking 
onzer instellingen in een democratische rechtsstaat, Brussel, Story-Scientia, 1985, 14: "Het beginsel moet zijn dat 
alle opdrachten die op een efficiënte wijze door de centrale overheden van de Staat, de Gemeensèhappen en de 
Gewesten kunnen worden uitgevoerd, prioritair toegewezen worden aan de bestuursdiensten daarvan. Aan de 
oprichting van een functioneel gedecentraliseerde dienst moet een grondig technisch, juridisch en politiek onderzoek 
voorafgaan." 
58l 8e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof, 13. Zie de resolutie van het Vlaams Parlement van 24 juni 1997, 
supra, voetnoot563, 76. · 
582 MAEs, R., "Overzicht van het instrumentarium ... ", o.c., 77. Zie ook Morfologie, o.c., 44. 
583 Vgl. DEN BOER, M.M., o.c., 63. 
584 Supra, voetnoot 580, 14-15. 
585 CRAENEN, G., "Samenvattend overzicht", in De nieuwe vormen van overheidstussenkomst in de onderneming, 
o.c., 359-360. 
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5. Respect voor het gemeen recht. Afbouw van verzelfstandiging langs de hybride weg. Analyse in 
termen van "drie-" i.p.v. "tweewegenleer" 

130. Ook een herijking van de grens tussen privaat- en publiekrecht dringt zich m.i. op. Met de 
afdeling wetgeving van de Raad van State dient categoriek elke vorm van denaturering van 
privaatrechtelijke rechtsvormen te worden afgewezen. De benadering van de Raad van State, die 
meestal . wij st op het bestaan van een publiekrechtelijk alternatief voor het denaturerende 
privaatrechtelijk procédé, sluit aan bij deze van rechtsgeleerde auteurs die het principe huldigen dat 
de overheid niet voor taakverrichting door een private rechtspersoon mag opteren wanneer zij zich 
zodanige beïnvloedingsmogelijkheden wenst voor te behouden dat het wezen van de private 
rechtspersoon wordt ontkend.586 

Dit mooie principe wordt evenwel niet nageleefd, zo bleek reeds (supra, nrs. 64-69), evenmin 
trouwens als de adviezen van de Raad van State die het in herinnering brengen. Met de denaturering 
gaat een tendens gepaard om, steeds vergaander, afte wijken van het gemeen recht. 

In Nederland, waar dit fenomeen eveneens opduikt, reageert de rechtsleer uitgesproken afkeurend: 
"Het meest bezwaarlijk zijn mijns inziens bijzondere wetten waarin (vèrgaande) afwijkingen van de in 
Boek 2 BW voorziene normen voor de N.V. of B.V. zijn opgenomen. Ik sluit mij aan bij diverse auteurs 
die menen dat zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van de middelen die het gewone 
vennootschapsrecht biedt. Het bij wet inrichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon, daarbij (in 
vèrgaande mate) afwijkend van Boek 2 BW, als oplossing voor bezwaren vanuit een oogpunt van 
democratische controle en ministeriële verantwoordelijkheid, acht ik een schijnoplossing. In wezen 
draagt de desbetreffende rechtspersoon dan nog slechts het etiket privaatrechtelijke rechtspersoon en 
moet hij inhoudelijk als 'rechtspersoon sui generis' worden gekwalificeerd. Uit een oogpunt van 
duidelijkheid en rechtsdogmatiek verdient het in dat geval de voorkeur te kiezen voor publiekrechtelijke 
vormgeving. n587 

In Nederland lijken de afwijkingen van het gemeen recht "slechts" betrekking te hebben op het 
vennootschaps- en boekhoudrecht, en deels te worden doorgevoerd om tegemoet te komen aan 
"bezwaren vanuit een oogpunt van democratische controle en ministeriële verantwoordelijkheid". In 
België zijn de afwijkingen veel talrijker, en zeker niet geïnspireerd door de genoemde bekommernissen. 
Bezorgdheid lijkt er dan ook a fortiori gerechtvaardigd. 

Rechtsonzekerheid is het gevolg, en de vraag naar remedies dringt zich op. 

131. Als een eerste "remedie" dient zich het principe aan volgens hetwelk niet de vorm van een 
rechtspersoon doorslaggevend mag zijn ter bepaling van het erop toepasselijke recht, en zelfs niet de 
kwalificatie in wetgevende normen of statuten, doch enkel het wezen van die rechtspersoon. 

"Dans certains cas -et ce sera particulièrement le cas pour des organismes de création récente -, la 
salution du problème sera facilitée parce que les statuts de l'institution se seront prononcés, d'une manière 

586 Vgl. SCHREUDER, C.A.~ Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen, Deventer, Kluwer, 1994, 407; als 
belangrijk argument voert de auteur aan dat de privaatrechtelijke organisatievorm niet zonder meer voldoet aan de 
eisen van de rechtsstaat en de democratie (p. 415). Zie de bespreking bij BAETEN, S., "De bruikbaarheid ... ", o.c., 79-89 
en bij LEUS, K., o.c., 615-616. 
587 VAN WIJK, J.W.H., o.c., 39 (voetnoten weggelaten). In dezelfde zin MAEIJER, J.M.M., o.c., 17, en SCHREUDER, 

C.A., "Geen normale n.v./b.v.", TVVS, 1993, 194: "De beïnvloedingsbevoegdheden die het gewone 
vennootschapsrecht biedt, geven voldoende mogelijkheden. Als de drang om bijzondere, van het vennootschapsrecht 
afwijkende bevoegdheden voor te behouden onweerstaanbaar is, is dat een teken dat de n.v./b.v. niet een geschikte 
organisatievorm is. Naar mijn mening zou de overheid, wanneer zij de wens heeft over dergelijke bevoegdheden te 
beschikkt;m, niet voor de vennootschapsvorm moeten kiezen. Als de overheid goede redenen heeft de taak door een 
zelfstandige organisatie te laten verrichten, dan is het (publiekrechtelijke) zelfstandig bestuursorgaan een goed 
alternatief. De naam besloten of naamloze vennootschap dient voorbehouden te blijven aan organisaties diè aan de 
wettelijke bepalingen omtrent deze organisatievormen voldoen." 
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non équivoque, sur la nature juridique de celle-ci : ils auront explicitement affrrmé qu'elle est un 'service 
public' ou qu'elle est une 'oeuvre' ou une 'entreprise' privée. 
Néanmoins, i1 convient d'être prudent, de se méfier de la terminologie employée et de n'accepter celie-ei 
que lorsqu'elle répond à la réalité des choses."588 

Het klopt dat de wet- of decreetgever dikwijls op een onbeholpen wijze probeert om een hybride 
rechtspersoon uitdrukkelijk als publiek- of privaatrechtelijk te kwalificeren. Maar wat baat een dergelijke 
kwalificatie indien zij niet met de werkelijkheid overeenstemt ? · 

Het principe is gezond. De theorie die bepleit dat als privaatrechtelijke rechtspersonen "vermomde" 
overheidsdiensten ook als overheidsdienst "ontmaskerd" en behandeld zouden worden ("piercing the 
private vei1"589, naar analogie met het Amerikaanse "piercing the corporate veil"; uit te breiden tot 
"piercing the contractual veil" indien beheersovereenkomsten geen echte overeenkomsten zouden 
blijken te zijn?) is erop gestoeld. Bij nader inzien hebben we echter niet te maken met een "remedie" 
omdat de toepassing van het principe tot ernstige conflicten leidt, niet in het minst bij de 
rechtscolleges die geacht worden het principe toe te passen (supra, nr. 63bis over de Gimvindus-zaak). 
Wat is namelijk het wezen van een hybride rechtspersoon ? 

( 

132. De oqrzaak van het probleem situeert zich dieper, en dus moet ook de remedie verder reiken. De 
oorzaak ligt m.i. bij de omstandigheid dat in België, meer dan in Nederland, wordt verzelfstandigd via 
een derde weg. Het betreft een "hybride weg", die ik precies van de "privaatrechtelijke" en 
"publiekrechtelijke weg" heb onderscheiden om nauwkeurig een probleemzone af te bakenen (en zo te 
vermijden dat het hele verzelfstandigingsproces lijdt onder problemen die slechts eigen zijn aan één 
vorm van verzelfstandiging). Bijna alle in hoofdstuk IV gesignaleerde "punten van verontrusting" 
doen zich uitsluitend of veel intenser voor bij verzelfstandiging via de hybride weg. Kan de remedie 
in die omstandigheden een andere zijn dan afbouw van verzelfstandiging via de hybride weg ? 
Ik vrees van niet, en pleiten dan ook minstens, d.w.z. in een eerste fase, voor een moratorium op dit 
soort van verzelfstandiging én voor een onmiddellijke omvorming van de meest schrijnende gevallen 
van denaturering van privaatrechtelijke rechtsvormen in publiekrechtelijke rechtspersonen. 
Vervolgens dient via zeer concrete maatregelen- bijv. schrapping uit de wet van 2 april 1962 van de 
mogelijkheid voor investeringsmaatschappij en om gespecialiseerde dochtervennootschappen op te 
richten - te worden gewerkt aan een eliminatie van de huidige "hybride weg". Deze remedie, hoe 
radicaal ze momenteel ook moge overkomen, lijkt op termijn de_ enig werkzame. 

133. Respect voor de grens tussen privaat- en publiekrecht verbiedt een eindeloos vermengen van 
beide. De overheid moet een duidelijk keuze maken tussen hetzij de (zuiver) publiekrechtelijke weg, 
waarbij de betrokken rechtspersoon over alle prerogatieven van het openbaar gezag beschikt, hetzij de 
(zuiver) privaatrechtelijke weg, waarbij die rechtspersoon dan ook alle privaatrechtelijke 
consequenties dient te dragen en zich dient op te stellen als een gewone marktdeelnemer, zonder 
privaatrechtelijke prerogatieven. 

Pas na eliminatie van de "derde weg"- dit is een belangrijk inzicht, zonder hetwelk te vrezen valt dat 
Belgen en Nederlanders langs elkaar heen over verzelfstandiging discussiëren- zal men in België 
toekomen aan de zuivere "tweewegenleer-vraag", d.i. de vraag of, en zo ja in welke mate, de overheid 
ter uitoefening van haar taken vrij mag kiezen tussen de publiek.:. of privaatrechtelijke weg. 

Wederom lijkt het zinvol de evolutie in Nederland nauwgezet te volgen. Na een explosieve groei van het 
aantal verzelfstandigde organen (deels met een publiekrechtelijk statuut, maar grotendeels ook met een 
privaatrechtelijk statuut als stichting of vennootschap) lijkt· in Nederland een periode van bezinning 
aangebroken. Aan de basis hiervan lagen een aantal uiterst kritische rapporten en rechtsgeleerde 

588 DEMBOUR, J., Droit administratif, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1972, 2e uitgave, nr. 45, p. 86. 
589 Supra, voetnoot 508. Zie voor een toepassing DE KLUIVER, H.J., "Overheidsstichting en 
overheidsaansprakelijkheid. Over 'piercing the private veil' in publiek- en privaatrecht", in Overheid en onderneming, 
o.c., 79-102. ~ 
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artikelen. De kritiek ter harte nemend, heeft de Nederlandse Regering blijkbaar formeel aangekondigd 
dat ze in de toekomst minder snel voor externe verzelfstandiging zal opteren en dat ze, indien ze dat toch 
doet, voorrang zal geven aan de publiekrechtelijke vorm. Privaatrechtelijke rechtspersonen zouden in 
geen geval nog overheidsgezag uitoefenen. De keuze van het Kabinet sluit goed aan bij jurisprudentiële 
ontwikkelingen omtrent de tweewegenleer. Recentere rechtspraak lijkt de principiële keuzevrijheid 
(verder) te hebben ingeperkt. Aanvankelijk ging het daarbij, zo begrijp ik het, enkel om de vraag in 
hoeverre de overheid, indien ze haar bevoegdheden uitoefent op grond van het publiekrecht (bijv. het 
verlenen van vergunningen en instellen van heffingen) daarnaast ook nog gebruik mag maken van haar 
door het privaatrecht verleende bevoegdheden (bijv. eigendomsrecht). In 1997 is blijkbaar ook de vraag 
gerezen naar de mate waarin het overheden vrijstaat om hun taken via privaatrechtelijke rechtspersonen 
uit te oefenen. Die vrijheid blijkt geenszins absoluut. 590 

Sinds BUTIGENBACH - die volgens sommigen op een verkeerde manier aan rechtsvergelijking deed -
worden functioneel gedecentraliseerde lichamen en overheidsbedrijven in België constant vanuit, of 
minstens met een oog op, het Franse recht bestudeerd én gereguleerd. Het bovenstaande toont m.i. aan 
dat met name ook de ontwikkelingen in Nederland nauwlettend dienen opgevolgd. Dat de 
Nederlandse overheid verzelfstandiging via privaatrechtelijke rechtspersonen (grotendeels) stopt. 
terwijl overheden in België, nationaal en regionaal, juist steeds meer zulke rechtspersonen in het 
leven roepen, is een situatie die minstens een grondige studie verdient. Persoonlijk vraag ik me af of 
instellingen als ASTRID op federaal niveau en VRT op regionaal niveau (supra, nr. 28), niet beter als 
functioneel gedecentraliseerd lichaam dan als vennootschap met sui generis statuut waren ingericht. 
De kwalificatie ervan als "publiekrechtelijke naamloze vennootschappen" -een contradictio in 
terminis ? - is overigens verwarrend op zich. 

6. Democratisch deficit wegwerken 

134. Omdat externe verzelfstandiging een constitutioneelrechtelijk vraagstuk betreft, waarbij zowel de 
ministeriële verantwoordelijkheid als de parlementaire controle in geding zijn,591 is een wegwerking 
van het huidige "democratisch deficit" (voldoende controle voorzien, streven naar transparantie, 
depolitisering, opnieuw greep krijgen op filialisering, ... ) dringend noodzakelijk. Meteen wordt ook 
duidelijk waarom ik zoveel belang hecht aan identificatie van verzelfstandigde lichamen en 
systematisering van hun juridisch statuut. In de mate dat het de verscheidenheid in 
toeziehtsmodaliteiten is die een doeltreffende controle van het Parlement bemoeilijkt, 592 raken deze 
op het eerste zicht vrij technische kwesties het wezen van de democratische rechtsstaat. 

13 5. Ik verwijs hier ook naar de bevindingen inzake macht en onmacht van de bij bestuur en controle 
van overheidsondernemingen betrokken partijen (supra, Hoofsdtuk m, B). Ze leren ons dat de macht 
zich hoofdzakelijk concentreert in handen van twee protagonisten : de uitvoerende macht en de 
autonome bedrijfsleiding. In de mate dat de uitvoerende macht de bedrijfsleiding benoemt en de 
externe controle op deze bedrijven beperkt blijft, zou de indruk kunnen ontstaan dat 
overheidsondernemingen in essentie regeringsondernemingen zijn geworden. Een dergelijke situatie 
dient m.i. vermeden. Ze zou grote risico's inhouden, hetzij wanneer uitvoerende macht en 
bedrijfsleiding het te goed met elkaar kunnen vinden, hetzij wanneer beide helemaal niet meer met 
elkaar overeenkomen. Wanneer de bedrijfsleiding zich, door het benoemingsbeleid of anderszins, 

590 Zie POLAK, J.E.M, "Tweewegenleerproblemen", in Overheid en onderneming, o.c., 369-383. 
591 LEUS, K., o.c., 624. Vgl. Be Boek van Opmerkingen van het Rekenhof, 14 en 60. Zie ook de verwijzing naar 
SCHREUDER, C.A., supra, in voetnoot 587. Indien de Raad van State eerder argwanend staat tegenover het oprichten 
van rechtspersonen door de overheid (zie D'HOOGHE, D., "De mogelijkheid ... ", o.c., 101), vindt men hier wellicht een 
verklaring voor die houding. 
592 Be Boek van Opmerkingen van het Rekenhof, 2. Volgens de instelling is het "niet duidelijk" waarom sommige 
instellingen aan bepaalde controlemechanismen zijn onderworpen en andere niet. 
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ontpopt tot emanatie van de uitvoerende macht, zodat tussen beide een grote mate aan identiteit 
ontstaat, riskeren in de huidige stand van het recht onvoldoende gecontroleerde 
overheidsondememingen te ontstaan. Wanneer, omgekeerd, uitvoerende macht en bedrijfsleiding met 
elkaar in conflict komen of nog, wanneer tussen raad van bestuur en directiecomité fundamentele 
onenigheid groeit, dreigt immobilisme in hoofde van de betrokken overheidsondememing. In dat 
geval is er nood aan een onafhankelijke scheidsrechter - een functie die niet kan worden vervuld door 
een algemene vergadering die zelf ook door de uitvoerende macht wordt gedomineerd. 

136. Hoe dergelijke probleemsituaties vermijden? Ten eerste dringt een herwaardering van de rol van 
het Parlement zich m.i. absoluut op. Zolang de langs de "hybride weg" verzelfstandigde organismen 
werken met gemeenschapsgelden en aan openbare dienstverlening doen, moeten ze democratisch 
worden gecontroleerd. Het Parlement kan deze controle weliswaar gedeeltelijk, maar niet volledig 
delegeren aan de uitvoerende macht, en het kan ze a fortiori niet zomaar afschaffen. Concreet valt in 
een eerste stadium te denken aan de volgende drie maatregelen: 

(a) Het Parlement dient beter toezicht te houden op de naleving vande-beperkte-prerogatieven die 
het momenteel heeft. Momenteel reageert de instelling dikwijls niet of te laat op de niet-naleving 
van te zijnen gunste ingestelde informatie- en verslagplichten; sommige ervan heeft de Koning bij 
machtenbesluit zelfs afgeschaft,593 zonder dat het Parlement heeft gereageerd. 

(b) Bij de onderhandeling en sluiting van beheerscontracten en bij het toezicht op de naleving van 
zulke contracten dient het Parlement een reële rol op te eisen. Een "reële" rol houdt in dat verband 
meer in dan een vrijblijvend debat zonder recht op amendering. 

(c) Zeer concreet, dient artikel 2, derde paragraaf, van de organieke FII.VI-wet zo gewijzigd dat de 
Koning niet langer eigenhandig "bijzondere opdrachten" kan toevertrouwen aan openbare 
investeringsmaatschappij en. De bedoelde bepaling, aanvankelijk voorgesteld als instrument om een 
actief beheer mogelijk te maken van participaties die de NIM aanhield in het kader van haar zgn. 
"derde opdracht" als overheidsholding, heeft gaandeweg een andere functie gekregen. Essentiële 
projecten van economisch overheidsinitiatief (vroeger vooral de herstructurering van nationale 
sectoren, recenter de privatisering van overheidsondememingen als Sabena en Distrigas) heeft de 
uitvoerende macht georganiseerd via "bijzondere opdrachten" aan de NIM I FIM, d.w.z. zonder 
enige tussenkomst van het Parlement. De schrapping van zeven woorden in de organieke FIM-wet 
volstaat voor het Parlement om, indien gewenst, aan deze gang van zaken een einde te stellen. 594 

Het bovenstaande vormt een minimumprogramma, waarbij bijvoorbeeld niet geraakt wordt aan het 
huidige stelsel van administratief toezicht en waarbij het Parlement ook niet wordt betrokken bij de 
goedkeuring van ondernemingsplannen, statuten(wijzigingen) of filialiseringsprogramma's van 
autonome overheidsbedrijven. Op die wijze kunnen wetswijzigingen tot een minimum beperkt blijven 
en wordt de kritiek vermeden, als zou een uitbreiding van de parlementaire prerogatieven een snelle 
besluitvorming binnen overheidsbedrijven in het gedrang brengen of anderszins verlammend 
werken.595 

593 Art. 7, 3° en 4°, K.B. 16 juni 1994a (COMP DOC 87) heeft art. 22 wet 30 maart 1976 houdende organisatie van 
het economisch overheidsinitiatief (COMP DOC 5) en art. 113 wet 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering 
(COMP DOC 6) afgeschaft. Bedoelde artikelen hadden indertijd zeer bewust verslagplichten ingevoerd als 
tegengewicht voor het verlenen van verregaande bevoegdheden aan de uitvoerende macht in het kader van het 
economisch overheidsinitiatief (zgn. tweede en derde opdracht van NIM). Zie Memorie van toelichting bij de wet van 
30 maart 1976 (COMP DOC 5). 
594 Na schrapping van de woorden "of bij in Ministerraad overlegde koninklijke besluiten" zou art. 2, § 3, lid 2, van 
de wet van 2 april 1962 (COMP DOC 1) luiden : "Zij zijn verplicht alle opdrachten te vervullen die hun bij bijzondere 
wetten[ ... ] worden toevertrouwd." 
595 A. De suggestie onder (a) zou, zoals de uitbreiding van de rol van het Rekenhof waarvoor hieronder wordt gepleit, 
enkel leiden tot een versterking van de controle a posteriori -er wordt hier vanzelfsprekend niet gepleit voor de 
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137. Ten tweede dienen dringend meer overheidsondememingen onderworpen aan de controle van het 

Rekenhof. Hier rijst de fundamentele vraag of art. 180 G.W. op zich reeds bevoegdheid verleent aan 
het Rekenhof over functioneel gedecentraliseerde lichamen, dan wel of hiervoor bijkomend een 

uitdrukkelijke wetsbepaling is vereist596. 

In het verleden hield het Rekenhof zich, onder vetwijzing van het Hof van Cassatie, aan de eerste 

stelling. 597 Zo achtte de instelling zich bevoegd over de NIM, niettegenstaande de afwezigheid in de 
organieke NIM-wet (nu FIM-wet) van enige bepaling in die zin. De "strijd" duurde lang maar eindigde in 
het voordeel van het Rekenhof, met de afsluiting op 21 maart 1983 van een protocol dat de controle over 

de NIM regelde. 599 Tegenwoordig lijkt de instelling zich terughoudender op te stellen. Dit valt enigszins 
te betreuren, want de argumentatie op grond van artikel 116, nu 180 van de Grondwet, is nooit 

vetworp en. 600 

In zijn 137e Boek van Opmerkingen verwijst het Rekenhof als volgt naar de situatie in Frankrijk: 

"Met referte naar het vergelijkend recht kan men evenwel vaststellen dat het Rekenhof van Frankrijk, 
krachtens een wet van 22 juni 197 6, werd belast met het onderzoek van de rekeningen en het beheer van 
openbare industriële en commerciële Staatsinstellingen, van nationale ondernemingen, van nationale 

onderwerping van uitgaven van overheidsbedrijven aan enige vorm van voorafgaand visum vanwege het Rekenhof
die het flexibel beheer van overheidsondememingen op geen enkele wijze aantast. Ook de suggestie onder (b) leidt 
niet tot vertraging : aangezien beheerscontracten voor een periode van meerdere jaren worden gesloten, volstaat het op 
tijd een aanvang te maken met de heronderhandeling ervan. Overigens bevat de a. o.b.-wet een bepaling (art. 5, § 3) die 
vermijdt dat er een juridisch vacuüm zou ontstaan bij niet-tijdige hernieuwing van een bestaand beheerscontract. 
De suggestie onder (c) wijzigt niets aan de wijze waarop de nationale of regionale investeringsmaatschappijen worden 
beheerd, maar enkel aan de wijze- dat is precies de bedoeling- waarop de overheid deze maatschappijen inschakelt. 
De autonomie van de maatschappijen zou hieronder niet leiden, integendeel. 
B. Het wetgevend ingrijpen kan zeer beperkt blijven: de suggestie onder (a) vereist geen enkel wetgevend initiatief, de 
suggestie onder (c) vereist de schrapping van drie woorden in de organieke FIM-wet, terwijl ook de suggesties onder 
(b) slechts beperkte tekstwijzigingen vergt. 

596 Zoals in de wet van 16 maart 1954 (supra, voetnoot 24): art. 6, §§ 3, 4 en 6, van die wet (over art. 6: supra, -
voetnoot_). 

597 135e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof (1978-79), 17; 136e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof 
(1979-80), 14; 137e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof(1980-81), 21. Zie voorts infra, voetnoot_. 

599 137e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof(1980-81), 23-25; 139e Boek (1982-83), 77-79; 140e Boek (1983-
84), 62; 141e Boek (1984-85), 95-1997; 142e Boek (1985-86), 96; 143e Boek (1986-87), 113-115. Later, op 17 

'januari 1985, sloot het Rekenhofmet de NMNS een gelijkaardig protocolakkoord: 141e Boek (1984-85), 97-99; 142e 
Boek (1985-86), 96; 143e Boek (1986-87), 115. Op 26 februari 1986 volgde een akkoord met het Fonds voor de 
herstructurering van de nationale sectoren in het Waalse Gewest (FSNW): 143e Boek (1986-87), 117. Zie ook DÉOM, 
D., Le statut juridique ... , o.c., 355 : "Le contentieux s'est soldé, du moins temporairement, par la condusion de 
protocol es d'accord qui établissent un certain droit deregard de la Cour sur lagestion de la S.N.I., de la S.R.I.W. et de 
la S.N.S.N. Par contre, la G.I.M. V. et la S.R.I.B. demeurent soustraites à tout controle de la Cour, de même d'ailleurs 
que d'autres organismes publies étrangers à la loi du 16 mars 1954, comme la SABENA, la Banque nationale ou Ie 
Crédit communal." 

600 In die zin ook, m.b.t. regionale investeringsmaatschappij en, DÉOM, D., Le statut juridique, o.c., 355 : 
"la revendication d'un controle fondée sur l'article 116 de la Constitution lui-même garde sa valeur." 
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maatschappijen, van gemengde maatschappijen en van naamloze vennootschappen waarvan de Staat de 
meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezit. 

Die wet ~stelt het eveneens in staat om, op eigen ~initiatief, zijn controle uit te breiden tot filialen en 
bijfilialen van reeds gecontroleerde instellingen, welke ook hun juridisch statuut weze, en zelfs tot elke 
rechtspersoon waarin de Staat of de reeds aan de controle van het Rekenhof onderworpen instellingen, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, afzonderlijk of gezamenlijk, een kapitaalsparticipatie hebben die hen 
machtigt een overwegende beslissings- of beheersmacht uit te oefenen. 

Aangezien het Franse Rekenhof aldus de openbare ondernemingen en de besturen die er de voogdij over 
hebben kan controleren, krijgt dit college meer vat op de actie van de openbare besturen in bepaalde 
omstandigheden en kan het er beter de samenhang en de doeltreffendheid van beoordelen; het spreekt 
zich uit over het beheer van een instelling en, langs de controle om van de filialen, bijfilialen en 
participaties van een holding, kan het zijn onderzoek uitbreiden tot al de verlengingen van de werking 
van een groep."60l 

In het licht van de steeds verder schrijdende tendens tot filialisering en het laten uitvoeren van 
overheidstaken door privaatrechtelijke vennootschappen, lijkt een generieke toewijzing van 
bevoegdheden aan het Rekenhof naar bovenstaand model me aangewezen. Het generiek karakter 
ervan zou trouwens het volume aan relevante regelgeving verkleinen en een einde stellen aan twisten 
over de (on-)bevoegdheid van het Rekenhof over individuele overheidsondememingen. De 
controlebevoegdheid van het Rekenhof eerst aanvechten om ze vervolgens te erkennen nadat voor 
miljarden gemeenschapsgeld verloren is gegaan (cf. herstructurering van Vlaamse openbare 
investeringsmaatschappijen in 1994602), lijkt alleszins weinig redelijk. Het Parlement, nationaal of 
regionaal, dient preventief op te treden - waarbij een uitbreiding van bevoegdheden van het Rekenhof 
vanzelfsprekend met een uitbreiding van middelen gepaard moet gaan. 

138. Ten derde zou het me gezond lijken dat de rol van de uitvoerende macht bij benoeming en 
ontslag van de leiding van overheidsondernemingen wordt teruggedrongen. Inschrijving van 
deskundigheidsvereisten in organieke regelgeving, inschakeling van externe adviesbureaus en/of 
instelling van werkelijk onafhankelijke benoemingscomités kunnen hiertoe bijdragen. 

139. Ten vierde pleit ik voor over een herinvoering of versterking van de bevoegdheden van andere 
organismen die op een of andere wijze de externe controle op overheidsondernemingen kunnen 
versterken. Hoger werden o.m. de afdeling wetgeving van de Raad van State, de Inspectie van 
Financiën en het Hoog comité van toezicht genoemd. 

601 137e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof(1980-81), 25. 
602 De GIMV sloot aanvankelijk geen protocolakkoord met het Rekenhof, zoals NIM, NMNS en FNSW dat wel 
hadden gedaan: supra, voetnoot 599. Een ommekeer bracht, onder verwijzing naar "de K.S.-problematiek" (Memorie 
van toelichting, Gedr.St., Vl.R., 1993-1994, nr. 569/1, 6; zie eveneens blz. 2 en 9) 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 (COMP DOC 63). Art. 13 belast het Rekenhof met het 
nazicht van de rekeningen van de investeringsmaatschappij en én van hun gespecialiseerde dochterondernemingen. Zie 
tevens art. 11, in fine, van hetzelfde decreet : "De Vlaamse regering kan in haar besluit tot goedkeuring bepaalde 
gespecialiseerde dochtermaatschappijen gedeeltelijk vrijstellen van de toepassing van de bepalingen van dit decreet 
betreffende de investeringsmaatschappij en, behalve wat betreft de bepaling inzake nazicht door het Rekenhof zoals 
bepaald in artikel13 van dit decreet" (nadruk toegevoegd). 
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7. Deugdelijk bestuur van overheids- versus privé-ondernemingen. Tussen "corporate govemance" en 
"govemment govemance" 

140. Het debat over "corporate govemance" heeft in het buitenland op aantoonbare wijze het denken 

over de organisatie van de overheid beïnvloed.603 Modellen voor "corporate govemance" worden 
vertaald in modellen voor "govemment govemance", hetgeen tot ver4elderende inzichten leidt in 
overheidsbestuur. 

Bekend voorbeeld is het "government governance"-model dat de Nederlandse Directie Accountancy 
Rijksoverheid (DAR) eind 1996 voorstelde.604 

Uitgangspunt voor de studie van DAR vormt de overweging dat "governance" "van alle organisaties en 
van alle tijden" is. Met "het vraagstuk van sturen en beheersen, in zeer brede zin" (p. 26) worstelt ook de 
overheid. Verschil tussen een privé-onderneming en de overheid is dat de eerste (vooral) door het 
marktmechanisme en de tweede (vooral) door een politieke besluitvormingsproces wordt gestuurd. 
Vandaar de eigen benadering "government governance", die verwijst naar "het sturen en beheersen van 
overheidsorganisaties en door de overheid in het leven geroepen organisaties, de verantwoording die 
daarover wordt afgelegd en het toezicht dat daarop wordt uitgeoefend ten behoeve van de 
belanghebbenden" (p. 27). Een model voor "government governance" voldoet, in de mate dat het 
waarborgen schept voor de verwezenlijking van de - in een democratische rechtsstaat door het Parlement 
vastgestelde- beleidsdoelstellingen (p. 42). Als toetsingscriteria gelden daarbij : rechtmatigheid, 
efficiency, effectiviteit, tijdigheid, integriteit, doorzichtigheid, uitvoerbaarheid en controleerbaarheid 
(p. 31). 

Vervolgens ontwikkelt DAR een eigen, ook grafisch voorgesteld, model. Meer dan de inhoud, die 
toegesneden is op de Nederlandse Rijksoverheid, telt hier de originele benadering, waarbij zeer nauw 
wordt aangesloten bij bestaande "corporate governance"-modellen, met o.m. de "vertaling" van bedrijfs
naar overheidsorganen (de ministerraad als raad van bestuur, het parlement als raad van commissarissen,, 

de Algemene Rekenkamer als externe controleur, ... 605). Enkele conclusies lijken op de Belgische 
toestand toepasbaar. Zo leest men over de tendens tot decentralisatie en verzelfstandiging: 

"Er worden weliswaar taken overgeheveld, maar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijken niet 
altijd één op één mee te gaan. Verantwoording en toezicht krijgen niet per definitie evenveel aandacht als 
sturing en beheersing. Er wordt gediversifieerd per departement en per beleidsterrein, er ontstaat een 
verbrokkelde periferie. Wanneer er dan een gebrek aan democratische controle ontstaat, is het de vraag 
wie uiteindelijk nog in kan grijpen. Uiteraard wordt dit probleem onderkend. In bestuurlijk opzicht wordt 
actief gezocht naar structuren die recht doen aan maatschappelijke ontwikkelingen, zonder het 
democratische gehalte van het overheidshandelen geweld aan te doen" (p. 42). 

De studie hierboven van bestuur en controle van Belgische overheidsondememingen, voor het 
overgrote deel met vennootschapsvorm, valt wat tussen de stoelen "corporate govemance" en 
"govemment govemance" in. Het verenigt zowel elementen van, sturing door marktwerking als van 
sturing door politieke besluitvorming in zich. Het betreft niet een ministerraad of een raad van 
bestuur, een Parlement of een algemene vergadering, een Rekenhof of een college van 

603 In Nederland is de Kabinetsnota "Beleid inzake staatsdeelnemingen" van 24 december 1996 (supra, voetnoot 14) 
"mede onder invloed van de publieke discussie over corporate govemance tot stand gekomen" : VAN WUK, l.c., 17. In 
het Verenigd Koninkrijk hebben diverse overheidssectoren een eigen variant van het zgn. "Cadbury"-rapport opgesteld 
en werd vervolgens de zgn. "Nolan"-commissie ingesteld ("Committee on standards of conduct in public life"), die in 
mei 1995 met eerste aanbevelingen kwam. Zie het in volgende voetnoot geciteerde werk, 24-25. 
604 Government governance. Over de cyclus sturen - beheersen - verantwoorden - toezichthouden. Studierapport ter 
gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Directie Accounta,ncy Rijksoverheid, voorheen Centrale 
Accountantsdienst, Den Haag, geen commerciële uitgave, 71 p. Zie hierover ook het gesprek met BARTHOLOMEUS, 

P.H.E., directeur van de DAR, in Vijftien over governance, o.c., 149-156. 
605 Het betreft Nederlandse vennootschapsorganen. In België zou de Ministerraad eerder als raad van bestuur of 
directiecomité kunnen gelden, het Parlement als algemene vergadering en het Rekenhof als externe controleur. 
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commissarissen, maar om al deze actoren samen, plus anderen (bevoegde Minister, 
regeringscommissaris, Inspectie van Financiën, ... ). Dit fragmenteert en compliceert de onderlinge 
verhoudingen. Tussen publiek- en privaatrecht, tussen "corporate" en "government governance" toont 
het studie-object zich soms onwillig -maar net daarom ook zo fascinerend. 

141. Hierboven is betoogd dat het bestuur van overheidsondernemingen weliswaar nuttig kan worden 
ontleed vanuit het huidige "corporate governance"-~iscours, maar zich daartoe niet laat herleiden 
(supra, nrs. 1 09-115). Als die bevinding klopt, dan impliceert ze dat de aanbevelingen die her en der 
worden geformuleerd om privé-ondernemingen transparanter, efficiënter en evenwichtiger te 
besturen, ook kunnen bij dragen tot een deugdelijker bestuur van overheidsondernemingen - maar 
daartoe niet zullen volstaan. Dat is inderdaad mijn overtuiging. De introductie van auditcomités606 of 
onafhankelijke bestuurders, 607 om slechts twee mogelijke maatregelen te noemen, zal 
overheidsondernemingen hoogstwaarschijnlijk baten en zeker niet schaden. In ondernemingen als 
Belgacom, BIAC of GIMV heeft zulke introductie trouwens reeds plaatsgevonden608 en ook aan 
enkele andere gebruikelijke "corporate governance"-aanbevelingen (splitsing van de functies van 
voorzitter en gedelegeerd bestuurder, beperking van het aantal bestuurders) voldoen bepaalde 
overheidsondernemingen nu al. Voor problemen die overheidsondernemingen met privé
ondernemingen gemeen hebben, vormen deze - lovenswaardige - maatregelen allicht een afdoende 
remedie. Voor een probleem als het democratisch deficit, dat overheidsondernemingen specifiek treft, 
zijn echter bijkomend maatregelen van een andere aard vereist (zie de suggesties supra, nrs. 134-139). 

142. Zoals het denken over overheidsorganisaties baat heeft bij "corporate governance"-analyse, zo 
ook kunnen ervaringen opgedaan binnen overheidsbedrijven het debat over deugdelijk bestuur van 
privé-ondernemingen stofferen. Het wedervaren binnen autonome overheidsbedrijven bewijst in 
concreto het belang van een klare afbakening van de bevoegdheden van raad van bestuur en directie 
en van sluitende interne en externe controle, evenals de nood aan een zorgvuldige dosering van 
eventuele maatregelen ter versterking van het managetnent. Deze bekommernissen vindt men ook 
terug in sommige van de aanbevelingen rond deugdelijk vennootschapsbestuur die de afgelopenjaren 
in België zijn geformuleerd. 609 

606 Vraag is hoe onafhankelijk het auditcomité moet zijn. Zowat iedereen lijkt het erover eens dat het comité 
onafhankelijk moet staan t.o.v. het management en dat er daarom geen leden van de raad van bestuur in kunnen 
zetelen die met uitvoerende taken in de vennootschap zijn belast. Of de leden ook onafhankelijk van de 
meerderheidsaandeelhouders moeten zijn, blijft voorwerp van discussie. Zie OLNIER, H., "L'importance des comités 
spécifiques, en particulier Ie comité d'audit", Bank.Fin., 1997, (445), 449 
607 Zie de suggestie van P. VAN ROMPUY in die.zin: supra, voetnoot 337. 

608 Zie art. 22, § 3, lid 2 statuten Belgacom, zoals vervangen door punt 2, 1°, van de bijlage bij K.B. 20 januari 1997 
(supra, voetnoot 120): "De functies van Interne Audit van de vennootschap kunnen te allen tijde worden 
toevertrouwd aan een Comité van Interne Audit, waarin de Voorzitter van de Raad van Bestuur zetelt, die zich kan 
laten bijstaan door minstens twee leden van de Raad van Bestuur." 

609 Zie bijv. punt 1.2 van de aanbevelingen van het VBO, supra, voetnoot 335. 
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Bijlage 1 bij Boek 11. Proeve van globaal verzelfstandigingsmodel 610 

INTERNE VERZELFSTANDIGING (DECONCENTRA Tffi) 

I. Binnen publiekrechtelijke rechtspersonen 

11 (Buiten-)Diensten, comités, commissies en raden die deel uitmaken of afhangen van 
ministeries (organismen, geen autonomie, geen rechtspersoonlijkheid) 

A. Federaal 
B. Vlaamse Gewest en Vlaamse Gemeenschap 
C. Waal se Gewest 
D. Franse Gemeenschap 
E. Duitstalige Gemeenschap 
F. Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
G. Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel 

12 Diensten met boekhoudkundige autonomie en/ of afzonderlijk beheer (organismen, 
autonomie, geen rechtspersoonlijkheid) 

A. Federaal 
B. Vlaamse Gewest en Vlaamse Gemeenschap 
C. Waalse Gewest 
D. Franse Gemeenschap 
E. Duitstalige Gemeenschap 
F. Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
G. Franse Gemeenschapscommissie 
H. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

13 Provinciale en gemeentelijke regieën, gewone gemeentebedrijven 

1.4 Staats- en gewestelijke bedrijven 

A. Federaal 
B. Waalse Gewest 

15 Interne verzelfstandiging binnen extern verzelfstandigde publiekrechtelijke 
rechtspersonen 

16 Andere organismen zonder rechtspersoonlijkheid : voorlopig onbepaald 

A. Federaal 
B. Vlaamse Gewest en Vlaams.e Gemeenschap 
C. Waal se Gewest en Franse Gemeenschap 
D. Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

11. Binnen gemengd publiek-privaatrechtelijke rechtspersonen 

m. Binnen privaatrechtelijke rechtspersonen in de overheidssfeer 

610 Telkens bepaalde deelgebieden in dit model onvermeld-blijven, is dat omdat ik geen aanwijzingen heb dat het 
betrokken type van verzelfstandigd lichaam binnen dat deelgebied vertegenwoordigd is. 
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EXTERNE VERZELFSTANDIGING (FUNCTIONELE DECENTRALISATIE) 

IV. "Publiekrechtelijke weg" (via zuiver publiekrechtelijke rechtspersonen, organieke en 
functionele openbare dienst) 

N.11nstellingen/organismen van openbaar nut in de zin van de wet van 16 maart 1954 
die niet de vorm van een vennootschap hebben aangenomen 

A. Categorie A 

1. Federaal 

2. Vlaamse Gewest en Vlaamse Gemeenschap 

3. Franse Gemeenschap 

4. Waalse Gewest 

5. Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

6. Franse Gemeenschapscommissie 

B. Categorie B 
la. Federaal- federale culturele instellingen die ressorteren onder de diensten van de Eerste Minister 

en waarop de DWTC toezicht uitoefenen in naam van de Minister van Wetensèhapsbeleid 
lb. Federaal- andere 
2. Vlaamse Gewest en Vlaamse Gemeenschap 
3. Waalse Gewest 
4. Franse Gemeenschap 
5. Duitstalige Gemeenschap 
6. Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
7. Franse Gemeenschapscommissie 

C. Categorie C 

1. Federaal 

D. CategorieD 

1. Federaal 

N .2 Wetenschappelijke inrichtingen met rechtspersoonlijkheid 

1. Federaal 
2. Vlaamse Gemeenschap 
3. Franse Gemeenschap 

N.3 Publiekrechtelijke beroepscorporaties 

N .4 Publiekrechtelijke re_chtspersonen met sui generis statuut 

1. Federaal 
2. Vlaamse Gewest en Vlaamse Gemeenschap 
3. Waalse Gewest 
4. Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
5. Provinciaal niveau 

N.5 Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) 

V. "Hybride weg" (via gemengd publiek-privaatrechtelijke rechtspersonen, wel 
functionele maar niet steeds organieke openbare dienst) 

V .1 Autonome overheidsbedrijven die niet de vorm van een vennootschap hebben 
aangenomen 

V.2 Vennootschappen door een wetgevende norm uitdrukkelijk gekwalificeerd als 
"publiekrechtelijk", "van publiek recht", "naar publiek recht" of "publiekrechtelijke 
instelling" 

A. Publiekrechtelijke n.v.'s, tevens autonome overheidsbedrijven onderworpen aan de 
wet van 21 maart 1991 
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B. Publiekrechtelijke n.v.'s onderworpen aan de OKI-wet 

1. Publiekrechtelijke n.v.'s waarop de wet nog steeds van toepassing is 

2. Gewezen publiekrechtelijke n.v.'s waarop de wet in het verleden van toepassing 
was 

3. Vennootschappen gekwalificeerd als "publiekrechtelijke n.v.'s" door bepalingen 
van de wet die nooit in werking zijn getreden 

C. Intercommunales met vennootschapsvorm 

1. Coöperatieve vennootschappen (onbeperkte aansprakelijkheid) 

2. Coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 

3. Naamloze vennootschappen 

D. Publiekrechtelijke vennootschappen belast met het bestuur van schoolgebouwen 

1. Waalse Gewest en Franse Gemeenschap 
2. Franse Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschap 

E. Andere 

1. Federaal 
2. Vlaamse Gewest 
3. Vlaamse Gemeenschap 
4. Waalse Gewest 

V.3 ~'Publiekrechtelijke vennootschappen" die niet uitdrukkelijk door een wetgevende 
norm als dusdanig worden gekwalificeerd 

A. Investeringsmaatschappij en en hun gespecialiseerde dochterondernemingen, door 
een wetgevende norm gekwalificeerd als "naamloze vennootschap van openbaar nut" 

1. Investeringsmaatschappijen-heden 

2. Investeringsmaatschappijen-verleden 

3. Gespecialiseerde dochterondernemingen van FIM voor eigen rekening 

4. Gespecialiseerde dochterondernemingen van FIM voor rekening van de Staat 

5. Gespecialiseerde dochterondernemingen van GIMV 

6. Gespecialiseerde dochteronderneming van SRIW voor eigen rekening 

7. Gespecialiseerde dochteronderneming van SRIW voor rekening van het Waalse 
Gewest (consortium met SRIW) 

8. Gespecialiseerde dochteronderneming van GIMB 

9 .. Gespecialiseerde dochterondernemingen van VHM 

10. Gespecialiseerde dochteronderneming van VP M 

B. Vennootschappen tevens instellingen van openbaar nut, categorie B, in de zin van de 
wet van 16 maart 1954 

C. Naamloze vennootschappen waarin de Staat een gouden aandeel aanhoudt 

D. Vennootschappen lid van het net van het beroepskrediet 

E. Zeehavens-vennootschappen, onderworpen aan het Vlaams havendecreet 

F. Sociale huisvestingsmaatschappij en, voorheen "erkende sociale 
bouwmaatschappijen" 

G. Verenigingen van GCMW's 

H. Andere 

V .4 Autonome provinciebedrijven 

V.5 Autonome gemeentebedrijven 
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V.6 Zeehavens andere dan vennootschappen en onderworpen aan het Vlaams 
havendecreet 

V.7 "Administratieve v.z.w.'s" 

VI. "Privaatrechtelijke weg" (via zuiver privaatrechtelijke rechtspersonen, wel 
functionele maar geen organieke openbare dienst) 

VI.1 Exclusief aan het gemeen recht onderworpen vennootschappen 

A. Huisvesting 

B. Infrastructuur. Ruimtelijke ordening 

C. Aanmoediging van technologische innovatie 

D. Regionale reconversie 

VI.2 "Private v.z.w.'s" 

VI.3 Instellingen van openbaar nut in de zin van de wet van 27 juni 1921 

"RANDGEVALLEN" 

VIT. Begratingsfondsen (geen organismen) 

Vlll. Advies-, begeleidings-, deskundigen-, erkennings-, evaluatie-, onderzoeks-en 
overlegorganen 

VIII.l Federaal 
VIII.2 Vlaamse Gewest en Vlaamse Gemeenschap 
VIII.3 Waalse Gewest en Franse Gemeenschap 
VIII.4 Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en Franse Gemeenschapscommissie 
VIII.5 Duitstalige Gemeenschap 
VIII.6 Gemeentelijk niveau 

IX. "Strategische" overheidsparticipaties in exclusief aan het gemeen recht onderworpen 
vennoots~happen die geen taak van algemeen belang vervullen (zuiver 
privaatrechtelijke rechtspersonen, organieke noch functionele openbare dienst) 

IX.1 Debudgetteren 

IX.2 Effectiseren 

IX.3 Europees mededingingsrecht respecteren (of conformiteit simuleren) 

IX.4 Ondernemingen en sectoren in moeilijkheden steunen 

IX.S Verankeren, incl. "flag carrier" in stand houden 

IX.6 Andere 

A. Sector energie 

B. Sector financiële dienstverlening 

C. Sector cultuur en media 

D. Sector milieu 

E. Sector toerisme 

F. Waalse Gewest 

NIET OPGENOMEN [P.M.) 
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Bijlage 2 bij Boek 11. Bestudeerde ondernemingen 

A. AUTONOME OVERHEIDSBEDRIJVEN (WET 21 MAART 1991) 

De met * aangeduide ondernemingen zijn behalve autonome overheidsbedrijven ook 
"publiekrechtelijke naamloze vennootschappen". 

*Belgacom, opvolger van Regie voor Telegrafie en Telefonie (RIT) 

*Brussels International Airport Corporation (BIAC), opvolger van Brussels Airport Terminal 
Company (BATC) 

Belgocontrol, opvolger van Regie der Luchtwegen (RL W) 

*De Post, voorheen Regie der Posterijen 

*Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS) 

Radio-Télévision beige de la Communauté française (RTBF) 

B. OPENBAREINVESTERINGSMAATSCHAPPIJENEN HUN "GESPECIALISEERDE 

DOCHTERONDERNEMINGEN" (WET 2 APRIL 1962) 

Krachtens de wet van 2 april 1962 zijn deze ondernemingen tevens "naamloze vennootschappen van. 
openbaar nut". 

1. Openbare investeringsmaatschappij en 

Federale Investeringsmaatschappij (FIM) 

GIMV (of Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen, voorheen ook Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen) 

GIMVINDUS 

Vlaamse Milieuholding (VMH) 

Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) 

Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) 

Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) 

Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW) 

2. Gespecialiseerde dochterondernemingen van FIM: 

2.1 Voor rekening van de Belgische Staat 

ASTRID (''All-round Semi-cellular Trunking Radiocommunication network with Integrated 
Dispatchings ')611 

Belgische Maatschappij voor de Financiering van de Nijverheid (Belfin) 

Nationale Maatschappij voor de Herstructurering van de Nationale Sectoren (NMNS) 

611 Dat de Federale Investeringsmaatschappij ASTRID heeft opgericht als gespecialiseerde dochter (tevens naamloze 
vennootschap van publiek recht, zie infra) leid ik af uit de verwijzing, in art. 21 van de wet 8 juni 1998 betreffende de 
radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten (B.S., 13 juni 1998), naar art. 2, § 3, van de organieke FIM-wet 
2 april 1962. 
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2.2 Voor eigen rekening 

Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) 

Coöperatievennootschap voor Bedrijfsomschakeling (Socobesom of Cobesom) 

Gaselec 

!doe 

3. Gespècialiseerde dochteronderneming van VPM : 

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) 

4. Gespecialiseerde dochterondernemingen van SRIW : 

4.1 Voor rekening van het Waals Gewest 

Société pour la gestion des participations de la Région wallonne dans des sociétés cammerciales 
(SOWAGEPJ612 

Société Wallonne pour la Sidérurgie (SWS) 

4.2 Voor eigen rekening 

Compagnie de Développement des Technologies de l'Information et des Communications (CD. 
TECHNICOM) 

Financière wallonne des PMI 

Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE) 

Société régionale wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) 

Sofibail 

Sofriwal 

Société Wallonne d'Economie Sociale Marchande (SOWECSOM) 

4.3 Onbepaald 

Société publique de gestion de !'eau (SPGE) (tevens publiekrechtelijke naamloze vennootschap, 
infra) 

C. ONDERNEMINGEN ONDERWORPEN AAN DE OKI-WET (WET 17 JUNI 1991), VOORHEEN 
"OPENBARE KREDIETINSTELLINGEN" 

De met * aangeduide ondernemingen zijn "publiekrechtelijke naamloze vennootschappen". 

De met ** aangeduide ondernemingen zijn privaatrechtelijke naamloze vennootschappen. 

De met *** aangeduide ondernemingen zijn coöperatieve vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid. 

*Federale Participatiemaatschappij (FPM) 

[** Beroepskrediet (BK) 

*Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK) 

6l2 SOWAGEP participeert, in gedelegeerde opdracht van het Waalse Gewest, in zgn. "Invests", dit zijn 
investeringsorganen waarin Gewest en privé-sector samenwerken. De "Invests" hebben zelf ook gespecialiseerde 
dochterondernemingen. 
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***Kredietverenigingen en andere instellingen die zijn toegetreden tot het net van het 
beroep sicrediet] 613 

D. ANDERE "PUBLIEKRECHTELIJKE VENNOOTSCHAPPEN" 

De met * aangeduide onderneming is een "vennootschap met sociaal oogmerk", tevens 
"vennootschap van publiek recht". Alle andere ondernemingen zijn "publielcrechtelijke naamloze 
vennootschappen". 

ASTRID (tevens gespecialiseerde dochter van FIM, supra) 

*Belgische Technische Coöperatie (BTC) 

HST-Fin, in het Frans Financière TGV 

Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied ("publielcrechtelijke instelling in de vorm van een 
naamloze vennootschap") 

Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites Industriels dans l'ouest du Brabant walion 
(SAR SI) 

Société de Garantie de la Région wallonne (SGRW) 

Société publique de gestion de /'eau (SPGE) (tevens gespecialiseerde dochteronderneming van 
SRIW, supra) 

Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) 

E. ANDERE VENNOOTSCHAPPEN DIE M.I. BIJZONDERE AANDACHT VERDIENEN 

613 De ondernemingen die tussen vierkante haken vermeld staan, vormen niet-strategische participaties waarvan de 
overheid reeds te kennen heeft gegeven dat ze ze volledig wil privatiseren. 
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Inleiding 

1. Het ware volstrekt kunstmatig, het Europese recht in één Boek te willen isoleren. Indien dit 
proefschrift iets wil aantonen, dan is het wel dat nationaal en communautair recht niet te scheiden 
vallen. Het Europese recht heeft de nationale privatiseringen geïnspireerd - zeker in België zouden 
zonder druk vanuit Europa geen privatiseringen hebben plaatsgevonden- en de wijze van uitvoering 
van deze privatiseringen grotendeels bepaald (cf. de verkopen via FPM in België, de modaliteiten van 
de Sabena/Swissair transactie). In die omstandigheden spreekt het vanzelf dat Europees recht ook 
ruim aandacht krijgt in andere Boeken van het proefschrift, met name in Boek I en Boek IV (waarvan 
bijna de helft over gemeenschapsrecht handelt). 

Verzelfstandiging (Boek II) is een domein waarop het gemeenschapsrecht vooralsnog relatief weinig 
invloed uitoefent,· en dat hierna dan ook niet specifiek aan bod komt. Dit betekent echter niet dat het om 
een europeesrechtelijk amorf domein zou gaan. Ik noem drie punten waarop de verhouding tussen het 
interne verzelfstandigingsbeleid in zijn huidige vorm en het supranationale recht m.i. moet worden 
uitgeklaard. 

(i) kwalificatieproblemen: het is zeer de vraag hoe sommige kwalificaties die de Belgische overheden 
tijdens het verzelfstandigingsproces toekennen, zich verhouden tot kwalificaties van Europese 
overheden (zijn bijv. de Belgische "publiekrechtelijke vennootschappen" ook vennootschappen in de 
zin van de Vennootschapsrichtlijnen ? 1 zijn zij "overheden" in de zin van de Gemeenschapswetgeving 
over overheidsopdrachten en/ofin de zin van de Transparantierichtlijn ?); 

(ii) mededingingsrecht: vanzelfsprekend staan vooral de artt. 86 en 87 EG (ex artt. 90 en 92 EG) in de 
kijker; hieraan wordt op nationaal niveau~ o.m. door de afdeling wetgeving van de Raad van State, ruim 

aandacht besteed maar veelal in vraagvorm2; 

(iii) sociale politiek: een kwestie die m.i. meer aandacht verdient dan ze nu krijgt, betreft de invloed op 
het verzelfstandigingsproces van de richtlijnen inzake de bescherming van werknemers bij overgang 
van onderneming ( cf. de vervanging van statutair door contractueel regime waartoe verzelfstandiging 
soms aanleiding geeft) en inzake collectief ontslag (cf. vereffening Regie voor Maritiem Transport). 

2. Het- korte- aparte Boek dat ik toch aan het gemeenschapsrecht wijd, vormt in wezen de uitwerking 
van een stelling. Die stelling luidt dat het Gemeenschapsrecht, anders dan sommige communautaire 
instellingen officieel voorhouden, niet neutraal staat tegenover afstoting van overheidsactiva en 
-taken, maar deze integendeel aanmoedigt of zelfs oplegt. Dit wordt betoogd aan de hand van 
onderdelen van gemeenschapsrecht, voomarnelijk gedistilleerd uit het recht betreffende de 
economische en monetaire unie en het mededingingsrecht. Vertrekkend van de vaststelling dat de 
neutraliteit waarvan sprake in artikel 295 (ex 222) EG een fictie is geworden en zonder uitspraak te 
doen over de opportuniteit van het vastgestelde, wordt vervolgens gepleit voor een Europees 
privatiserings-beleid dat op een meer evenwichtige wijze rekening zou houden met de 
verscheidenheid van de bij privatisering te vrijwaren belangen en rechten. 

1 Hierover uitgebreid CORNELIS, L., DE KEYSER, E., D'HOÖGHE, D. en V ANDENDRIESSCHE, F., "De N.V. van publiek 
recht", in De onderneming van publiek recht, Antwerpen, Maki u, ter perse, nrs. 63-72. 
2 Zie bijv. advies L. 29.028/2 van 31 maart 1999 (n.v. van publiek recht PSK). Amendement van de Regering op een 
wetsvoorstel "betreffende de federale culturele instellingen", Pari. St., Kamer, 1998-1999, nr. 50/6, (1), 2: "Men kan 
zich inzonderheid de vraag stellen of van het ontwerp, in zoverre het er toe bijdraagt een beleid tot stand te brengen 
dat past in het kader van het beleid inzake de steunmaatregelen vanwege een staat, als bedoeld in de artikelen 92 en 93 
[EG-Verdrag], geen kennis dient te worden gegeven aan de Europese Commissie, overeenkomstig artikel 93, 3°, van 
dat verdrag." (Het Verdrag van Amsterdam heeft artt. 92 en 93 hem~mmerd tot artt. 87 en 88 EG). 
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Enig Hoofdstuk. Het gemeenschapsrecht, de neutraliteit voorbij 

3. Stelling, indeling. Officieel stelt de Europese Gemeenschap zich tegenover het 
privatiseringsverschijnsel neutraal op. Ze verwijst daarbij naar artikel 295 (ex 222) van het 
EG-Verdrag, volgens welk dat Verdrag "de regeling van het eigendomsrecht in de Lid-Staten onverlet 
[laat]". Dat het bewuste verdragsartikel toelaat om de wijze waarop lidstaten nationaliseren of 
privatiseren te toetsen aan de verdragsrechtelijke non-discriminatie- en mededingingsbepalingen, 
wordt erkend (infra, nr. 7). Maar de beslissing zelf om nationale overheidsactiva of -taken te 
privatiseren of te nationaliseren komt krachtens artikel 295 (ex 222) EG soeverein aan de lidstaten toe 
en mag door de Gemeenschap op geen enkele wijze worden beïnvloed, aldus het officiële standpunt.3 

4. Doel van wat volgt is niet, de traditionele interpretatie van artikel.295 EG4 als onjuist van de hand 
te wijzen. Wel wordt gepoogd aan te tonen dat, niettegenstaande deze interpretatie, de communautaire 
rechtsorde de facto steeds minder neutraal staat tegenover de eigendomsordening in de lidstaten. 
Inderdaad, vooral sinds de inwerkingtreding van het Unieverdrag zetten steeds meer onderdelen van 
primair en secundair gemeenschapsrecht de lidstaten tot privatisering aan. Zes zulke onderdelen 
worden hierna besproken : drie houden verband met economische sturing (stringente 
begrotingsdiscipline, globale richtsnoeren van de Raad voor economisch beleid, promotie van privé
financiering van transeuropese netwerken: infra, nrs. 8-12), .twee met mededinging (staatssteun 
afhankelijk gesteld van privatisering, proces van demonopolisering : infra, nrs. 13-21) en één met 
technische normering (infra, nr. 22). Niet toevallig gelden ze in overgrote mate als inherent aan de 
evolutie naar een economische unie, die sinds het Unieverdrag in een stroomversnelling is geraakt. 
Een dergelijke economische unie, daarover bestaat nu een brede consensus, vormt een noodzakelijk 
corrollarium van de monetaire unie die sinds 1999 in een derde, definitieve fase is getreden. 5 

Er is, ook nu nog, weinig reden om aan te nemen dat de Gemeenschap bewust de privatisering van 
nationale overheidsactiva zou nastreven. Veeleer rijst de vraag of een Gemeenschap die zich tot 
economische unie ontwikkelt, wel neutraal kan blijven tegenover de eigendomsordening · in de 
lidstaten (infra, nr. 23). be relevantie van deze vraag is niet louter acaqemisch: naarmate de 
Gemeenschap haar neutraliteit tegenover privatiseringen (of nationaliseringen) opgeeft, rust op haar 
ook de taak om terzake een geïntegreerd beleid te ontwikkelen, dat op evenwichtige wijze aandacht 
schenkt aan alle betrokken belangen (infra, nrs. 24-25). Daarbij valt niet uit te sluiten dat de tot nu toe 
gehanteerde interpretatie van artikel 295 EG, of het verdragsartikel zelf, op termijn moet worden 
herzien.· 

3 Zie voor een, tamelijk willekeurig gekozen, voorbeeld Bull.EG, 7/8-1991, nr. 1.2.75, p. 29-30: "In het Verdrag van 
Rome (artikel 222) is duidelijk bepaald dat iedere Lidstaat vrij is het eigendomsrecht zelf te regelen. De Commissie 
heeft derhalve nooit een standpunt ingenomen ten aanzien van het openbaar eigendom en heeft zich altijd volkomen 
neutraal opgesteld in haar betrekkingen met ondernemingen met uiteenlopende eigendomsregelingen". (Het Verdrag
van Amsterdam heeft art. 222 hernummerd tot art. 295 EG). Zie voorts bijv. het citaat uit beschikking 94/1073/EG van 
de Commissie van 12 oktober 1994, infra, nr. 16. 

4 Als standaardtekst over de verhouding tussen artikel 222 (nu 295) EG en nationaliseringen I privatiseringen geldt 
m.i. nog steeds: KOVAR, R., "Nationalisations- privatisations et droit communautaire", in Discretionary powers ofthe 
Memher Stales in the field of economie poÜcies and their limits under the EEG Treaty, Baden-Baden, Nomos, 1988, 
97-119. 

5 Ze vereist een interne markt met volledig vrijgemaakt verkeer van goederen, person~n, diensten, kapitaal en 
betalingen, een efficiënte mededingings-, structuur- en regionale politiek en een coherent macro-economisch beleid 
met een bindende begrotingsdiscipline. Het engagement tot instelling van een economische en monetaire unie (EMU) 
geldt kwalitatief en kwantitatief als één van de meest indrukwekkende resultaten van het Unieverdrag. Voor een 
uitvoerige bespreking en bibliografie raadplege men DEVROE, W. en WOUTERS, J., De Europese Unie. Het Verdrag 
van Maastricht en zijn uitvoering : analyse en perspectieven, Leuven, Peeters, 1995, 392-455 en 878-896 (hierna 
verkort geciteerd als De Europese Unie). · 
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A. Grenzen aan de draagwijdte van artikel295 (ex 222) EG 

5. Bij de beoordeling van de draagwijdte van artikel 295 EG (en de in min of meerdere mate 
corresponderende artikelen 83 EGKS,6 91 EGA en 125 EER-Overeenkomst) vallen twee aspecten te 
onderscheiden. Vooreerst rij st de vraag of dit V erdragsartikel de Gemeenschap bevoegdheid ontzegt 
op het vlak van eigendoms- en zakenrecht, en aldus de ontwikkeling van een Europees privaatrecht 
belenimert. Gedeeltelijk los daarvan dient onderzocht of, en zo ja in welke mate, het verdragsartikel 
communautaire tussenkomst bij nationaliseringen of privatiseringen in de lidstaten verbiedt. 

6. De opvatting dat de gevolgen van artikel 295 EG voor de ontwikkeling van een Europees 
privaatrecht uitermate beperkt zijn, werd in de literatuur reeds geruime tijd verdedigd? en kan nog 
moeilijk worden betwist sinds het arrest Spanje/Raad dat het Hofvan Justitie op 13 juli 1995 wees.8 
Het arrest betreft een beroep tot nietigverklaring dat Spanje instelde tegen verordening (EEG) nr. 
1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 "betreffende de invoering van een aanvullend 
beschermingscertificaat voor geneesmiddelen" .9 De lidstaat beriep zich o.m. op (toen nog) artikel 222 
EG om te betogen dat de Gemeenschap geen enkele bevoegdheid bezit om het materiële octrooirecht 
te regelen. De Gemeenschap zou enkel die aspecten van de uitoefening van industriële
eigendomsrechten kunnen harmoniseren die de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van 
het Verdrag kunnen beïnvloeden. In geen geval zou het Gemeenschapsoptreden een nieuw recht van 
industriële eigendom kunnen creëren. 

In zijn arrest verwierp het Hofhet Spaanse beroep in verrassend stevige bewoordingen: 

"Het Hof heeft dus geenszins de opvatting bevestigd, dat ten aanzien van de regels die het bestaan zelf 
van industriële-eigendomsrechten betreffen, uitsluitend de nationale wetgever bevoegd is. In 
werkelijkheid heeft het gedacht aan de mogelijkheid, dat de bepalingen betreffende octrooien in de 
toekomst worden eengemaakt of de nationale wetgevingen op dit gebied worden geharmoniseerd. . .. 
Hieruit volgt, dat artikel222 (nu 295, nb) noch artikel36 (nu 30, nb) van het Verdrag de bevoegdheid om 
het materiële octrooirecht te regelen, voorbehoudt aan de nationale wetgever, met uitsluiting van ieder 
communautair optreden op dat gebied." 10 

Dit arrest laat m.i. weinig ruimte over voor het sinds Consten en Grundig11 in artikel295 (ex 222) EG 
gelezen- maar alleen al omwille van zijn vaagheid weinig werkzame12- onderscheid tussen het wezen 
van het eigendomsrecht, dat buiten de bevoegdheid van de Gemeenschap zou ressorteren, en de 
uitoefening van dat recht, die de Gemeenschap wel zou kunnen reguleren. Zoals het Hof reeds had 

6 Art. 83 EGKS is enigszins anders geformuleerd dan art. 295 (ex 222) EG. Het bepaalt: "De oprichting van de 
Gemeenschap raakt in geen enkel opzicht de regeling van de eigendom van ondernemingen, welke aan de bepalingen 
van dit Verdrag zijn onderworpen". Over het nuanceverschil: Traité instituant la CEE. Commentaire artiele par 
article,-CONSTANTINESCO, V., JACQUÉ, J.-P., KOVAR, R. en SIMON, D. (ed.)., Parijs, Economica, 1992, 1389-1390. Zie 

' in EGKS-verband voorts o.m. instemming nr. 32/94 van de Raad van 8 december 1994 "met eenparigheid van 
stemmen verleend overeenkomstig artikel 95, eerste alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzake de privatisering en het herstructureringsplan van EKO Stahl GmbH, 
Eisenhüttenstadt", Pb, C 360/12, 17 december 1994. 

7 Zie voor een helder overzicht van in de literatuur gehuldigde stellingen én een eigen stellingname waarbij ik me 
graag aansluit, BARTELS, S., "Europees privaatrecht: over de bevoegd4eidsverdeling tussen Unie en Lid-Staat met 
betrekking tot het eigendomsrecht", A.A., 1995, 244-251. 

8 Zaak C-350/92, Jurispr. 1995, blz. I-1985. 

9 Pb, L 182/1, 2 juli 1992. 

10 Arrest Spanje/Raad, r.o. 19 en 22. 

11 Arrest van 13 juli 1966, gevoegde zaken 56/64 en 58/64, Jurispr. 1966, blz. 449, opp. 519. 

12 In de zaak Spanje/Raad zelf bijvoorbeeld, lijkt het Hof de bestreden verordening onder de noemer "materieel 
octrooirecht" te brengen (zie het citaat hierboven), terwijl de Raad had geargumenteerd dat "het materiële recht van de 
houder van het basisoctrooi door de invoering van een aanvullend certificaat geenszins [wordt] aangetast" (r.o. 15). 
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aangegeven in advies 1/94 van 15 november 199413, kan de Gemeenschap bestaande nationale 
wettelijke industriële-eigendomsregelingen harmoniseren (op basis van de artt. 94 en 95" ex 100 en 
lOOA, EG) of nieuwe rechten creëren (op basis van art. 308, ex 235, EG) -een bevoegdheid die de 
Gemeenschap ondertussen ook buiten het domein van de intellectuele eigendom heeft uitgeoefend.14 

7. Blijft het op artikel 295 EG gebaseerde beginsel van neutraliteit vanwege de Gemeenschap 
tegenover nationalisaties (rechtstreekse inspiratiebron bij het opstellen van het Verdrag15, in de 
toekomst wellicht opnieuw actueel) en privatiseringen (nu van belang). Ook dit beginsel is verre van 
absoluut. Het Hof heeft immers uitdrukkelijk geoordeeld dat artikel 295 geen afbreuk kan doen aan 
het "fundamentele, aan de verdragsbepalingen ... ten grondslag liggende non-discriminatiebeginsel", 
zoals dat wordt uitgewerkt in de Verdragsbepalingen over vrije vestiging16 en vrij verkeer van 
goederen 17. Met deze rechtspraak voor ogen groeide de consensus waarvan hoger melding werd 
gemaakt: het nationaliserings- of privatiseringsbesluit komt krachtens artikel 295 soeverein aan de 
lidstaten toe, terwijl de uitvoering van dat besluit kan worden getoetst aan de verdragsrechtelijke non
discriminatie- en mededingingsbepalingen.18 

Wat volgt, is een poging om aan te tonen dat zelfs deze, al bij al erg beperkte, interpretatie van artikel 
295 niet langer aansluiting vindt bij de realiteit. Vooraf passen nog twee kleinere _bemerkingen 
omtrent de draagwijdte van artikel 295 (en de corresponderende bepalingen in andere 
verdragsteksten). Vooreerst verwijst bedoeld artikel enkel naar "dit verdrag", zodat de mogelijkheden 
tot intergouvernementeel optreden van de lidstaten onaangeroerd blijven.l9 Vervolgens viseert de 
tekst enkel het eigendomsrecht "in de Lid-Staten" en verzet het er zich derhalve niet tegen dat de 
Gemeenschap privé-eigendom of privatisering buiten de Gemeenschap ( cf. de steun die de Commissie 
aan het privatiseringsproces in Midden- en Oost-Europa verleent20) zou bevorderen.21 

13 Advies 1194, Wereldhandelsorganisatie, Jurispr. 1994, blz. 1-5267, r.o. 59. Zie mijn bespreking in R. W., 1994-1995, 
1451-1452. 
14 BARTELS, S., l.c., 249 vermeldt Richtlijn 93/7/EEG van de Raad van 15 maart 1993 "betreffende de teruggave van 
cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een Lid-Staat zijn gebracht", Pb, L 74/74, 
27 maart 1993. 
15 In ontwerp-versies van het Verdrag was naar verluidt sprake van "eigendom van produktiemiddelen": BARTELS, S., 
l.c., 245. 
16 Arrest van 6 november 1984, zaak 182183, Fearon I Irish Land Commission, Jurispr. 1984, blz. 3677, r.o. 7 (waaruit 
ook het citaat komt). 
17 Zie de arresten van 18 februari 1992 in zaak C-235189, Commissie/Italië, Jurispr. 1992, blz. 1-777, r.o. 14 en zaak 
C-30190, Commissie I Verenigd Koninkrijk, Jurispr. 1992, blz. 1-829, r.o. 18. Zie vooral ook de conclusie van 
advocaat-generaal W. van Oerven in deze zaken, Jurispr. 1992, blz. 1-805, punten 8 en 9. 
18 Over die laatste toets: infra, nr. 19, in fine. 

19 BARTELS, S., l.c., 244. 
20 De steun, bekostigd door het Phare-programma, verloopt "hoofdzakelijk in de vorm van technische bijstand, maar 
ook in toenemende mate in de vorm van gerichte financiële instrumenten". Zie het antwoord van de Commissie op 
schriftelijke vraag E-2369195 van 1 september 1995 over "Privatisering in Oost-Europa", Pb, C 300156, 13 november 
1995. Zie voorts schriftelijke vraag E-4086193 van 7 februari 1994 aan de Commissie, over "Privatisering van de 
grond in de Oosteuropese landen", Pb, C 340166, 5 december 1994. 
21 Zie bijv. de door de Commissie gelanceerde oproep tot indiening van blijken van belangstelling voor technische 
assistentie aan het Ministerie van Privatisering in Marokko, Pb, C 41122, 13 februari 1996. 
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B. Onderdelen van Gemeenschapsrecht die de lidstaten tot privatisering aanzetten 

1. Maatregelen in verband met economische sturing 

1.1 Begrotingsdiscipline 

8. Het coherent macro-economisch beleid waarvan hoger sprake, blijft vooral een soberheidsbeleid, 

zeker in hoofde van de respectieve overheden.22 Sinds de aanvang van de tweede fase van de EMU, 
op 1 januari 1994, hebben die enerzijds een aantal financieringsfaciliteiten verloren (verbod op 

monetaire financiering, verbod van voorkeursbehandeling in de financiële sector, "no bail-out"23) 

terwijl ze er anderzijds naar moeten streven, buitensporige overheidstekorten te vermijden.24 Uit de 
combinatie van artikel 104 (ex 1 04C), lid 2, EG en het aan het EG-Verdrag gehechte protocol 

"betreffende de procedure bij buitensporige tekorten"25 blijkt dat bij het detecteren van dergelijke 
tekorten twee, ondertussen genoegzaam bekende, referentiewaarden worden gehanteerd : het 

voorziene of feitelijke overheidstekort26 mag maximaal 3 %, de overheidsschuld27 maximaal 60 % 
bedragen van het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (BBPmp). Ofschoon deze 

referentiewaarden veel te gemakkelijk worden verabsoluteerd,28 valt moeilijk te ontkennen dat ze de 
lidstaten - vooral indien ze tot de derde fase van de EMU wensen toe te treden - dwingen, zeker in 
economisch moeilijker tij den, tot het beperken van uitgaven en het zoeken naar nieuwe inkomsten. 
Aangezien de verkoop van overheidsactiva het relatief "pijnloos" genereren van inkomsten mogelijk 
maakt, zeker in vergelijking met het doorvoeren van belastingverhogingen, mag het niet verbazen dat 
nationale regeringen er zo frequent toe overgaan. Formeel hebben de regeringen conform artikel 295 
(ex 222) EG soeverein beslist om te privatiseren; bij nader toezien echter liet het EG-Verdrag- zoals, 
laten we dutdelijk zijn, ze dat zelf te Maastricht hebben geamendeerd - hen weinig of geen andere 
keuze.29 

22 Het Verdrag definieert het begrip "overheden" in deze context erg ruim: behalve centrale, regionale, lokale of 
andere overheden worden ook andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de lidstaten geviseerd. 
23 Zie resp. de artt. 101, 102 en 103 (ex artt. 104, 104A en 104B) EG. De "no bail-out" clausule behelst een verklaring 
van niet-aansprakelijkheid voor en niet-overneming van andermans verbintenissen (zowel in de verhouding 
supranationaal niveau- andere niveaus als tussen de lidstaten onderling). Zie uitgebreider De Europese Unie, o.c., 
410-411. 
24 Zie art. 16 (ex 109E), lid 4, EG. Sinds de aanvang van de derde fase heeft deze inspanningsverbintenis plaats 
moeten ruimen voor een resultaatsverbintenis: sindsdien "vermijden de Lid-Staten buitensporige overheidstekorten", 
aldus art. 104 (ex 1 04C), lid 1, EG. 

25 Zie art. 1 van dit protocol, waarnaar wordt verwezen in art. 104 (ex 1 04C), lid 2, tweede alinea, en lid 14, eerste 
alinea, EG. 

26 Als "overheid" geldt hier "de algemene overheid, dat wil zeggen de centrale overheid, de regionale of lokale 
overheid en de fondsen voor sociale zekerheid onder uitsluiting van commerciële transacties, als omschreven in het 
Europees Stelsel van economische rekeningen"; als "tekort" het "netto financieringstekort als omschreven in het 
Europees Stelsel van economische rekeningen". Zie art. 2 van Protocol betreffende de procedure bij buitensporige 
tekorten. 
27 Als "schuld" geldt de "totale aan het eind van het jaar uitstaande brutoschuld tegen nominale waarde, 
geconsolideerd tussen en binnen de sectoren van de algemene overheid als omschreven [in de vorige voetnoot]". Zie 
ibid. 
28 Zie over de uitzonderingen en afwijkingen, expliciet of impliciet, De Europese Unie, o.c., 413, evenals 
DEVROE, W. en NIHOUL, P., "L'endettement excessif fait-il obstacle à l'entrée de la Belgique dans l'UEM ?", L'Echo, 
29 november 1995, 2. 
29 Zonder dat hieraan veel aandacht is besteed, heeft het Parlement de suggestie geformuleerd "dat, om de in artikel 
109J en Protocol5, lid 1 van het EG-Verdrag bedoelde verhouding tussen overheidsschuld en BBP op een economisch 
verantwoorde manier te kunnen toepassen, ook rekening moet worden gehouden met de verl)ouding tussen de totale 
overheidsschuld en de totale verkoopwaarde van de overheidsbezittingen". (Het Verdrag van Amsterdam heeft 
art. 109J hernummerd tot artt. 121 EG). Zie punt I van resolutie A4-0066/95 van het Parlement van 7 april 1995 "over 
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1.2 Globale richtsnoeren 

9. Krachtensartikel98 (ex 102A) EG dienen de lidstaten hun economisch beleid zo te voeren dat het 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen en de economische en monetaire beginselen van 
de Gemeenschap, zoals opgesomd in de artikelen 2 en 4 (ex 3A) EG. Het volstaat daarbij echter niet 
dat ze elk apart hun best doen om hun economisch beleid op de Gemeenschap af te stemmen : ze 
moeten hun beleid integendeel als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang beschouwen en 
het dienovereenkomstig coördineren in het kader van de Raad.30 Artikel 99 (ex 103) EG voorziet 
daartoe in multilateraal toezicht, tegenwoordig aan de hand van convergentieprogramma's, 31 en in de 
uitvaardiging door de Raad van "aanbevelingen met globale richtsnoeren voor het economisch beleid 
van de Lid-Staten en van de Gemeenschap". Inzake privatisering vallen deze aanbevelingen soms vrij 
expliciet uit. In de aanbeveling van 11 juli 1994 gaf de Raad voor het eerst aan dat, voor zover de 
lidstaten ze verenigbaar achten met hun doelstellingen, privatisering zou kunnen bij dragen tot een 
verbetering van het concurrentieklimaat voor de ondernemingen. 32 De aanbeveling van 10 juli 199533 
stelde onomwonden dat "verdere maatregelen ... vereist [zijn] voor ... terugdringing van de rol van de 
overheid" en dat "[d]it reeds in gang gezette proces verder bevorderd [zou] kunnen worden door 
privatisering", weliswaar opnieuw "voor zover de Lid-Staten dit verenigbaar achten met hun 
doelstellingen". 34 Vervat in een document dat "als referentie zal dienen voor het economische beleid 
in de Gemeenschap en in de Lid-Staten"35, is dit een boodschap die, ofschoon omzichtig 
geformuleerd, kan tellen. 

1.3 Bevordering van privé-financiering van infrastructuur 

10. Het idee om de efficiëntie van de interne markt te bevorderen door de aanleg van transeuropese 
vervoers-, telecommunicatie- en energienetwerken dateert reeds van vóór de negentiger jaren, maar 
kreeg slechts concreet gestalte met het Unieverdrag. 36 "Het aanmoedigen van het invoeren en 
ontwikkelen van transeuropese netwerken" maakt sinds de inwerkingtreding van dat verdrag 
integrerend deel uit van het Gemeenschapsoptreden,37 een optreden waaraan de artikelen 154-156 
(ex 129B-129D) EG een specifieke verdragsbasis verlenen. Naarmate de werkloosheid in de Unie 
steeg, groeide nog de aandacht voor de uitbouw van transeuropese netwerken.38 Vooral via de 

het economisch jaarverslag van de Commissie voor 1995 (COM(94)0615 - C4-0277/94) en het verslag van de Raad 
over de tenuitvoerlegging van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (C4-0004/95)", Pb, C 109/304, 
1 mei 1995. Het lijkt inderdaad niet onlogisch om behalve reeds geprivatiseerde (afbouw van de overheidsschuld), ook 
privatiseerbare activa in rekening te brengen, vooral omdat de omvang daarvan nogal verschilt van lidstaat tot lidstaat. 
Cijfers over de verhouding tussen geprivatiseerde en privatiseerbare activa, als graadmeter van· het 
privatiseringstempo, zouden evenzeer van nut zijn, aangezien verschillen in tempo een vergelijking tussen de lidstaten 
op basis van de loutere convergentiecriteria kunnen vertroebelen. 
30 Art. 99 (ex 103), lid 1, EG. 
31 Zie De Europese Unie, o.c., 415-423. 
32 Zie de eerste paragraafvan aanbeveling 94/480/EG van de Raad van 11 juli 1994 "betreffende globale richtsnoeren 
voor het economische beleid van de Lid-Staten en de Gemeenschap", Pb, L 200/38, 3 augustus 1994. Zie de tweede 
paragraaf onder de hoofding "Een meer dynamische communautaire economie". 
33 Aanbeveling 95/326/EG van de Raad van 10 juli 1995 "betreffende globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de Lid-Staten en van de Gemeenschap", Pb, L 191124, 12 augustus 1995. 
34 Zie de tweede paragraaf onder de hoofding "Bevordering van het concurrentievermogen en duurzame groei". 
35 Zie de eerste paragraafvan aanbeveling 94/480/EG, en de tweede van aanbeveling 95/326/EG. 
36 Zie voor een grondiger bespreking, met o.m. aandacht voor de werkzaamheden van de zgn. "werkgroep 
Christophersen", De Europese Unie, o.c., 532-539. 
37 Art. 3, sub n, EG. 
38 Als belangrijke etappe daarbij geldt het Witboek van de Commissie van 5 december 1993 "over groei, 
concurrentievermogen en werkgelegenheid- Naar de 21e eeuw: wegen en uitdagingen". Als concrete remedie tegen 
de werkloosheid schoof de Commissie daarin de ontwikkeling van informatienetwerken, inclusief prioritaire 
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instelling van een tijdelijke leningsfaciliteit (zgn. "Edinburgh-faciliteit"), beheerd door de Europese 
Investeringsbank (Effi), van een Europees Investeringsfonds (ElF) en een Cohesiefonds, maakte de 
Gemeenschap ook steeds meer financiële middelen vrij.39 Doch hoe groot de bedragen ook moge 
lijken, ze belopen slechts een fractie van de kostprijs van de uitgetekende netwerken.40 Aangezien een 
Commissievoorstel om Euro-obligaties uit te geven "nooit is afgewezen maar ook nooit is 
goedgekeurd"41, de Gemeenschap hoe dan ook slechts uitzonderlijk zal investeren in de 
(co-)financiering van de netwerken zel:f1-2 en de lidstaten gebonden zijn door een soberheidsbeleid 
(supra, nr. 8), moet voor de verwezenlijking van de geplande projecten een beroep worden gedaan op 
privé-financiering. 

11. Reeds in het Witboek over groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid43 ging de Commissie 
ervan uit dat de (nationale en communautaire) overheden slechts een "marginale, als katalysator 
bedoelde" bijdrage tot de voorgestelde informatienetwerken zouden leveren. Een resem initiatieven 
moest de geloofwaardigheid van de projecten bij particuliere investeerders bevorderen. Te vermelden 
zijn (i) drie, later gewijzigde, Commissievoorstellen "betreffende een verklaring van Europees belang 
ter vergemakkelijking van de verwezenlijking van transeuropese netwerken" inzake resp. vervoer, 
transport van elektriciteit en aardgas, en telecommunicatie44, (ii) het openen van een speciaalloket 
voor de financiering van transeuropese netwerken bij de Effi, hetgeen extra flexibiliteit mogelijk 
maakt, en (iii) het pleidooi van de Europese Raad bij de Commissie en de lidstaten om bestaande 
hinderpalen van juridische en administratieve aard weg te werken.45 Raadsverordening (EG) 
nr. 2236/95 van 18 september 1995 "tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van 

transeuropese telecommunicatienetwerken, naar voren (zgn. "ontwikkelingslijn I"). Zie voor details De Europese Unie, 
o.c., 436-438. 

39 Zie De Europese Unie, o.c., resp. 254-258 en 431-432. In 1995 besteedde de Effi alleen reeds 7,3 miljard ECU aan 
de netwerken: EIB Mededelingen, februari 1996, nr. 87, 1-2. Ook middelen van Phare worden aangesproken: de 
Europese Raad van Kopenhagen (21-22 juni 1993) besloot dat tot 15% van het voor Phare toegewezen totaalbedrag 
mag worden gebruikt voor de cofinanciering van grote, met de transeuropese netwerken verband houdende, 
infrastructuurprojecten in Midden- en Oost-Europa. Zie het antwoord van de Raad op schriftelijke vragen E-204/95 en 
E-205/95 van 22 februari 1995, over resp. "Europese bijdrage aan de acht grote werken" en "Financiering van de 
aanleg van een gasleiding tussen Rusland en de Europese Unie" (Pb, C 202/6, 7 augustus 1995), en het antwoord van 
de Commissie op schriftelijke vraag E-1658/95 van 15 juni 1995 over "Transeuropese vervoernetten- financiering in 
de Midden- en Oosteuropese landen" (Pb, C 257/65, 2 oktober 1995). 

40 De veertien door de Europese Raad te Essen (9 en 10 december 1994) als meest prioritair bestempelde projecten 
zouden samen reeds een investering van 91 miljard ECU vergen. Zie het antwoord van de Commissie op schriftelijke 
vraag E-2345/94 van 15 november 1994 over "Transeuropese vervoernetwerken", Pb, C 103/9, 24 april 1995. De 
schatting die de Commissie in het Witboek maakte- nood aan 150 miljard ecu over tien jaar, enkel voor transeuropese 
telecommunicatienetwerken - is allang achterhaald. 

41 Zie schriftelijke vraag E-658/95 van 10 maart 1995 aan de Commissie, over "Eventuele emissie van Europese 
schuldbewijzen ter financiering van projecten van transeuropese wegen", Pb, C 179/48, 13 juli 1995. 
42 Infra, volgend randnummer. Overigens laat de communautaire begroting vooralsnog weinig ruimte voor deelname 
in de financiering van netwerken: voor de jaren 1995-1999 is op de betrokken begratingslijn (B 5-7000) "slechts" 
1,8 miljard ecu voorzien. Zie het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-2051/95 van 12 juli 1995 over 
"Financiering van Europese netten", Pb, C 51/1, 21 februari 1996. 

43 Zie supra, voetnoot 38, voor de volledige referentie. 

44 Zie voor de voorstellen van 24 februari 1992: Pb, C 71/7, 9 en 12, 20 maart 1992 en voor de gewijzigde 
voorstellen van 16 april 1993 :Pb, C 124/14, 15 en 16, 6 mei 1993. De voorstellen raakten in de Raad geblokkeerd. 
Zie tevens schriftelijke vraag E-1176/93 van 13 mei 1994 aan de Commissie, over "Verldaring van Europees Belang", 
Pb, C 296/10, 24 oktober 1994. Noteren we toch dat verordening (EEG) nr. 1738/93 van de Raad van 25 juni 1993 
"betreffende de tenuitvoerlegging van een actieprogramma op het gebied van de vervoersinfrastructuur met het oog op 
de verwezenlijking van de geïntegreerde vervoermarkt" (Pb, L 161/4, 2 juli 1993) wél voorziet in het afleveren van 
een "verklaring van Europees nut" voor infrastructuurprojecten, specifiek met het oog op de aantrekking van privé
kapitaal. Zie art. 3 van de verordening, evenals de negende considerans van de preambule en de bijlage "Voorwaarden . 
voor de toekenning van de verklaring van Europees nut". 

45 Zie het antwoord van de Raad op schriftelijke vraag E-206/95 van 22 februari 1995 over "Aandeel privé-kapitaal in 
grote infrastructuurprojecten", Pb, C 20217, 7 augustus 1995. 
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financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van transeuropese netwerken"46 heeft een 
definitief financieringskader vastgelegd. In de preambule van de verordening heet het dat "voor de 
financiering van de transeuropese netwerken meer particulier kapitaal moet worden aangetrokken en 
dat het partnerschap tussen de openbare en de particuliere sector moet worden bevorderd"47. Voorts 
moet bij de selectie van projecten rekening worden gehouden met "de impulswerking van de 
communautaire bijdrage op investeringen uit de overheidssector en uit de particuliere sector"48. 
Noteren we ten slotte dat particuliere financiële instellingen uit de lidstaten aandeelhouder zijn van 
het ElF, en ook op die wijze aan de financiering van transeuropesenetwerken zullen deelnemen.49 

12. Dat de Gemeenschap een gericht beleid voert om de private financiering van infrastructuur te 
bevorderen50 boeit, ook in het licht van artikel 295 (ex 222) EG: in de gegeven budgettaire 
omstandigheden ligt het immers voor de hand dat privé-financiering veelal ook privé-eigendom zal 
betekenen. Aldus kan het inzake transeuropesenetwerken gevoerde beleid er, in samenspel met het 
eveneens communautair geïnspireerde proces van demonopolisering dat volop aan de gang is (infra, 
nrs. 20-21 ), op termijn toe leiden dat ;.. geheel anders dan nu - veel van de belangrijkste 
infrastructuurwerken in Europa in particulier bezit zullen zijn (en, maar dat is minder vernieuwend, 
door particulieren zullen worden uitgebaat). 

2. Maatregelen in verband met mededinging 

2.1 Beoordeling van staatssteun aan overheidsondernemingen in moeilijkheden 

13. Uit sociale, regionale of andere (imago-)overwegingen, blijken overheden nogal gemakkelijk 
geneigd tot steun aan overheidsbedrijven in financiële ademnood. De Commissie houdt streng 
toezicht op dergelijke steun, met name aan de hand van specifieke regelgeving voor staatssteun aan 
openbare holdings en bedrijven51 (criterium van de "particuliere investeerder"52) en van de 
"communautaire kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in 
moeilijkheden"53, een kaderregeling die niet onderscheidt tussen het privé- of overheidskarakter van 
ondernemingen in moeilijkheden. 

46 Pb, L 228/1, 23 september 1995. 
47 Achtste considerans van de preambule. De tweede zinsnede heeft het Parlement op het einde van de 
wetgevingsprocedure toegevoegd. Zie besluit A4-0145/95 (Samenwerkingsprocedure: tweede lezing) van het 
Parlement van 12 juli 1995, Pb, C 249/38, 25 september 1995. 
48 Art. 6, lid 3, van verordening (EG) nr. 2236/95. Vgl. het voorstel van de Commissie van 4 maart 1994 (Pb, C 89/8, 
26 maart 1994): "het bevorderen van de deelname van de particuliere sector in het kader van een partnerschap tussen 
de openbare en particuliere sector" (voorgesteld art. 6, lid 3, sub e). 
49 Zie voor details De Europese Unie, o.c., 256-258. 
50 Zie ook het XXII!e Verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid, waarin de Commissie aankondigt dat 
ze samenwerkingsvormen tussen particuliere ondernemingen of tussen de particuliere en overheidssector "zeer 
waarschijnlijk [zal] stimuleren wanneer daardoor haar basisdoelstelling bereikt kan worden om meer mededinging in 
deze sectoren te bewerkstelligen, en de ontwikkeling daarvan mogelijk te maken" (p. 38). 
51 Zie vooral het schrijven van de Commissie van 17 september 1984 aan de lidstaten "betreffende de toepassing van 
de artikelen 92 en 93 van het Verdrag op openbare holdings" (Bull.EG, 9-1984, punt 3.5.1) en de 
Commissiemededeling "betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het EEG-Verdrag en van artikel 5 van 
Richtlijn 801723/EEG op openbare bedrijven in de industriesector" (Pb, C 307/3, 13 november 1993), evenals de in 
deze documenten geciteerde rechtspraak van het Hof van Justitie. (Het Verdrag van Amsterdam heeft artt. 92 en 93 
hernummerd tot artt. 87 en 88 EG). 
52 Volgens dit ondertussen algemeen aanvaarde criterium is er sprake van staatssteun indien de overheid niet optreedt 
als een particuliere investeerder in een vrije-markteconomie; de handelwijze van de Staat wordt dus getoetst aan die 
van een particuliere investeerder. 
53 Pb, C 368/12, 23 december 1994 (hierna geciteerd als "kaderregeling reddings-en herstructureringssteun"). 
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Het valt moeilijk vol te houden dat de Commissie bij haar beoordeling van de verenigbaarheid met de 
gemeenschappelijke markt van staatssteun aan de openbare sector, volledig neutraal staat tegenover 
het systeem van eigendomsordening in de lidstaten. Uit haar beschikkingspraktijk blijkt integendeel 
steeds duidelijker dat de instelling minstens getuigt van een "préjugé favorable"54 ten gunste van 
privatisering van overheidsbedrijven. Privatisering wordt veelal impliciet of expliciet als voorwaarde 
gesteld voor de goedkeuring van staatssteun aan openbare ondernemingen. Dit gebeurt op 
verschillende wijzen. 

14. Vooreerst zijn er gevallen waarin de Commissie staatssteun aan een overheidsonderneming slechts 
toestaat op voorwaarde dat verlieslatende onderdelen van de onderneming verkocht of gesloten 
worden. Voorbeelden zijn legio. Zo oordeelde de Commissie in beschikking 94/261/EGKS van 
12 april 1994 "betreffende steun die Spanje voornemens is te verlenen aan de onderneming Sidenor, · 
een producent van speciaal staa1"55 als volgt over het haar door Spanje voorgelegde 
herstructureringsplan : 

"Niettemin is het, ten einde de levensvatbaarheid van het herstructureringsplan te versterken, ook 
noodzakelijk, zoals· de onafhankelijke consulent heeft aanbevolen, als eis te stellen dat de fabriek te 
Larrondo aan de particuliere sector wordt verkocht of wordt gesloten en dat tot bijkomende 
personeelsverminderingen met 335 eenheden wordt overgegaan .... De fabriek te Larrondo moet uiterlijk 
tegen 30 juni 1994 worden verkocht of gesloten."56 

Dit soort beschikkingen vindt wellicht - gedeeltelijk57 - aansluiting bij het beleid van de Commissie 
om herstructureringssteun aan ondernemingen die actief zijn op een markt waar sprake is van 
structurele overcapaciteit, afhankelijk te stellen van "onomkeerbare vermindering of sluiting van 
capaciteit". 5 8 Aan het resultaat verandert dit niets : de door de Commissie gestelde voorwaarden voor 
steunverlening leiden tot privatisering van overheidsactiva. 

15. Soms gaat de Commissie verder, en oordeelt ze dat steun maar kan worden aanvaard indien ook 
rendabele delen van overheidsbedrijven aan de privé-sector worden verkocht (infra, nr. 18) of zelfs 
indien de volledige onderneming wordt geprivatiseerd (infra, tot en met nr. 17). 

Beginnen we met deze laatste hypothese. Klaarblijkelijk beseft de Commissie zelf ook wel dat het 
eigenhandig opleggen van een verplichting tot volledige privatisering van een overheidsbedrijf op 
gespannen voet staat met artikel 295 (ex 222) EG zoals dat traditioneel wordt geïnterpreteerd. fu de 
regel vertrekt ze daarom van het (min of meer ?59) spontane engagement tot privatisering van de· 

54 Deze uitdrukking (in het Nederlands, minder expressief, "positieve instelling") ontwikkelde de Commissie zelf, 
maar in een andere context. Zie punt 1.5 van de inleiding tot de "communautaire kaderregeling inzake overheidssteun 
voor het midden- en kleinbedrijf' van 20 mei 1992, Pb, C 213/1, 19 augustus 1992. 

55 Pb, L 112/77, 3 mei 1994. 
56 Pb, .L 112/78, 3 mei 1994; vgl. art. 2, lid 2, van beschikking 94/261/EGKS. Zie bijv. ook het antwoord van de 
Commissie op schriftelijke vraag nr. 1831/88 van 9 januari 1989 over "Herstructureringsplan Finsider Italië" (Pb, 
C 187/20,24 juli 1989): "De Commissie zal de sluiting of verkoop van alle verliesgevende installaties vereisen". 
57 Normaal beschouwt de Commissie verkoop van verlieslatende onderdelen niet als voldoende onomkeerbaar "tenzij 
de fabriek wordt verkocht voor gebruik in een gedeelte van de wereld waar de faciliteiten in bedrijf kunnen blijven 
zonder naar verwachting belangrijke gevolgen te hebben voor de mededinging in de Gemeenschap" : kaderregeling 
reddings- en herstructureringssteun, 16. Dat de Commissie verkoop zonder verdere voorwaarden in dit geval toch 
aanvaardt, is dan ook niet evident. 

58 Kaderregeling reddings- en herstructureringssteun, 16. Hoger stelden we reeds dat de kaderregeling niet 
onderscheidt naargelang het privé- of overheidskarakter van de gesteunde onderneming. 

59 Gezien het informele en intransparante karakter van de dikwijls lange onderhandelingen die aan een 
eindbeschikking van de Commissie voorafgaan, is niet altijd even eenduidig uit te maken of een lidstaat spontaan heeft 
aangeboden om een begunstigde onderneming te privatiseren, dan wel is ingegaan op een door de Commissie 
geformuleerde suggestie in die richting. Zo valt het op dat lidstaten zich veelal slechts tot privatisering engageren 
nadat de Commissie twijfels heeft geuit over de verenigbaarheid van hun steunplannen met de gemeenschappelijke 
markt en/of nadat derden negatief op de plannen hebben gereageerd. Zie bijv. beschikking 94/698/EG van de 

Privatisering en verzelfstandiging- Boek 111. Europees gemeenschapsrecht 



-----~--~~---==--=----@~ 

[ill-12] 

lidstaten zelf en bekrachtigt ze vervolgens dat engagement als impliciete of expliciete voorwaarde 
voor goedkeuring van de steun. Een voorbeeld biedt beschikking 95/547/EG van 26 juli 1995 "tot 

voorwaardelijke goedkeuring van de door Frankrijk aan de bank 'Crédit Lyonnais' verleende steun".60 

Artikel3 van deze beschikking, qua omvang van de beoordeelde steun de belangrijkste tot nu toe,61 volgt 
omniddellijk op de opsomming van de voorwaarden voor goedkeuring van de staatssteun. Het artikel 
geeft aan dat "[d]e Commissie rekening [heeft] gehouden met de verklaring van de Franse autoriteiten dat 
de doelstelling van de privatisering duidelijk aan Crédit Lyonnais is aangezegd en dat het verwachte 
herstel het haar mogelijk moet maken om tegen de horizon van vijf jaar voor privatisering rijp te zijn" en 
dat "[o]pschuiving van die privatisering tot na die vijf jaar aan de Commissie [dient] te worden 
medegedeeld". In de motivering van de beschikking heet het dat "[d]e Commissie de wil tot privatisering 
bij de Franse autoriteiten [waardeert], aangezien hierdoor het welslagen van het herstelplan wordt 

bevorderd en de verstoring van de mededinging geringer wordt". 62 

Eerder, bij haar positieve evaluatie van het reddingsplan van de Spaanse bank Banesto, had de 
Commissie al op gelijkaardige wijze "rekening gehouden" met de snelle en openbare 

privatiseringsprocedure die gevolgd werd. 63 

16. Minder impliciet is beschikking 94/1073/EG van 12 oktober 1994 "betreffende de niet

aangemelde verhoging van het kapitaal van het Bull-concern door Frankrijk"64. fu deze beschikking, 
waarin de Commissie de bewuste kapitaalverhoging als staatssteun aanmerkt maar voorwaardelijk 
goedkeurt, wordt verwezen naar het verslag van een onafhankelijk deskundige. Dan volgt deze 
passage: 

"Uit dit verslag blijkt echter ook dat voör het bereiken van de nodige omvang en voor duurzame 
rendabiliteit Bull geprivatiseerd dient te worden om langs de weg van een industrieel partnerschap de 
nodige schaalvergroting te kunnen verwezenlijken, zijn strategie te kunnen heroriënteren en klantenkring 
en werknemers weer vertrouwen in zijn toekomst te kunnen schenken. 

De deskundige komt tot de gevolgtrekking dat privatisering op zeer korte termijn de sleutel tot het herstel 
van Bull vormt ... 

De Commissie deelt de mening van de deskundige dat Bull een sterke industriële partner nodig heeft om 
haar [ ... ]- en [ ... ]65_divisies te steunen en aldus een groot computerconcern te blijven. De Commissie 
onderkent echter ook de gevolgen van artikel222 (nu 295, nb) van het Verdrag en van artikel125 van de 
[EER-]Overeenkomst, volgens welke het Verdrag en de Overeenkomst [de regeling van het 
eigendomsrecht in] de Lid-Staten onverlet laten, en zij kan derhalve niet eisen, noch opleggen dat Bull 

Commissie van 6 juli 1994 "betreffende kapitaalverhoging, kredietgaranties en bestaande belastingvrijstelling voor 
'Transportes Aéreos Portugueses SA' (TAP)", Pb, L 279/29,28 oktober 1994. Pas nadat de Commissie besloten had de 
procedure van art. 93 (nu 88), lid 2, EG in te leiden en nadat belanghebbende derden hun -t.a.v. de steun afwijzende
opmerkingen hadden geformuleerd, engageerde Portugal zich ertoe om in 1997 de procedure voor een gedeeltelijke 
privatisering van TAP in te leiden "overeenkomstig een nog te definiëren model" (p. 36). De Commissie heeft 
vervolgens "nota genomen" (p. 40) van het voornemen tot privatisering en keurde de steun uiteindelijk 
(voorwaardelijk) goed. 

60 Zie art. 3 van de beschikking van de Commissie, Pb, L 308/92, 21 december 1995. Op 11 maart 1996 hebben zowel 
Crédit Lyonnais als concurrent Société Générale tegen (in het geval van CL: een deel van) de beschikking een beroep 
tot nietigverklaring ingesteld voor het Gerecht van eerste aanleg. Zie zaken T-31/96 resp. T-32/96, Pb, C 133/31, 
4 mei 1996. 

61 De maximale raming van de geactualiseerde netto-kosten voor de Franse Staat bedroeg 45 miljard FF. 
62 Pb, L 308/116, 21 december 1995. Zie tevens FELTKAMP, R. en PESARESI, N., "Règles communautairesen matière 
d'aides d'État aux établissements de crédit", Banque, 1996, ( 42), 44 : "Par ailleurs, la décision de la Commission 
d'accepter Ie système de sauvetage du Crédit lyonnais est également basée sur Ie fait que la banque pourra 
probablement être privatisée dans un délai de cinq ans". 
63 FELTKAMP, R. en PESARESI, N., l.c., 43. 

64 Beschikking van de Commissie, Pb, L 386/1, 31 december 1994. 

65 Zie voetnoot .1 van beschikking 94/1073/EG: "[ ... ]duidt op zakengeheimen". 
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geprivatiseerd wordt. Duidelijk is evenwel dat de Franse regering zelf tot privatisering van het concern 

wenst over te gaan, hetgeen zij aan de Commissie heeft meegedee1d".66 

De Commissie spreekt zich openlijk voor privatisering uit maar voelt zich geremd door artikel 295 
(ex 222) EG. Toch d<?et ze meer dan enkel "rekening houden" met de Franse beslissing tot 
gedeeltelijke privatisering van Bull : ze bekrachtigt het Franse engagement tot privatisering formeel 

als voorwaarde voor goedkeuring van de steun.67 Dit belet Frankrijk om in de toekomst terug te 

komen op zijn "soevereine" beslissing tot privatisering. De Commissie aarzelt immers niet om de 
procedure van artikel88 (ex 93), lid 2, EG in te stellen tegen steunmaatregelen die op voo~aarde van 
privatisering waren goedgekeurd maar waarbij privatisering uitblijft. 

Zo heeft ze op 16 februari 1994 de formele procedure ingeleid t.a.v. Griekse steun aan twee 
scheepswerven "omdat de beide scheepswerven op dat moment nog steeds in staatseigendom waren 

ondanks de voorwaarde, welke in artikel 10 van Richtlijn 90/684/EEG68 is neergelegd, dat zij 

geprivatiseerd dienen te zijn".69 Eind 1994 werd de formele procedure ingeleid t.a.v. een 
overheidsparticipatie in het Italiaanse Seleco, die mogelijks afbreuk zou doen aan "de toezegging van Uw 

regering de participatie uiterlijk op 20 december 1995 over te dragen aan particulieren".70 

17. De inzake Bull gevolgde werkwijze - bekrachtiging van een nationale beslissing tot privatisering 
als voorwaarde voor goedkeuring van steun - heeft de Commissie o.m. ook gevolgd bij de 
voorwaardelijke goedkeuring van Italiaanse steun voor de ontbinding (deels liquidatie, deels 

privatisering) van overheidsondememingen Iritecna 71 en En ie hem Agricoltura 72, en van staatssteun 

voor overheidsbedrijven in de staal-73 en luchtvaartsector74. Boeiend in de Iritecna-beschikking is 

66 Pb, L 386/10,31 december 1994. 

67 Zie art. 1 van beschikking 94/1 073/EG : "De steun ... is ... verenigbaar met de gemeenschappelijke markt, mits 
Frankrijk de volgende verplichtingen nakomt: a) : "De diverse maatregelen, met inbegrip van de in het 
herstructureringsplan voorziene verkoop van [ ... ] worden volgens het in dat plan vastgestelde tijdschema geheel ten 
uitvoer gelegd; ... f) in het kader van de voorgenomen privatisering verwerft een industriële partner voor een 
aanzienlijk bedrag aandelen van Bull, of, mocht een dergelijk partnerschap niet worden verwezenlijkt, verkoopt Bull al 
zijn activiteiten in [ ... ] binnen een termijn die de terugkeer tot rendabiliteit op lange termijn van het concern 
garandeert". Voorts eist de Commissie dat ze "in bijzonderheden in kennis [wordt] gesteld over het voorgenomen 
privatiseringsproces ... alvorens daaraan uitvoering wordt gegeven": art. 1, sub g, van beschikking 94/1073/EG. 

68 Richtlijn van de Raad van 21 december 1990 "betreffende steunverlening aan de scheepsbouw", Pb, L 380/27, 
31 december 1990. Art. 10 van de richtlijn bevatte ten gunste van Griekenland een ontheffing van het 
gemeenschappelijk plafond voor bepaalde, niet aan contracten gelieerde bedrijfssteun "indien deze steun wordt 
toegekend met het oog op de financiële herstructurering van de scheepswerven in het kader van een systematisch en 
specifiek herstructureringsprogramma, gekoppeld aan de afstoting van de werven door deze te verkopen". 

69 Zie de bekendmaking "betreffende de steun die Griekenland heeft verleend aan de scheepswerfNeorion Shipyard te 
Syros" (Pb, C 68/4, 6 maart 1996), waarmee de Commissie de procedure van art. 93, lid 2, EG gedeeltelijk beëindigt 
omdat geprivatiseerd is. Zie voor het inleiden van de proéedure, de mededeling g~publiceerd in Pb, C 138/2, 20 mei 
1994. 

70 Zie de bekendmaking van de Commissie s.d. "betreffende steun van Italië aan de onderneming Seleco SpA te 
Pordenone", Pb, C 373/5, 29 december 1994. 

71 Zie vooral art. 1, lid 3, van beschikking 95/524/EG van de Commissie van 7 juni 1995 "betreffende steun van de 
Italiaanse Staataan Iritecna SpA", Pb, L 300/23, 13 december 1995: "Italië komt zijn verplichting na, Fintecna en/of 
haar dochterondernemingen te privatiseren in overeenstemming met het aan de Commissie voorgelegde tijdschema en 
volgens het financiële plan voor de vermindering van de schulden van IRI, dat aan de Commissie is voorgelegd in het 
kader van de toezichtregeling bepaald in de overeenkomst van juli 1993 tussen de Italiaanse Regering en de 
Commissie. Deze privatisering dient in ieder geval binnen een redelijke termijn te worden uitgevoerd" (eigen 
cursivering). 

72 Zie vooral art. 1, lid 5, van beschikking 96/115/EG van de Commissie van 21 juni 1995 "betreffende steun van de 
Italiaanse Staat aan Enichem Agricoltura SpA", Pb, L 28/18, 6 februari 1996. 

73 Zie beschikkingen 94/256/EGKS tot 94/260/EGKS van de Commissie van 12 april 1994 (Pb, L 112/45-82, 3 mei 
1994; zie over beschikking 94/261/EGKS supra, nr. 14) en beschikking 94/1075/EGKS van de Commissie van 
21 december 1994 (Pb, L 386/18, 31 december 1994), die beschikking 94/256/EGKS vervangt. De Commissie keurt 
staatssteun aan openbare staalondernemingen voorwaardelijk goed, nadat de betrokken lidstaten (resp. Duitsland, 
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vooral dat de Commissie er in algemene bewoordingen uiteenzet waarom ze privatisering zo gunstig 
gezind is. "Het besluit tot privatisering zal uiteindelijk tot gevolg hebben, dat het bedrijf niet langer 
bevoorrechte financiële steun van de overheid ontvangt, aangezien de huidige banden met de Staat 
definitief worden verbroken", zo luidt het, en "verkoop door middel van privatisering [biedt] meer 
garanties voor herstel van de levensvatbaarheid, te weten resultaten met een normaal winstniveau".75 

18. In sommige gevallen laat de Commissie haar reserves op grond van artikel 295 (ex 222) EG of 
artikel 83 EGKS helemaal varen en stelt ze de goedkeuring van staatssteun aan een overheidsbedrijf 
zonder meer afhankelijk van de privatisering van rendabele bedrijfsonderdelen (over verlieslatende 
bedrijfsonderdelen: supra, nrs. 13-14), zelfs al was een dergelijke verkoop niet (of niet in dezelfde 
mate) gepland door de lidstaat. De Crédit Lyonnais-beschikking (supra, nr. 15) van 26 juli 1995 biedt 
hiervan het meest treffende - maar zeker niet het enige 76 - voorbeeld. 

De Commissie stelt in haar beschikking vast dat het voor Crédit Lyonnais (hierna: "CL") opgestelde 
herstructureringsplan voorziet in de afstoting van bepaalde activiteiten buiten Europa en sommige weinig 
rendabele dochterondernemingen binnen Europa. Ofschoon alleen in 1995 reeds voor 120 miljard Ffr. 
activa werden verkocht, 77 oordeelt de Commissie dat deze verkopen, die veelal "minder rendabele 
activiteiten" betreffen, haar niet toelaten "te besluiten dat de grootte van de balans van CL in dergelijke 
mate wordt verminderd, buiten het loutere effect van de herstructurering, dat zulks als tegenprestatie 
[voor de staatssteun en haar verstorend effect op de mededinging, nb] kan gelden". "Bijgevolg dient de 
verkoop van de niet of weinig rendabele dochterondernemingen te worden vergezeld van de verkoop van' 
rendabele dochterondernemingen of bijkantoren, waardoor CL in staat zal worden gesteld om zoveel 
mogelijk haar herstructurering met eigen middelen te financieren. n78 Concreet wordt Frankrijk ertoe 
verplicht om te zorgen dat CL zijn commerciële aanwezigheid in het buitenland, met inbegrip van het 
Europese banknet, tegen eind 1998 -dit was vóór de volledige privatisering van CL, waarover supra, 
nr. 15- met ten minste 35% afslankt. De opgelegde afslanking betekent in de praktijk privatisering. 

Portugal, Spanje, Italië) zelf hebben aangekondigd de ondernemingen te zullen privatiseren. Soms wordt de 
verbintenis tot privatisering uitdrukkelijk opgenomen in de beschikking. Zie bijv. art. 1, lid 4, van beschikking 
94/259/EGKS "betreffende steun die Italië voornemens is te verlenen aan openbare ondernemingen in de ijzer- en 
staalsector (ijzer- en staalconcern IL V A)" : "Italië moet strikt haar verplichtingen nakomen, die bestaan uit de verkoop 
van het volledige vermogen van de vennootschappen die geprivatiseerd worden, en uit het vóór einde 1994 
privatiseren daarvan". In alle gevallen verplicht de Commissie de lidstaten ertoe, meermaals per jaar verslag uit te 
brengen over het verloop van de privatisering (verkoopprijs en behandeling van bestaande passiva, aanwending van de 
opbrengst van de verkoop, datum van de verkoop en financiële positie van de onderneming op het tijdstip van de 
verkoop) : zie de bijlage bij de respectieve beschikkingen, sub f. 

74 Zie bijv. art. 1 van beschikking 94/653/EG van de Commissie van 27 juli 1994 "betreffende de aangekondigde 
kapitaalverhoging van Air France", Pb, L 254173, 30 september 1994: "De steun die in de periode 1994-1996 aan Air 
France ... wordt gegeven ... is verenigbaar met de gemeenschappelijke markt ... , op voorwaarde dat de Franse Regering 
de volgende toezeggingen nakomt : ... 2. dat begonnen wordt met de privatisering van Air France zodra de 
economische en financiële situatie van de onderneming overeenkomstig het plan is hersteld, de situatie op de 
financiële markten in aanmerking genomen". Vgl. tevens de mededelingen van de Commissie betreffende uitbetaling 
van de tweede (Pb, C 399/1, 31 december 1994) resp. derde (Pb, C 70/2, 8 maart 1996) tranche van bij beschikking 
van 21 december 1993 goedgekeurde steun, waarin Aer Lingus wordt aangemoedigd tot, resp. geprezen wordt met, de 
verkoop van hotelketen Copthorne aan een privé-onderneming. 

75 Pb, L 300/33, 13 december 1995. 

76 Vgl. de "toezegging" (beschikking 94/653/EG, supra, voetnoot 74, op p. 82) die Air France in de loop van de 
procedure van art. 93, lid 2, EG deed om haar aandeel in de hotelketen Méridien uiterlijk op 31 december 1994 te 
verkopen. Zie ook supra, voetnoot 76 over de verkoop door Aer Lingus van de Copthorne-hotels. 

77 Cf. de verkoop van CLBN aan Generale Bank. Daarover ook: verklaring van 25 september 1995 van geen bezwaar 
tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. IV/M.628 - Generale Bank/Credit Lyonnais Nederland Bank), Pb, 
C 289/10,31 oktober 1995. 

78 Pb, L 308/116, 21 december 1995. 
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19. Samengevat doet de Commissie m.i. afbreuk aan het - officieel nochtans onverminderd 
aangehangen 79 - beginsel van neutraliteit tegenover privatisering, door bij de goedkeuring van 
staatssteun aan overheidsondernemingen in moeilijkheden (i) als voorwaarde te stellen dat 
verlieslatende (supra, nr. 13-14) of rendabele (supra, nr. 18) bedrijfsonderdelen geprivatiseerd 
worden, (ii) haar waardering uit te spreken voor "spontane" nationale engagementen tot privatisering 
van gesteunde ondernemingen (supra, nrs. 16-17); (iii) dergelijke nationale engagementen formeel te 
belcrachtigen als voorwaarde voor steunverlening (supra, nrs. 16-17), en de procedure van artikel 88 
(ex 93), lid 2, EG in te stellen bij niet-naleving van deze voorwaarde (supra, nr. 16). Wijzen we er 
ook op dat reddings- of herstructureringssteun volgens de Commissie in principe een eenmalig 
karakter moet hebben. 80 Overheidsbedrijven die na steun opnieuw in moeilijkheden geraken, zullen 
het in beginsel zonder staatssteun moeten rooien. Als alternatief voor sluiting liggen een beroep op 
privé-kapitaal en een (gedeeltelijke) privatisering dan voor de hand. 

Ook hier geldt dat het "préjugé favorable" van de Commissie ten gunste van privatisering niet zozeer 
lijkt te berusten op een bewuste strategie, maar veeleer het gevolg lijkt van het transponeren op 
overheidsondernemingen van regels inzake staatssteun aan privé-bedrijven. Niettemin is van 
neutraliteit dikwijls weinig of geen sprake meer, een omstandigheid die niet wordt gecompenseerd 
door de omstandigheid dat de Commissie - volledig terecht - ook onderzoekt of er bij privatisering 
geen sprake is van staatssteun81 aan privé-bedrijven die geprivatiseerde overheidsactiva verwerven.82 
Dergelijk onderzoek leidt in bepaalde gevallen weliswaar tot een verbod om steun uit te keren83 of 
een verplichte terugvordering van steungelden 84 maar nooit tot her-nationalisering van 
geprivatiseerde activa. 

79 Cf. de uitdrukkelijke verwtJzmg in alle hiervoren aangehaalde beschikkingen over steun aan 
luchtvaartmaatschappijen naar het neutraliteitsbeginsel van de artt. 222 (nu 295) EG en 125 EER. Onder verwijzing 
naar art. 222 (nu 295) EG verwierp de Commissie overigens het voorstel van een door haarzelf ingesteld "Comité van 
wijzen" om steun in de luchtvaartsector afhankelijk te maken van de indiening van een herstructureringsplan dat 
"voldoende belangstelling [moet] wekken binnen de particuliere sector en uiteindelijk [moet] leiden tot privatisering" 
(al voegde de Commissie aan haar afwijzing sibillijns toe dat bij haar analyse "[w]el rekening [zal] worden gehouden 
met de eventuele inbreng van risicodragend privékapitaal"). Zie de mededeling van de Commissie van 16 november 
1994 betreffende "toepassing van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag en van artikel 61 van de EER
Overeenkomst op steunmaatregelen van de Staten in de luchtvaartsector", Pb, C 350/5, 10 december 1994 (hierna: 
"kaderregeling inzake steun in de luchtvaartsector"), op p. 6-7. (Het Verdrag van Amsterdam heeft artt. 92 en 93 
hernummerd tot artt. 87 en 88 EG). 

80 Kaderregeling reddings- en herstructureringssteun, op p. 15 (voor reddingssteun) en p. 16 (voor 
herstructureringssteun). Zie over het opleggen van een voorwaarde van eenmaligheid bij steun aan 
luchtvaartmaatschappijen: SOAMES, T. en RYAN, A., "State Aid and Air Transport", E.C.L.R., 1995, (290), 305-306. 

81 Over het onderzoek naar EG-steun aan privé-bedrijven, verwervers van geprivatiseerde activa: infra, nr. 23. 
82 De richtsnoeren die de Commissie hanteert om te beoordelen of er sprake is van steun in het kader van 
privatiseringen, vindt men, met vermelding van concrete toepassingen, terug in Verslagen van de Commissie over het 
mededingingsbeleid. Zie vooral XX!e Verslag (1991), 179-182, XX/Ie Verslag (1992), 273-274 en XX!Ile Verslag 
(1993), 38 en 268-274. Zie voorts, toegespitst op (maar niet beperkt tot) de activiteiten van de Treuhandanstalt in de 
voormalige DDR: JORIS, T., Nationale steunmaatregelen en het Europees gemeenschapsrecht, Antwerpen, Maklu, 
1994, 179-180 en 221-226. · 
83 Zie bijv. beschikking 95/422/EGKS van de Commissie van 4 april 1995 "inzake door de Vrijstaat Beieren 
voorgenomen staatssteun aan de EGKS-staalbedrijven Neue Ma:xhütte Stahlwerke GmbH te Sulzbach Rosenberg en 
Lech-Stahlwerke GmbH te Meitingen-Herbertshofen" (Pb, L 253/22, 21 oktober 1995). In de motivatie van haar 
beschikking verwijst de Commissie naar art. 83 EGKS. "Daarom dient de Commissie zich ten aanzien van 
privatiseringen van deelnemingen in EGKS-ondernemingen door de Staat neutraal op te stellen. Bij de beoordeling 
van de financiële maatregelen van de overheid ten gunste van een staalonderneming mag in dit verband geen premie 
voor de voorgenomen privatisering worden verstrekt". 

84 Zie o.m. volgende Commissiebeschikkingen: 92/321/EEG van 25 maart 1992 "betreffende de door Spanje aan 
Intelhorce SA (voorheen Industrias Textiles de Guadalhorce SA), een katoenen stoffen producerende onderneming in 
staatseigendom, thans GTE General Textil Espafia genaamd, verleende steun" (Pb, L 176/57, 30 juni 1992), 
96/178/EGKS van 18 oktober 1995 "inzake staatssteun van de Vrijstaat Beieren aan de EGKS-staalonderneming Neue 
Ma:xhütte Stahlwerke GmbH te Sulzbach-Rosenberg" (Pb, L 53/41, 2 maart 1996) en 96/236/EGKS van 31 oktober 
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2.2 Demonopolisering 
) 

20. Met een steeds grotere vastberadenheid dwingt de Gemeenschap de lidstaten tot afbraak van 
( overheids-)monopolies. Hierbij vallen een aantal constanten te onderkennen, zoals het op ruime 
schaal toelaten van nieuwkomers tot voorheen gemonopoliseerde markten, het doorvoeren van een 
(minstens boekhoudkundige) scheiding tussen produktie en distributie of nog tussen het beheer van 
infrastructuur en het leveren van diensten, het in ruime mate vrijmaken van tarieven, het bevorderen 
van de koppeling van netwerken en, recenter, de zorg om een universele dienstverlening (daarover 

infra, Boek IV). Voor het overige verschilt het liberaliseringsproces van sector tot sector :85 

(i) Het verst gevorderd is de liberalisering van de telecommunicatie. 86 Als "hoeksteen van het 

regelgevend kader"87 geldt de "dienstenrichtlijn" 90/388/EEG die de Commissie op 28 juni 1990 op 

grond van artikel90, lid 3, van het EG-Verdrag aannam.88 Krachtens deze richtlijn moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat elke exploitant telecommunicatiediensten mag leveren. Het begrip 
"telecommunicatiediensten" is daarbij steeds ruimer geïnterpreteerd: ondertussen zijn ook 
satellietcommunicatie, kabeltelevisienetten, mobiele en persoonlijke telecommunicatiediensten en 

telexdiensten onder het toepassingsgebied van de richtlijn gebracht. 89 Bijzondere en uitsluitende 
rechten voor spraaktelefonie en voor de aanleg en beschikbaarstelling van openbare (niet: 

altematieve90) telecommunicatienetten91 konden de lidstaten slechts tot 1 januari 1998 handhaven;92 

1995 "inzake staatssteun door de Freie und Hansestadt Hamburg aan de EGKS-staalonderneming Hamburger 
Stahlwerke GmbH, Hamburg" (Pb, L 78/31,28 rnaart 1996). 

85 De sectoren media, andere vormen van openbaar vervoer dan het spoorvervoer en watervoorziening komen hierna 
niet in detail aan bod. (Zie daarover echter wel infra, Boek N, nrs. 56 (water), 63. (luchtvervoer), 65-66 (zeevervoer) 
en 80-92 (media)). Bovendien wordt in wat volgt vooral aandacht geschonken aan regelgevende evoluties. Zie voor 
een uitstekende bespreking van de wijze waarop de rechtspraak van het Hof van Justitie deze evoluties ondersteunt of 
zelfs versterkt : GARDNER, A., "The Velvet Revolution : Artiele 90 and the Triumph of the Free Market in Europe's 
Regulated Sectors", E.C.L.R., 1995,78-86 (of het infra, voetnoot 135, aangehaalde artikel van EDWARD en HOSKINS). 
86 Zie voor een algemeen overzicht STEHMANN, 0., Network Competition for European Telecommunications, Oxford, 
Oxford University Press, (eind) 1995, 330 p. en de doctoraatsthesissen van NII-IOUL en LAROUCHE, geciteerd infra, 
Boek IV, voetnoten 115 en 136. Relevant blijft ook ESTEVA Mosso, "La compatibilité des monopoles de droit du 
secteur des télécommunications avec les normes de concurrence du traité CEE", C.D.E., 1993, 445-464. 
87 Zie de mededeling van de Commissie van 4 april 1995 aan het Parlement en de Raad "over de stand van zaken en 
de tenuitvoerlegging van Richtlijn 90/388/EEG betreffende de mededinging op de markten voor 
telecommunicatiediensten", Pb, C 275/2, 20 oktober 1995. 

88 Richtlijn "betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten", Pb, L 192/10, 24 juli 1990. 
Eerder had de Commissie reeds een "eindapparatuurrichtlijn" aangenomen (Richtlijn 88/301/EEG van 16 mei 1988 
"betreffende de mededinging op de markten van telecomrnunicatie-eindapparatuur", Pb, L 131173, 27 mei 1988) die de 
lidstaten verplichtte tot opheffing van monopolies inzake invoer en afzet maar ook aansluiting, opstarting en/of 
onderhoud van telecorn-eindapparatuur. 
89 Dit gebeurde resp. door de volgende richtlijnen van de Commissie: 94/46/EG van 13 oktober 1994 (Pb, L 268/15, 
19 oktober 1994), 95/51/EG van 18 oktober 1995 {Pb, L 256/49, 26 oktober 1995), 96/2/EG van 16 januari 1996 (Pb, 
L 20/59, 26 januari 1996) en 96/19/EG van 13 rnaart 1996 "tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot 
de invoering van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie" (Pb, L 74/13, 22 maart 1996). 
90 Zgn. "alternatieve telecommunicatienetten" worden vanaf 1 juli 1996 geliberaliseerd. Dit betekent concreet dat o.m. 
spoorwegmaatschappijen en bedrijven voor energie- en waterdistributie netwerken die ze tot nu toe enkel voor eigen 
behoeften aanwendden, kunnen openstellen voor gebruik door derden. Om kruissubsidiëring (over het begrip : infra, 
voetnoot 137) tegen te gaan, legt art. 8 van richtlijn 90/388/EEG, zoals gewijzigd door art. 1, lid 8, van richtlijn 
96/19/EG, een plicht op tot het voeren van een gescheiden boekhouding. 
91 Vanaf 1 januari 1998 zullen dienstverleners dus in staat zijn om "voor de verrichting van hun diensten aan de 
eindgebruikers gebruik te maken van hun eigen infrastructuur of van die van derden in plaats van de infrastructuur van 
hun voornaamste concurrent" (zevende considerans, tweede alinea, van de preambule van richtlijn 96/19/EG). Zoals in 
de vorige voetnoot uiteengezet, kunnen ze alternatieve netwerken reeds anderhalfjaar eerder gebruiken. 

92 Lidstaten met minder ontwikkelde (Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje) of zeer kleine (Luxemburg) netten 
kregen een bijkomende uitvoeringstermijn van vijf resp. twee jaar: art. 2, lid 2, vierde alinea, van richtlijn 
90/388/EEG, zoals gewijzigd door art. 1, lid 2, van richtlijn 96/19/EG. · 
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alle andere beperkingen moeten zelfs tegen 1 juni 1996 al worden opgeheven. 93 Gedetailleerde 

regelingen zijn ook aangenomen voor de koppeling van netwerken ("open network provision")94, de 

harmonisatie van nationale vergunningspraktijken95 en universele dienstverlening (zie infra, Boek N). 

(ii) Zoals eenieder in de praktijk kan vaststellen, is ook de liberalisering van het luchtvervoer erg ver 

gevorderd. 96 Wat de eigenlijke luchtvervoerdiensten betreft, geldt sinds . de inwerkingtreding op 

1 januari 1993 van het zgn. "derde pakket luchtvaartmaatrege~en"97 een stelsel waarbij 
luchtvaartmaatschappijen met een exploitatievergunning in principe vrij toegang krijgen tot 
intracommunautaire luchtroutes (vrije dienstverlening) en daarbij zelf hun tarieven kunnen vaststellen. 
Om te garanderen dat nieuwkomers op (onderdelen van) de markt op niet-discriminatoire wijze toegang 
krijgen tot luchthaveninfrastructuur, zijn tevens gemeenschappelijke regels uitgewerkt voor de 

toewijzing van zgn. "slots" op communautaire luchthavens.98 De Commissie kan zich nu concentreren 
op de vrijmaking van de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens waar, nog meer aan de lucht- dan 

aan de landzijde,99 monopolies vooralsnog eerder regel dan uitzondering zijn. Op 15 oktober 1996 
heeft de Raad daartoe een richtlijn aangenomen. I 00 

(iii) Minder vlot verliep de vrijmaking van de energievoorziening (gas, elektriciteit).! 01 Een eerste fase in 
het liberaliseringsproces was weinig controversieel omdat ze de gepriviligieerde positie van nationale 
energiemonopolies intact liet. De Raad stelde richtlijnen vast betreffende de doorvoer van elektriciteit 

93 Zie art. 2, lid 2, tweede en derde alinea, van richtlijn 90/388/EEG zoals gewijzigd door art. 1, lid 2, van richtlijn 
96/19/EG. 

94 Zie vooral richtlijn 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 "betreffende de totstandbrenging van de interne 
markt voor telecommunicatiediensten door middel van Open Network Provision (ONP)" (Pb, L 192/1, 24 juli 1990), 
richtlijn 92/44/EEG van de Raad van 5 juni 1992 "betreffende de toepassing van Open Network Provision (ONP) op 
huurlijnen" (Pb, L 165/27, 19 juni 1992), richtlijn 95/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 
1995 "inzake de toepassing van 'Open Network Provision' (ONP) op spraaktelefonie" (Pb, L 32116, 30 december 
1995), het voorstel van de Commissie van 4 januari 1996 "voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
tot wijziging van de Richtlijnen 90/387/EEG en 92/44/EEG van de Raad met het oog op de aanpassing aan een door 
concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie" (Pb, C 62/3, 1 maart 1996) en art. 4bis van richtlijn 
90/388/EEG, zoals gewijzigd door art. 1, lid 6, van richtlijn 96/19/EG. 

95 Zie vooral Richtlijn 97/13/EG van het Parlement en. de Raad van 10 april 1997 betreffende een gemeenschappelijk 
kader voor algemene machtigingen en individuele vergunningen op het gebied van telecommunicatiediensten (Pb., 
L 117/15, 7 mei 1997) en artt. 2, leden 3 en 4, en 8 van richtlijn 90/388/EEG, zoals gewijzigd door art. 1, lid 2, van 
richtlijn 96/19/EG. 

96 Zie over het rechtstreeks verband tussen liberalisering en privatisering RAPP, L., "La privatisation des compagnies 
aériennes en Europeet ses problèmes", Revuefrançaise de droit aérien et spatia/, 1990, 145-154. 

97 Bestaande uit volgende verordeningen (EEG) van de Raad van 23 juli 1992 (Pb, L 240/1, 8 en 15, 24 augustus 
1992): nr. 2407/92 "betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen", nr. 2408/92 
"betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes" en 
nr. 2409/92 "inzake tarieven voor luchtdiensten". 
98 Zie verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 "betreffende gemeenschappelijke regels voor de 
toewijzing van 'slots' op communautaire luchthavens" (Pb, L 14/1, 22 januari 1993). Een "slot" is "de in een 
dienstregeling opgenomen aankomst- of vertrektijd die op een bepaalde datum beschikbaar is voor een 
vliegtuigbeweging dan wel hieraan is toegewezen ... " (art. 2, sub a, van verordening (EEG) nr. 95/93). 
99 Eenvoudig gesteld, betreft de landzijde diensten die in de terminals van luchthavengebouwen worden geleverd, de 
luchtzijde diensten die op de tarmac (o.m. afhandeling van bagage en vrachtbaanoperaties) worden verstrekt. Zie voor 
een opsomming van de onderscheiden diensten de bijlage bij de in de volgende voetnoot geciteerde richtlijn (of bij het 
oorspronkelijke voorstel: Pb, C 14217, 8 juni 1995). 

lOO Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de 
luchthavens van de Gemeenschap (Pb., L 272/36, 25 oktober 1996). 
101 Zie voor een begrijpelijk overzicht PAPAIOANNOU, A., "Security ofEnergy Supply: the Approach in the European 
Union and the Contribution of the Energy Charter Treaty", MaastrichtJourna/of European and Comparative Law, 
1995, (34), 42-54. 
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resp. aardgas via de hoofdnetten102 en de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor 

industriële eindverbruikers 103 .1 04 De tweede fase beoogde wel een liberalisering van zowel de markt 
voor elektriciteitsopwekking (d.m.v. een vergunnings- en een aanbestedingsprocedure) als de markt 
voor transmissie en distributie van elektriciteit en gas (d.m.v. een systeem voor toegang van derden tot 
het net). Aanvankelijk wenste de Commissie dat traditionele monopoliehouders verplicht zouden 
worden om hun netwerken open te stellen voor derden ("mandatory third party access"), later stelde ze 
een systeem van onderhandelingen voor ("negotiated third party access"). Frankrijk bleef zelfs de 
afgezwakte voorstellen te verregaand vinden en stelde een alternatief systeem voor waarbij de 
produktie wel maar de distributie niet zou worden geliberaliseerd ("stelsel van enige aankoper", "single 

buyer system"105). Uiteindelijk raakten de lidstaten het erover eens dat beide systemen, onder bepaalde 

voorwaarden en mede op basis van wederkerigheid, 106 naast elkaar kunnen bestaan. I 07 In die zin 

keurden Parlement en Raad op 19 december 1996 een liberaliseringsrichtlijn goed. I 08 

(iv) Ook de liberalisering van de post, een sector die in de Gemeenschap werk verschaft aan meer dan 
1,8 miljoen mensen, is de jongste jaren in een stroomversnelling geraakt. Op 22 november 1995 
publiceerde de Commissie zowel een, later gewijzigd, voorstel voor een richtlijn van Parlement en 

Raad 109, als een ontwerp-mededeling van haarzelf over de toepassing van de mededingingsregels op 

de postsector.l 10 De voorgestelde richtlijn is op 15 december 1997 in defmitieve vorm 

aangenomen, 111 een grondig aangepaste versie van de ontwerp-mededeling werd pas in februari 1998 
gepubliceerd112. 

" / 

102 Resp. richtlijn 90/547/EEG van 29 oktober 1990 (Pb, L 313/30, 13 november 1990) en richtlijn 91/296/EEG van 
31 mei 1991 (Pb, L 147/37, 12 juni 1991). Zie ook besluit 92/167/EEG van de Commissie van 4 maart 1992 "tot 
instelling van een adviescollege voor de doorvoer van elektriciteit via de hoofdnetten" (Pb, L 74/43, 20 maart 1992) en 
beschikking 95/162/EG van de Commissie van 20 april1995 "tot bijwerking van de lijst van lichamen die vallen onder 
Richtlijn 90/547/EEG van de Raad betreffende de doorvoer van elektriciteit via de hoofdnetten" (Pb, L 107/53, 12 mei 
1995). 
103 Richtlijn 90/377/EEG van 29 juni 1990, Pb, L 185/16, 17 juli 1990. 

104 Zie voorts richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 19'94 "betreffende de 
voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de 
produktie van koolwaterstoffen", Pb, L 164/3, 30 juni 1994. 

105 Net als onder het TPA-stelsel, zouden ook onder dit stelsel de in- en uitvoermonopolies worden afgeschaft en 
zouden grote verbruikers rechtstreeks onderhandelingen kunnen voeren met de verschillende (ook onafhankelijke) 
binnen- en buitenlandse producenten. Elke lidstaat zou echter een centrale maatschappij mogen aanduiden waarlangs 
alle aan- en verkoopcontracten zouden moeten lopen, terwijl de verdeling van electriciteit over één centraal net zou 
verlopen. 
106 Ondernemingen van landen die slechts partieelliberaliseren zouden ook slechts gedeeltelijk toegang krijgen tot 
andere EG-markten. 

107 Aan de basis voor deze consensus lag het werkdocument van de Commissie van 22 maart 1995 "over de 
organisatie van de interne markt voor elektriciteit", Bull.EU, 3-1995, punt 1.3.90, p. 41-42. Zie voor een opsomming 
van de punten van overeenstemming tussen de lidstaten, de conclusies van de Raad "Energie" van 1 juni 1995 : 
Bull.EU, 6-1995, punt 1.3.117, p. 77-78. 

108 Richtlijn 96/92/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor electriciteit, Pb., L 27/20, 
30 januari 1997. 
109 Voorstel van 22 november 1995 "voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de [interne markt voor] postdiensten in de Gemeenschap en voor 
de verbetering van de kwaliteit van de dienst" (Pb, C 322/22, 2 december 1995), gewijzigd op 31 juli 1996 (Pb., 
10 oktober 1996). 

110 Ontwerp-mededeling "over de toepassing van de mededingingsregels op de postsector, met name over de 
beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen met betrekking tot postdiensten", Pb, C 322/3, 2 december 1995. 

111 Richtlijn 97 /67/EG van 15 december 1997 van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en voor 
de verbetering van de kwaliteit van de dienst, Pb., L 15/14, 21 januari 1998. 

112 Commissiemededeling over de toepassing van de mededingingsregels op de postsector en over de beoordeling van 
bepaalde overheidsmaatregelen met betrekking tot postdiensten, doe. 98/C 39/02, Pb., C 39/2, 6 februari 1998. 
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De richtlijn, die tegen 10 februari 1999 moest worden geïmplementeerd, 113 beoogt slechts een 

beperkte, "geleidelijke en gecontroleerde"114 liberalisering. Ze staat de lidstaten toe om belangrijke 

monopolies voor briefpostdienst te handhaven 115 en besteedt ruim aandacht aan universele 
dienstverlening (infra, Boek IV). 

Officieellegde de ontwerp-mededeling lidstaten geen nieuwe verplichtingen op, maar verduidelijkte ze 
enkel in hoeverre de postsector altijd reeds, op basis van de artikelen 90 en 59 (nu 86 en 49) EG, 
geliberaliseerd had moeten zijn. In werkelijkheid bleek de tekst grotendeels te overlappen met de 
voorgestelde richtlijn, en schreef hij op sommige punten zelfs een verdergaande liberalisering voor. Dit 

leidde tot fel protest van de lidstaten en van het Parlement116 maar bood de Commissie een "stok 
achter de deur" : in geval de door haar voorgestelde richtlijn niet snel genoeg door Raad en Parlement 
zou raken, dreigde ze ermee de markt voor postdiensten, zoals destijds de telecommarkt, conform de 
mededeling eigenhandig open te breken. 

Pas nadat de richtlijn was aangenomen, heeft de Commissie haar ontwerp in defmitieve vorm 
gepubliceerd. In vergelijking met de ontwerp-tekst is de eindversie omzichtiger geformuleerd, met 
opvallend meer aandacht voor universele dienstverlening. Inhoudelijk echter is de tekst niet afgezwakt. 
Van de bijzondere en uitsluitende rechten die de postrichtlijn 97 /67/EG toelaat, schrijft de Commissie 
enkel dat deze "thans" en "op het eerste zicht" gerechtvaardigd lijken in het licht van (toen nog) artikel 
90, lid 2, EG _117 Het betreft dan nog enkel een vermoeden, dat kan worden weerlegd)18 Ook inzake 
universele dienstverlening legt de mededeling strenge voorwaarden op: infra, Boek IV, nr. 50. Het lijkt 
erop dat de Commissie met de mededeling de druk op de ketel wil houden, wellicht met het oog op de 
aangekondigde herziening van de postrichtlijn.119 

(v) Per 1 januari 1993 moest elke lidstaat zijn spoorwegonderneming het statuut geven van "een volgens 
commerciële beginselen functionerende onafhankelijke onderneming die zich richt naar de behoeften 

van de markt" .120 De vervoersactiviteit en het beheer van de infrastructuur moesten worden 

gescheiden, ook boekhoudkundig.121 Bovendien heeft de Gemeenschap de lidstaten ertoe verplicht 

om, onder bepaalde voorwaarden en tegen betaling van een gebruiksvergoeding, 122 hun infrastructuur 
open te stellen voor vervoerders uit andere lidstaten. Tot nu toe blijft deze verplichting beperkt tot 

113 Art. 25 juncto art. 24 van de richtlijn. 

114 Achtste overweging van de preambule. Uiterlijk op 1 januari 2000 zullen Parlement en Raad een besluit nemen 
over verdere liberalisering : considerans 19 van de preambule en art. 7, lid 3 van de richtlijn. 
115 Zie, nauwkeuriger, art. 8, lid 1, van de voorgestelde richtlijn en infra, Boek IV, nr. 48. 

116 Zie o.m. punt 1 van resolutie B4-1294/95 van het Parlement vart 25 oktober 1995 over de invoering van een 
int~me markt voor postdiensten (Pb., C 308/60, 20 november 1995), waarin het Parlement de Commissie oproept om 
haar concept-nota (latere ontwerp-mededeling) in te trekken. Zie voorts de resolutie van het Parlement van 12 
december 1996 over het voorstel voor een Mededeling van de Commissie over de toepassing van de 
mededingingsregels op de postsector, met name over de beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen met 
betrekking tot postdiensten, doe. SEC(95)0830- C4-0551/95, Pb., C 20/159, 20 januari 1997. 
117 Punt 5.4 postmededeling. 
118 Punt 8.3 postmededeling. 

119 Supra, voetnoot 114. Overigens wordt ook de herziening van de postmededeling in het vooruitzicht gesteld 
"mogelijk uiterlijk het jaar 2000" :punt 9 postmededeling. 
120 Derde considerans van de preambule van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad van 29 juli 1991 "betreffende de 
ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap", Pb, L 23 7/25, 24 augustus 1991. Zie tevens art. 5, lid 1, tweede 
alinea, van de Richtlijn. 
121 Zie artt. 6 tot 8 van Richtlijn 91/440/EEG. 
122 De (financiële en andere) voorwaarden waartegen dit moet gebeuren zijn ondertussen -enigszins
geharmoniseerd. Zie richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 "betreffende de verlening van vergunningen aan 
spoorwegondememingen" (Pb, L 143170, 27 juni 1995) en richtlijn 95/19/EG van de Raad van 19 juni 1995 "inzake 
de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van gebruiksrechten voor de infrastuctuur" (Pb, 
L 143175, 27 juni 1995). 
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enkele specifieke gevallen.123 Op 19 september 1995 heeft de Commissie echter een voorstel van 
richtlijn ingediend dat alle in de Gemeenschap gevestigde spoorwegondernemingen toegang wil 
verlenen tot de spoorweginfrastructuur van om het even welke lidstaat, en dit ongeacht of aan 

goederen- of personenverkeer wordt gedaan.124 Bij aanvaarding door de Raad - die reeds heeft 

aangegeven een verdere liberalisering niet ongenegen te zijn125- zou dit inhouden datb.v. de Duitse 
spoorwegen de NMBS zullen kunnen beconcurreren bij het vervoer van goederen tussen, zeg maar, 

Gent en Luik126 of van passagiers tussen Oostende en Keulen "met inbegrip van het recht om op elk 

punt dat tussen aankomst- en vertrekpunt is gelegen, passagiers aan boord te nemen of af te zetten" .127 

21. Demonopoliseren betekent privatiseren, zo geeft ook de Commissie toe.128 Van alle hier 

besproken communautaire stimulansen voor privatisering geldt liberalisatie wellicht zelfs als de meest 

efficiënte, 129 en dit om een dubbele reden. Vooreerst leidt de opheffing van een 

overheidsmonopoliel30 er automatisch toe dat een voorheen uitsluitend door de overheid uitgeoefende 

taak voortaan in mindere of meerdere mate ook door privé-bedrijven zal worden uitgeoefend. Maar 
evenzeer blijken de overheden van de lidstaten ertoe geneigd om reeds na aankondiging maar vóór 
voltooiing van een liberalisatieproces over te gaan tot de al dan niet volledige privatisering van hun 
overheidsbedrijven. Bedoeling is daarbij, de overheidssector preventief te wapenen in het perspectief 
van een hevige concurrentieslag. 

123 Krachtens art. 10, leden 1 en 2, van richtlijn 91/440/EEG lcrijgen internationale samenwerkingsverbanden van 
spoorwegondernemingen toegangs- en doorvoerrechten in de lidstaten waar de , samenstellende 
spoorwegondernemingen zijn gevestigd, en doorvoerrechten in de andere lidstaten wanneer dat voor de betrokken 
internationale dienst vereist is. Spoorwegondernemingen die internationaal gecombineerd goederenvervoer (vervoer 
van vrachtwagenladingen) verrichten, kunnen toegangsrechten laten gelden op de infrastructuur van andere lidstaten. 

124 Voorstel "voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/440/EEG betreffende de ontwikkeling van 
de spoorwegen in de Gemeenschap", Pb, C 321/10, 1 december 1995. 

125 Zie de resolutie van de Raad van 19 juni 1995 "over de ontwikkeling van het vervoer per spoor en het 
gecombineerd vervoer", Pb, C 169/1, 5 juli 1995. 

126 Het voorstel wil inderdaad ook toegangs- en doorvoerrechten verlenen voor zgn. "cabotage", d.i. binnenlandse 
dienstverlening van een spoorwegonderneming in een andere lidstaat dan die waar ze is gevestigd. Zie het 
voorgestelde art. 10, lid 1, eerste streepje, van richtlijn 911440/EEG. 

127 Zie het voorgestelde art. 10, lid 1, tweede streepje, van richtlijn 91/440/EEG. 

128 "Zoals hiervóór aangegeven laat het EG-Verdrag het eigendomsrecht van deze ondernemingen onverlet. 
Desalniettemin zal het betreden van de markt door nieuwe concurrenten alsmede de beperkte groeimarge van de 
overheidsuitgaven in de Lid-Staten, waarschijnlijk een zekere privatisering van deze sectoren tot gevolg hebben, 
vooral indien er een goede kans bestaat dat particuliere ondernemingen van een open klimaat profiteren": XXI/Ie 
Verslag over het mededingingsbeleid 1993, 37. 

129 Een treffende illustratie biedt België, waar op minder dan twee jaar tijd (i) een consortium van privé-bedrijven een 
aanzienlijk deel van de aandelen van Belgacom verwierf (zie de aanmelding van de concentratie: Pb, C 33/11, 
6 februari 1996), (ii) andere (consortia van) privé-bedrijven het recht verwierven om een tweede en derde GSM
licentie uit-te baten, (iii) De Post verregaande samenwerkingsakkoorden sloot met een privé-verzekeraar en een privé
bankier (zie de aanmelding van de resp. overeenkomsten: Pb, C 205/3 en 4, 10 augustus 1995) en (iv) 49,50 %, later 
nog meer, van het aandelenkapitaal van Sabena werd verkocht aan Swissair (supra, Boek I, Deel ITI, Hoofdstuk TI). De 
Belgïsche overheid heeft elk van deze transacties o.m. gemotiveerd door de noodzaak om de betrokken 
overheidsbedrijven op geliberaliseerde Europese markten voor te bereiden (voor de verkoop van Distrigas, dat in 
België een wettelijk monopolie bezit inzake het transport en de stockering van gas, werd geen gelijkaardig argument 
gehanteerd). 

130 De si~uatie ligt anders indien - hetgeen eerder uitzonderlijk is - een monopolie wordt opgeheven dat niet door de 
overheid werd uitgeoefend. Zo zal de vrijmaking van de electriciteits- en/ of gasmarkt in België niet automatisch leiden 
tot een groter aandeel van de privé-sector, omdat het in deze markten privé:..bedrijven zijn die momenteel een (quasi
)monopolie uitoefenen. Liberalisering zou zelfs tot een groter aandeel van overheidsbedrijven kunnen leiden indien 
België's vrees voor een overrompeling door het Franse EDFIGDF bewaarheid wordt. 
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3. Andere maatregelen 

3.1 Technische normering 

22. Het gemeenschapsrecht kan nog op andere, minder rechtstreekse maar daarom niet minder 
werkzame, manieren aanleiding geven tot privatisering van overheidsondememingen of -taken in de 
lidstaten. Zo heeft de Britse overheid tot privatisering van de watervoorziening besloten toen duidelijk 
werd dat aanpassing van het verouderde distributienetwerk aan nieuw uitgewerkte Europese 
normgeving substantiële investeringen zou vergen.I31 Privatisering verschijnt hier als - naar men 
opnieuw mag aannemen, ongewild - neveneffect van normerend (communautair) overheidsoptreden, 
bijvoorbeeld ter bescherming van het milieu of de consument. 

C. Van neutraliteit naar geïntegreerd beleid ? 

23. Hierboven werden elementen van Gemeenschapsrecht aangehaald die de lidstaten tot privatisering 
aanzetten. Omgekeerd zijn situaties denkbaar waarin de Gemeenschap privatisering zou belemmeren. 
Zo heeft de Commissie na vragen omtrent de verkoop van met communautaire gelden gesubsidieerde 
activa (b.v. infrastructuur waarvoor bijstand uit de structuurfondsen of het Cohesiefonds is 
toegekend 132) aangekondigd dat de belofte om niet te privatiseren in de toekomst in welbepaalde 
gevallen als voorwaarde voor EG-steun zou kunnen gelden.l33 

Of het Gemeenschapsrecht privatiseringen nu bevordert of belemmert, vaststaat dat van neutraliteit 
steeds minder sprake is. Het is overigens de vraag, zo stelden we aan het begin reeds, of een 
Gemeenschap die uitdrukkelijk tot opdracht heeft gekregen te waken over de ontwikkeling én 
handhaving van een immer coherenter macro-economisch beleid, wel neutraal kan blijven tegenover 
de eigendomsordening (inclusief privatiseringen/nationaliseringen) in de lidstaten. Deze vraag dringt 
zich vooral op sinds het Unieverdrag - en dus de lidstaten die dat Verdrag hebben onderhandeld - het 
"beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging waarbij een doelmatige allocatie van 
middelen wordt bevorderd" tot macro-economisch Leitmotiv heeft verheven.l34 Meteen is aangegeven 
welk coherent macro-economisch beleid gevoerd moet worden, zodat voor communautaire neutraliteit 
ten opzichte van de economische orde van de lidstaten weinig ruimte overblij ft.135 

131 Interventie van P. GUISLAIN tijdens het colloquium "Strategie van de overheidsondememingen versus 
privatisering" (Institute for International Research, Brussel, 19-20 september 1995). Vgl. GUISLAIN, P., Les 
privatisations. Un défi stratégique, juridique et institutionnel, Brussel, De Boeck, 1995, 232: "Pendant la période 
suivant les privatisations des compagnies d'eau, les prix augmentèrent substantiellement, dans une large mesure pour 
financer Ie coût des investissements requis par les normes européemnes en matière d'eau et d'assainissement". 

132 Over privatisering van door een lidstaat gesteunde activa, supra, nr. 19. 

133 Zie het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-802/95 van 20 maart 1995 over "Privatisering van 
bedrijven met EFRO-steun", Pb, C 196/49, 31 juli 1995. Uit het antwoord blijkt nog dat de Commissie de lidstaten bij 
brief van 20 januari 1995 heeft gevraagd om gedetailleerde informatie over alle uitgevoerde of overwogen 
privatiseringen van infrastructuur waarvoor communautaire bijstand is toegekend. "Zodra de Commissie deze 
informatie heeft ontvangen, zal zij in elk afzonderlijk geval nagaan of het bij de privatisering niet gaat om een 
belangrijke wijziging die afbreuk doet aan de aard van of de uitvoeringsvoorwaarden voor de maatregel waarvoor de 
communautaire bij stand oorspronkelijk is toegekend." 

134 Zie de artt. 4 (ex 3A), leden 1 en 2, 98 (ex 102A) en 105, lid 1, van het EG-Verdrag, evenals art. 2 van het door 
het Unieverdrag aan het EG-Verdrag gehechte protocol "betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale 
banken en van de Europese Centrale Bank". Zie tevens de verwijzing naar "een stelsel [of systeem] van open en 
concurrerende markten" in de artt. 154 (ex 129B), lid 2, en 157 (ex 130), lid 1, tweede alinea, EG. 

135 Vgl. EDWARD, D. en HOSKINS, M., "Article 90: Deregulation and EC law. Reflections arising from the XVI FIDE 
conference", C.ML.R., 1995, (157), 158: "Unlike the principle offree competition, the preservation ofnational rules 
goveming property ownerschip is not listed as a fundamental objective of the European Community in Artiele 3. There 
is clearly tension between these principles". Zie tevens De Europese Unie, o.c., 120. 
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24. De vaststelling, centraal in dit onderdeel van het proefschrift, dat het in artikel 295 EG vervatte 
neutraliteitsbeginsel immer meer als een fictie verschijnt, zelf a.h.w. geneutraliseerd door andere 
elementen van communautair recht en beleid, mag echter niet als eindpunt van de redenering gelden. 
Integendeel, op deze vaststelling moet zich m.i. een pleidooi enten voor een geïntegreerde 
communautaire aanpak van het privatiseringsfenomeen.l36 Nu de Gemeenschap wél standpunten over 
privatisering blijkt in te nemen, moet ze er ook voor zorgen dat deze standpunten tot een beleid 
gecoördineerd worden. Dit is vooral noodzakelijk omdat bij privatisering zoveel partij en betrokken 
zijn wier rechten en belangen vrijwaring verdienen. 

Men denke aan (de volgorde is willekeurig, de lijst niet exhaustief): 

- het recht van kandidaat-overnemers van publieke taken of activa op gelijke behandeling; 

-het recht op een level playing field voor concurrerende marktdeelnemers; 137 het gaat daarbij niet 
enkel om concurrentie tussenoverheids-en privé-bedrijven, maar ook tussen sectoren die door 
de technologische evolutie in elkaars vaarwater komen (b.v. kabel, telecommunicatie en media); 

-het recht van elke consument op goede dienstverlening138 tegen een redelijke prijs, hetgeen 
vereist dat er voldoende concurrentie heerst139 maar ook dat de overheid op de marktdeelnemers 

, voldoende toezicht kan uitoefenen140 en een universele dienstverlening141 kan garanderen; 

- het recht van minderheidsaandeelhouders van te privatiseren overheidsondememingen op een 
transparante verkoopprocedure en een voldoende hoge verkoopopbrengst; 

-het recht op informatie van alle burgers, die in zekere zin ook "aandeelhouders" zijn, 
democratisch vertegenwdQrdigd in het Parlement; 

-het belang van financiële markten bij transparantie142; 

- het recht van ambtenaren en werknemers op de uitwerking van een evenwichtig sociaal 
statuut143; 

-het belang van Staten of regio's bij één of andere vorm· van verankering144, bij onderzoek en 
ontwikkeling (0&0)145, ... 

136 Een dergelijk pleidooi verschilt in wezen niet van het vroeger gehouden (voorzichtige) pleidooi voor een 
"encadrement communautaire du droit de nationaliser": KovAR, R., l.c., 104. 
13 7 Cf. het risico van kruissubsidiëring, waarbij ondernemingen hun machtspositie in sectoren waarin ze een 
monopolie hadden of hebben, misbruiken om hun activiteiten te subsidiëren in sectoren waarin ze met anderen moeten 
concurreren. "Dit gevaar van kruissubsidiëring is zeker groter in sectoren die gedereguleerd werden, want in het 
verleden hielden deze ondernemingen er slechts zelden een doorzichtige boekhouding op na" : XX!Ile Verslag over het 
mededingingsbeleid 1993, 37. 
138 Cf. de problematiek van veiligheid van gedereguleerd vliegverkeer. 
139 Cf. de zorg om openbare monopolies niet door private monopolies te vervangen. Zie in dat verband schriftelijke 
vraag E-160/94 van 22 februari 1994 aan de Commissie, over "Monopolie van het geprivatiseerde Britse 
elektriciteitsbedrijfManweb", Pb, C 349/22, 9 december 1994. 
140 Actueel is de vraag of geliberaliseerde/geprivatiseerde sectoren zoals telecommunicatie, waar grote paneuropese 
samenwerkingsverbanden tot stand zijn gekomen, in de toekomst niet ook door paneuropese i.p.v. nationale organen 
gereguleerd zouden moeten worden. 
141 Daarover uitgebreid infra, Boek IV. 
142 Cf. de vraag naar de wenselijkheid van privatisering via de beurs en/of de bevordering van een "klein" 
aandeelhouderschap. 
143 Cf. de mogelijkheid tot introductie van werknemersaandelen als compensatie voor verlies aan werkzekerheid. 
144 Cf. de vraag naar de verenigbaarheid van bijzondere aandelen (golden shares) of stabiele aandeelhouderskernen 
(noyaux durs) met de verdragsvrijheden. 
145 Zie schriftelijke ~aag E-2068/93 van 23 juli 1993 over "Mislukken ~an privatisering in de elektriciteitssector" 
(Pb, C 31717, 14 november 1994), volgens welke de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in het Verenigd 
Koninkrijk na privatisering van de elektriciteitssector met de helft gedaald zouden zijn. 
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Het neutraliteitsbeginsel kan niet als excuus gelden om te verzaken aan evenwicht tussen deze 
belangen. 

25. Op communautair niveau lijkt het Parlement zich van de nood aan een geïntegreerd 
privatiseringsbeleid bewust. 

De instelling pleit ervoor om "privatisering van overheidsbedrijven te laten plaatsvinden in het kader van 
programma's ter verhoging van de investeringen, het stimuleren van innovatie en de verbetering van de 
concurrentiepositie in de desbetreffende sectoren, ervoor te zorgen dat het louter vervangen van 
overheidsmonopolies door particuliere oligopolies wordt tegengegaan en dat in ieder geval voorzieningen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat werknemers die bij dergelijke hervormingen hun baan 
kwijtraken, elders worden ingezet" .146 

Zoals blijkt uit verschillende resoluties van de Raad en talloze mededelingen, inclusief groen- en 
witboeken, van de Commissie, streven ook Raad en Commissie ondertussen naar een meer 
geïntegreerde aanpak van de liberalisering van voorheen gemonopoliseerde sectoren.147 

Veelbetekenend is volgende passage uit het XXI/Ie Mededingingsverslag van de Commissie : 
"Bovendien betekent de geleidelijke invoering van een grotere mededinging niet dat op den duur alle 
regelgeving afgeschaft wordt. Het is namelijk eveneens van belang rekening te houden met de 
belangrijke doelstellingen die in deze sectoren nagestreefd moeten worden, waarvoor regelgevende 
maatregelen noodzakelijk zijn. Zo mag in de sector vervoer de mededinging niet ten koste gaan van de 
veiligheid van de passagiers, waardoor het absoluut noodzakelijk is op dit punt regels op te stellen. 
Evenzo moet men er in de sector telecommunicatie of postdiensten voor zorgen dat de 'openbare
nutsfunctie' gehandhaafd blijft zonder de sociale aspecten van de telecommunicatie te veronachtzamen, 
zoals de hulp aan bejaarden of gehandicapten. Ten slotte moet in de sector energie de zekerheid van de 
energievoorziening en de openbare dienstverlening op het gebied van elektriciteit gehandhaafd 
blijven".148 

Inzake privatisering daarentegen blijft de Commissie blijkbaar van oordeel dat het krachtens 
artikel295 van het Verdrag haar "enige taak" is "te waken over de naleving van de regels op het 
gebied van het discriminatieverbod en de verlening van staatssteun" .149 

Deze enge taakomschrijving leidt er bijvoorbeeld toe dat de Commissie privatiseringen wantrouwt 
waarbij de verkopende overheid eisen stelt inzake handhaving van werkgelegenheid of voortgezette 
exploitatie van bedrijven. Zelfs indien de overheid in dergelijke gevallen een openbare verkoopprocedure 
volgt en aan de meest biedende verkoopt, moet ze de verkoop aanmelden bij de Commissie die zal 
zoeken naar eventuele elementen van staatssteun.150 

Een minder eenzijdige benadering, waarbij bijvoorbeeld ook sociale belangen in ogenschouw worden 
genomen, lijkt wenselijk. 

146 Zie punt io van resolutie A4-0066/95 van het Parlement (supra, voetnoot 29); zie ook punt 14 van diezelfde 
resolutie. In dezelfde zin volgende resoluties van het Parlement van 6 mei 1994: A3-0254/94 over de openbare 
ondernemingen, privatiseringen en openbare diensten in de Europese Gemeenschap (Pb., C 205/549, 25 juli 1994) en 
À3-0317 /94 over de mededeling van de Commissie vergezeld van het voorstel voor een resolutie van de Raad 
betreffende beginselen voor de universele dienstverlening in de telecommunicatiesector (Pb., C 205/551, 25 juli 
1994). 
147 Aangezien liberalisering en privatisering in het algemeen nauw met elkaar verbonden zijn (supra, nr. 21), kan 
integratie van het inzake liberalisering gevoerde beleid m.i. niet zonder invloed blijven op het privatiseringsbeleid. 
148 XXI/Ie Ve;slag over het mededingingsbeleid, 36. 
149 Antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-3364/93 van 26 november 1993 over "Nationalisatie zonder 
schadeloosstelling in Griekenland", Pb, C 352/22, 12 december 1994. Zie in dezelfde zin het antwoord van de 
Commissie op schriftelijke vraag E-2068/93 van 23 juli 1993, supra, voetnoot 145. 
l50 Zie EUROPESE COMMISSIE, XX!e, XXI/een XXI/Ie Verslag over het mededingingsbeleid, resp. 179, 273 en 268-
270. . 
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D. Besluit 

26. Eens te meer blijken recht en beleid nauw met elkaar verweven. De vraag naar de wenselijkheid 
van communautaire neutraliteit ten opzichte van privatiseringen is, zoals de vraag naar de 
wenselijkheid van privatiseringen zelf, een beleidsvraag,l51 Liever dan op deze beleidsvraag een 
-noodzakelijkerwijze controversieel- antwoord te formuleren, wil dit proefschrift aantonen dat het 
communautair recht momenteel niet neutraal staat, en wellicht ook niet kan staan, tegenover het 
privatiseringsfenomeen. V erschiliende onderdelen van het Gemeenschapsrecht moedigen de afstoting 
van overheidsactiva of-taken aan. Vertrekkend van deze vaststelling, en zonder uitspraak te doen over 
de opportuniteit van het vastgestelde, is vervolgens gepleit voor een privatiseringsbeleid dat op 
evenwichtige wijze rekening zou houden met de verscheidenheid van de bij privatisering te vrijwaren 
belangen en rechten.152 In het licht van deze verscheidenheid lijkt het alvast voorbarig om, zoals de 
Raad dat doet, te poneren dat "verdere maatregelen vereist zijn voor terugdringing van de rol van de 
overheid" .153 

151 "[T]o what degree can and should the Community, through its various institutions, exercise control over the 
political, social and economie choices ofthe Memher States ?": EDWARD, D. en HOSKINS, M., l.c., 158. 
152 Dat ook juristen een rol te spelen hebben bij de uitbouw van een privatiseringsbeleid, werd erkend in het kader 
van de Raad van Europa. Niet gehinderd door het neutraliteitsbeginsel van artikel 295 (ex 222) EG, doet deze 
instelling reeds sedert het begin van de negentiger jaren aan juridische analyse van het privatiseringsfenomeen. Zie 
o.m. het verzamelwerk Aspects juridiques des privatisations, Straatsburg, Les Editions du Conseil de l'Europe, 1993, 
238 p, ook reeds aangehaald in Boek I van dit proefschrift. 

153 Zie de bespreking van de globale richtsnoeren supra, nr. 9; eigen cursivering. Privatiseringen leiden allicht tot een 
andere en wellicht ook tot een minder omvangrijke overheid, maar niet noodzakelijk tot minder overheid of een 
"terugtredende" overheid, zo komt me voor. 
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Inleiding 

1. Het kan enige verwondering wekken dat een proefschrift over privatisering eindigt met een 
relativering van het belang van privatisering. Toch is dat precies wat dit laatste Boek beoogt: het idee 
wordt verdedigd dat aan het debat over privatisering (en nationalisering) in wezen een verouderde 
gedachte ten grondslag ligt : de gedachte dat doorslaggevend zou zijn wie, de overheid of de privé
sector, bepaalde activa of andere onderdelen van ons economisch bestel in eigendom heeft. In dit Boek 
wordt ervoor gepleit om af te stappen van zulke "institutionele" denkwijze en integendeel te opteren 
voor een "functionele" benadering. Daarin staat niet.langer de eigendomsstructuur centraal (publieke 
of private eigendom) maar de garantie op levering van in een samenleving essentieel geachte diensten. 
Van belang is bijvoorbeeld niet wie de burger een kwalitatief hoogstaande telecomdienst aanbiedt, een 
overheids- of privé-bedrijf, maar wel dat zulk een dienst wordt aangeboden, en liefst tegen redelijke 
voorwaarden. 

Indien het bovenstaande juist is, kan het debat over privatiseringen (en verzelfstandigingen, die 
privatisering dikwijls voorafgaan maar politiek minder gevoelig liggen) worden ontmijnd. In de vorige 
Boeken is betoogd dat zulke ontmijning dringend vereist is. Inderdaad, omdat er in België geen 
politieke consensus rond privatisering bestond I bestaat, 1 blijft een transparant juridisch raamwerk uit. 
Omdat ook op Europees niveau het onderwerp onbespreekbaar blijft, en verlcrampt wordt 
vastgehouden aan een "neutraliteit" die tot fictie is ontaard, ontbreken coherent communautair recht en 
beleid omtrent privatisering. 

Voorstanders van privatisering, of meer in het algemeen van een "terugtredende overheid", wijzen op 
de grotere efficiëntie van het privé-initiatief. Tegenstanders van privatisering, voorstanders van een 
interventionistische overheid, wijzen op het gevaar van segmentering en maatschappelijke uitsluiting 
dat met privé-initiatief gepaard gaat. 

Instructief is volgend citaat van de directeur van een grote Franse onderneming, die terecht wijst op de 
risico's van ongebreidelde liberalisering en segmentering: 

"Si la dérégulation n'est pas maîtrisée dans son rythme et dans ses modalités", aldus de directeur, dan 
dreigt een situatie waarin "après avoir mis fin à la segmentation géographique du marché européen, on 
aurait laissé se créer une segmentation sociale et économique, avec des services à quatre ou cinq vitesses, 
selon que les consommateurs auraient plusou moins facilement accès aux prestations de qualité".2 

Zonder verzoening tussen beide visies, kan rond privatisering geen consensus ontstaan. 

2. Niets van hetgeen onder het vorige randnummer staat, lijkt me bijzonder vernieuwend of 
controversieel. Een functionele i.p.v. institutionele aanpak is niet nieuw, want die ligt ten grondslag 
aan het Gemeenschapsrecht (en zou daar conform artt. 86 en 295 EG nog steeds moeten gelden). Een 
pleidooi voor verzoening tussen voor- en tegenstanders kan bezwaarlijk als controversieel gelden, en 
een aversie van maatschappelijke uitsluiting zal ook wel door de meesten worden gedeeld. 

Vraag is echter hoe aan dit alles juridisch vorm te geven. Hoe via het recht een werkzame consensus 
rond privatisering bewerkstelligen, die ruimte laat voor privé-initiatief zonder dat maatschappelijke 
uitsluiting dreigt, die zowel in Europees als in nationaal recht kan gelden en die voldoende concreet is 
om door regelgevers en rechtbanken te worden toegepast ? Op dit punt wil het proefschrift wel iets 
nieuws brengen, door een verruimde rol voor het concept "universele dienstverlening" te bepleiten. Na 
een schets van inhoud en historiek van dit concept, volgen twee stellingen. 

1 De omstandigheid dat geprivatiseerd wordt, vormt op zichzelf geen aanduiding voor zulke consensus. Privatisering 
werd I wordt in bepaalde middens veeleer "gedoogd" als alternatief voor nog minder wenselijk geachte 
beleidsmaatregelen, onder meer op het vlak van de sociale zekerheid. De enkele omstandigheid dat de term 
"privatisering" in officiële stukken niet mocht I mag voorkomen, duidt er echtèr al op dat de doorgevoerde transacties 
ook bij de beleidsmakers niet onverdeeld enthousiast zijn onthaald. 

2 MOINE, G., "Service universel, service minimum et dynamique de la concurrence", R.A.E., 1994, nr. 2, 32. 
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De eerste betreft de verhouding tussen het concept "universele dienstverlening" en twee verwante 
begrippen die reeds langer deel uitmaken van het Europese en nationale recht, nl. "openbare dienst" en 
"dienst van algeineen economisch belang" (hierna ook "a.e.b.-dienst"). Men moet, denk ik, de vraag 
durven opwerpen of het eerstgenoemde begrip de twee andere niet grotendeels kan vervangen. Dit zou 
enige lijn brengen in de wijze waarop het Europees recht diensten van algemeen belang momenteel 
benadert. Tot vandaag blijft die benadering erg verward en verwarrend, blijkbaar niet in het minst voor 
de Europese instellingen zelf. 

Een tweede pleidooi, eveneens om aan het begrip "unive:sele dienstverlening" een grotere draagwijdte 
te ,gaan toekennen, betreft de band tussen universele dienstverlening en de afbraak van 
overheidsmonopolies. Momenteel is deze band nog zeer sterk, maar hij zou m.i. best volledig worden 
doorbroken. Het wordt tijd om het concept universele dienstverlening ook te gaan hanteren in situaties 
waar niet de overheid maar de privésector heerst, en waarin niet van een monopolie maar juist van (te) 
vrije concurrentie sprake is. Aldus zullen op het eerste zicht disparate actuele thema's als 
minimumlevering van bankdiensten, gratis openbaar vervoer, vrije nieuwsgaring en segmentering in 
de verzekeringssector, in wezen allemaal te analyseren blijken vanuit het concept universele 
dienstverlening. Telkens gaat het immers om diensten of producten waarvan beargumenteerd wordt 
dat ze voor een behoorlijk functioneren van burgers in de huidige samenleving zo essentieel zijn dat 
iedereen er gratis of mits een redelijke vergoed!ng over moet kunnen beschikken. 

Hoofdstuk I. Het concept universele dienstverlening 

A. Begripsomschrijving 

3. Groot voordeel van het concept "universele dienstverlening" is dat het reeds positiefrechtelijk 
gedefinieerd is, en derhalve het stadium van het louter academische ontgroeid is. 

Het Belgische telecomrecht omschrijft "universele dienstverlening" als "het verlenen van 
telecommunicatiediensten waardoor de toegang mogelijk wordt ,gemaakt tot een welbepaald 
minimumpakket van diensten van een bepaalde kwaliteit aan alle gebruikers, ongeacht hun 
geografische locatie en voor een betaalbare prijs" .3 Deze definitie kan verkeerdelijk de indruk wekken 
dat we met een specifiek telecombegrip te maken hebben. Te verkiezen valt daarom de 
gemeenschapsrechtelijke definitie van "universele dienstverlening" als "een welbepaald (een 
gedefinieerd) minimumpakket van diensten van een bepaalde (een gegeven) kwaliteit dat voor alle 
gebruikers, ongeacht hun geografische locatie beschikbaar is voor een in het licht van de specifieke 
nationale omstandigheden betaalbare prijs" .4 

3 Art. 68, 16°, wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (B.S., 27 
maart 1991; err. B.S., 20 juli 1991; err. B.S., 13 mei 1995), zoals ingevoegd door art. 87, sub A), wet 20 december 
1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen (B.S., 23 december 1995). 

4 Zie (i) art. 2, lid 4, richtlijn 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 "betreffende de totstandbrenging van de 
interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de tenuitvoerlegging van Open Network Provision" 
(ONP) (Pb., L 192/1, 24 juli 1990), zoals vervangen door art. 1, lid 2, richtlijn 97/51/EG van het Parlement en de Raad 
van 6 oktober 1997 "tot wijziging van de Richtlijnen 90/387/EEG en 92/44/EEG van de Raad met het oog op de 
aanpassing aan een door concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie" (Pb., L 295/23, 29 oktober 1997), 
(ii) art. 2, lid 1, sub g, van richtlijn 97/33/EG van het Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie op 
telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door 
toepassing van de beginselen van Open Network Provision (Pb., L 199/32, 26 juli 1997) en (iii) art. 2, lid 2, sub f, van 
richtlijn 98/10/EG van het Parlement en de Raad van 26 februari 1998 inzake de toepassing van Open Network 
Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie 
gekenmerkt klimaat (Pb., L 101/24, 1 april 1998); de termen tussen haakjes komen uit laatstgenoemde richtlijn. Vgl. 
ook de definitie van de universele postdienst: infra, nr. 48. 
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4. Deze laatste defmitie, die in embryonale vorm reeds voorkwam in een resolutie van de Raad van 
7 februari 1994,5 bevat minstens vier elementen : 

(i) "minimumpakket van diensten" : omvang van de universele dienst 

Vereist is een selectie van diensten die dermate essentieel zijn voor een behoorlijk sociaal 
functioneren van de burger dat ze universeel ter beschikking moeten staan. Een moeilijke selectie, 
gegeven de veelheid aan ·vormen, variëteiten en kwantiteiten waarin producten en diensten kunnen 
voorkomen. Onderscheiden tussen het essentiële en het niet-essentiële blijkt een uitermate 
subjectieve (politieke) en evolutieve bezigheid, 

Elektriciteit, gas en water zijn relatief eenvoudige producten, waarvan onze samenleving erkent dat ze 
universeel beschikbaar moeten zijn (infra, nrs. 54-56). Maar over hoeveel elektriciteit, gas en water moet 
een burger in onze samenleving kunnen beschikken om normaal te kunnen functioneren ? Het recht om 
zich eenmaal daags te wassen wordt allicht algemeen erkend, het recht om hele dagen "tegen redelijke 
voorwaarden" de kraan te laten lopen zeker niet. Hier rijst de vraag naar de grenzen van universele 
dienstverlening, vraag die in Vlaanderen bij decreet is beantwoord (infra, nr. 57). 

Levering van verzekerings- of bankdiensten is als dien8t veel minder eenduidig dan de levering van 
elektriciteit, water of gas. Vragen naar de hoeveelheid verzekering waarop burgers recht hebben, is 
vragen naar de risico's waartegen burgers zich moeten kunnen verzekeren om normaal te kunnen 
functioneren in onze samenleving. Het concept "sociale zekerheid" vindt zijn legitimatie in het oordeel 
van "de samenleving" dat geen burger zonder verzekering tegen ziekte, werkloosheid, invaliditeit of 
ouderdom kan. Het vindt in deze bewuste maatschappelijke keuze, politi~k en juridisch vertaald, zijn 
l.egitimatie. Maar hoe zit het met andere vormen van verzekering en met andere financiële diensten ? Kan 
men in onze samenleving nog normaal functioneren zonder zichtrekening ? Zonder brandverzekering ? 
Zonder levens-, auto- of rechtsbij standsverzekering ? En indien niet, op hoeveel financiële diensten heeft 
men dan recht ? 

(ii) "voor alle gebruikers, ongeacht hun geografische locatie beschikbaar is" : verbod van uitsluiting, 
correctie op het vrije-marktmechanisme 

Het concept universele dienstverlening is herontdekt (infra, nrs. 9-11) als middel tegen uitsluiting, 
als middel tot correctie van een ongebreidelde vrije markt. In een belangwekkende mededeling van 
11 september 1996 over "De diensten van algemeen belang in Europa"6 vat de Commissie dit 
kernachtig samen onder de hoofding "Algemeen belang en grote Europese markt: een positieve 
wisselwerking": 

"De krachten van de markt maken een betere toewijzing van middelen en een grotere doelmatigheid bij 
het verstrekken van diensten mogelijk, waarvan met name de consument voordeel heeft, die er een betere 
kwaliteit tegen gunstiger prijzen aan overhoudt. Deze mechanismen vertonen echter soms hun 
beperkingen en houden het gevaar in dat een deel van de bevolking wordt uitgesloten van de voordelen 
die eraan verbonden zijn, zodat de totstandbrenging van de sociale en territoriale samenhang wordt 
verhinderd. De overheid moet er dan op toezien dat er rekening wordt gehouden met het algemeen 
belang."? 

5 Resolutie van de Raad over de beginselen voor de universele dienstverlening in de telecommunicatiesector (Pb., 
C 48/1, 16 februari 1994; zie C 48/2, onder "erkent", punt b). De definitie kreeg een meer definitieve vorm in (i) het 
Commissievoorstel van 4 januari 1996 (Pb., C 62/3, 1 maart 1996) dat zou leiden tot richtlijn 97/51/EG (supra, vorige 
voetnoot) en (ii) art. 2, lid 1, sub g), van het Commissievoorstel van 30 januari 1996 (Pb., C 90/5, 27 maart 1996) dat 
zou leiden tot richtlijn 97 /13/EG van het Parlement en de Raad van 10 april 1997 betreffende een gemeenschappelijk 
kader voor algemene machtigingen en individuele vergunningen op het gebied van telecommunicatiediensten (Pb., 
L 117/15, 7 mei 1997). Laatstgenoemd voorstel bepaalt de voorwaarden waaronder lidstaten machtigingen of 
vergunningen tot het verstrekken van telecomdiensten afhankelijk kunnen stellen van, onder meer, de levering van of 
het financieel bijdragen tot universele dienstverlening (zie considerans 13 van de preambule en punten 3.2 en 4.5 van 
bijlage I bij de voorgestelde richtlijn). 

6 Doe. 96/C 281103 (Pb., C 28113, 26 september 1996), hierna verkort geciteerd als "algemeen-belang-mededeling". 

7 Punt 15 algemeen-belang-mededeling. Ook wie het met het Commissiebeleid oneens is, zal moeten toegeven dat de 
instelling een heldere diagnose weet te stellen : "Wat er werkelijk op het spel staat houdt verband met de voorwaarden 
waaronder de wisselwerking tussen de eisen van vrij verkeer, het economisch rendement en de dynamiek die door de 
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Niet alleen uitsluiting van afgelegen regio's wordt bestreden, maar ook maatschappelijke uitsluiting, 
die samenhangt met de beperkte financiële draagkracht van bepaalde gebruikers( -groepen) (zie infra, 
over het prijselement). 

(iii) "bepaalde kwaliteit" :kwalitatief element 

In plaats van diensten van "een bepaalde kwaliteit" heeft de Commissie het elders over prestaties of 
diensten "van goede kwaliteit"8 of"van hoge kwaliteit".9 Die omschrijving lijkt inderdaad beter (ook 
minderwaardige diensten hebben "een bepaalde kwaliteit"). "Kwaliteit" is overigens een ruim 
begrip, dat bijvoorbeeld ook veiligheidseisen kan impliceren. 

(iv) "betaalbare prijs" : prijselement 

In plaats van "een in het licht van de specifieke nationale omstandigheden betaalbare prijs" vermeldt 
de Commissie elders over "voor allen betaalbare prijzen", wat de intenties beter weergeeft.10 

5. Even belangrijk als hetgeen in de definitie staat, is hetgeen er niet in staat : 

(i) De definitie vereist weliswaar dat een minimumpakket van diensten "beschikbaar is" maar doet 
geen uitspraak over de manier waarop dat resultaat moet worden bereikt of over de hoedanigheid 
van de dienstverlener. Uit de definitie valt dus niet af te leiden dat er een (of één) universele 
dienstverlener zou moeten worden aangesteld - en a fortiori niet dat dit een monopolist of 
overheidsbedrijf zou moeten zijn. Er valt evenmin uit af te leiden dat er aan bestaande 
dienstverstrekkers enige acceptatie- of andere plicht zou moeten worden opgelegd (niet
geaccepteerden kunnen immers ook via een fonds worden bediend). Zolang de normale, ongestoorde 
marktwerking garandeert dat er voor alle gebruikers een minimumpakket aan goede diensten ter 
beschikking staat voor een betaalbare prijs, is volledig aan de voorwaarden van de definitie voldaan. 
Pas als dat niet of niet langer het geval blijkt, dringt een ingreep zich op. 

(ii) Evenmin vereist de definitie dat het gevraagde minimumpakket van diensten door nationale 
onderdanen ter beschikking moet worden gesteld. Het is dus denkbaar dat een lidstaat de universele 
telecom- of postdienst door een buitenlandse onderneming zou laten verzorgen. 

(iii) De definitie heeft het over "gebruikers" en dus niet enkel over natuurlijke personen. 

(iv) De definitie vereist weliswaar een "betaalbare prijs" maar niet een prijs die voor iedereen overal 
dezelfde is. Een beperkte mate van prijsdifferentiatie blijft dus mogelijk, zolang de maximumprijs 
voor iedereen betaalbaar blijft. 

Concreet sluit de definitie bijvoorbeeld niet uit dat inwoners van plattelandsgemeenten in vergelijking 
met stedelingen meer zouden betalen voor hun kabelaansluiting, en minder voor hun autoverzekering. 
Enige voorwaarde is dat beide diensten voor beide groepen burgers betaalbaar blijven. 

6. In voornoemde mededeling van 11 september 1996 legt de Commissie het verband tussen de 
ontwikkeling van het concept "universele dienstverlening" en het Europese maatschappijmodel dat, 
ofschoon het snel evolueert, 11 zijn eigenheid behoudt als "een open economisch model dat gebaseerd 

grote Europese markt worden beoogd en de vrije mededinging en~rzijds, en de verdiscontering van doelstellingen van 
algemeen belang anderzijds plaatsvindt". · 

8 Zie het kader op de eerste bladzijde, en punt 28, van de Commissiemededeling van 11 september 1996 over "De 
diensten van algemeen belang in Europa" (doe. 96/C 281/03, Pb., C 281/3, 26 september 1996), hierna verkort 
geciteerd als "algemeen-belang-mededeling". ' 

9 Zie de twaalfde paragraaf van het "woord vooraf" bij de Commissiemededeling "over de toepassing van de 
mededingingsregels op de postsector en over de beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen met betrekking tot 
postdiensten" (doe. 98/C 39/02; Pb., C 39/2, 6 februari 1998), hierna verkort geciteerd als "postmededeling". 

10 Zie het kader op de eerste bladzijde, en punt 28, algemeen-belang-mededeling. 

11 Vooral de technologische evolutie, de globalisering van de economie en de veranderde verwachtingen van de 
gebruikers noodzaken volgens de Commissie aanpassingen aan de diensten van algemeen belang. Zie punten 3 en 
13-14 algemeen-belang-mededeling. 
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is op samenhorigheid en sociale samenhang en op het marktmechanisme"12. Ofschoon ze het 
gemeenschapsoptreden jegens openbare bedrijven en diensten wat te nadrukkelijk als "neutraal", 
"onpartijdig" en "progressief' bestempelt,l3 benadrukt ze terecht het uitermate flexibele en evolutieve 
karakter van de universele diensten.14 Ze noemt vier beginselen en twee "degelijke gedragslijnen" of 
"goede praktijken" waarop het concept universele dienstverlening berust. Als principes gelden 
gelijkheid, universaliteit, continuïteit en aanpassing, als goede praktijken transparantie (van beheer, 
tarifering en financiering) en onafhankelijk toezicht (onafhankelijk "van de exploitanten van de 
diensten" of zelfs "van het bedrijfsleven").15 

7. "Universele dienstverlening" verwij st steeds naar een recht 16 : het recht op telecomdiensten, het 
recht op openbaar vervoer, het recht op elektriciteit, gas en . water, het recht op gezondheidszorg, 
wellicht (zie infra, Hoofdstuk ill) het recht op sportuitzendingen, op een zichtrekening, op 
autoverzekering, enz. Aan de orde staat meer in het algemeen elk universeel geacht recht om tegen 
redelijke voorwaarden inzake prijs en kwaliteit, op continue wijze die diensten te ontvangen die 
wezenlijk zijn voor een goed functioneren in (en dus van) de samenleving.17 

Aan elk dusdanig recht beantwoordt een plicht van de publieke of private dienstverstrekker. Hij zal 
elkeen die dit wenst tegen redelijke prijs- en kwaliteitsvoorwaarden en op continue basis moeten 
bedienen- "elkeen", dus ook diegene aan wie hij de dienst tegen voornoemde voorwaarden niet met 
winst kan verstrekken. 

12 Zie punten 5 en volgende algemeen-belang-mededeling. Zie voorts punt 32: "De universele dienstverlening en de 
andere openbare dienstverplichtingen dragen bij tot de nagestreefde samenhorigheid en gelijkheid van behandeling. Zij 
waarborgen de burgers en de Europese samenleving dat het algemeen belang wordt behartigd. In de universele 
dienstverlening komen aldus in Europa de vereisten en de specifieke kenmerken van het Europese maatschappijmodel 
tot uiting, in het kader van een beleid dat dynamiek van de màrkt, samenhang en samenhorigheid in zich verenigt". Zie 
tenslotte punt 7 postmededeling, over "solidariteit en gelijke behandeling" als fundamentele doelstellingen van de 
Gemeenschap. 

13 Zie punten 16, 20, 24 en 33 algemeen-belang-mededeling. Zie voorts punt 61, waar de Commissie belooft dat ze 
"haar rol van onpartijdig scheidsrechter [zal] blijven vervullen". Er staan in de algemeen-belang-mededeling nog wel 
meer stellingen die menig jurist de wenkbrauwen zullen doen fronsen. Zo bijv. de theses dat de Gemeenschap "de 
uitvoering van de taken waarmee de diensten van algemeen belang zijn belast niets in de weg [legt]" (punt 57) en "in 
geert enkel opzicht raakt aan de publiek- of privaatrechtelijke positie van de met taken van algemeen belang belaste 
ondernemingen, en dus geen enkele privatisering [voorschrijft]" (punt 16). Deze stelling heb ik supra, in Boek III 
pogen te nuanceren. Voorts poneert de Commissie als "fundamenteel beginsel" van het Gemeenschapsoptreden "de 
vrijheid van de Lid-Staten om de functies van algemeen belang te definiëren" (punt 16) en beweert ze dat "[n]iets de 
Lid-Staten belet om bijkomende taken van algemeen belang vast te stellen, die verder gaan dan de universele 
dienstverplichtingen" (punt 30). Wie met de Commissiemededelingen inzake universele dienstverlening vertrouwd is, 
zal wel weten dat het in beide gevallen toegevoegde caveat, volgens welk het nationaal optreden in overeenstemming 
moet zijn met het gemeenschapsrecht, minder onschuldig is dan het lijkt. In de postmededeling bijvoorbeeld, behoudt 
de Commissie zich het recht voor om zelfs die universele diensten die bij richtlijn zijn toegestaan, geval per geval op 
hun proportionaliteit te toetsen: infra, nr. 50. Voor het vrij vaststellen van verderreikende taken van algemeen belang 
blijft in die omstandigheden weinig ruimte. Sceptisch ook DOING, E., "Volledige mededinging in de telecomsector ? 
Grenzen aan regulering", S.E. W., 1998, (42}, 44. 

14 Zie punt 29 algemeen-belang-mededeling. 

15 Vgl. punt 28 algemeen-belang-mededeling en de twaalfde paragraaf van het "woord vooraf' bij de postmededeling. 

16 Vgl. punt 1 algemeen-belang-mededeling: "Door velen worden deze diensten van algemeen belang zelfs 
beschouwd als echte sociale rechten". In dezelfde zin punt 7 postmededeling. 

17 Een en ander blijkt minder ver verwijderd van de mensenrechtenproblematiek dan men op het eerste zicht zou 
denken : cf. de discussie over de zgn. "mensenrechten van de tweede generatie" (recht op opvoeding, op werk, op 
welzijn, ... ), die niettemin toch fundamenteler lijken dan de rechten die hier aan bod komen. 
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B. Historiek 

8. Het hierboven omschreven begrip "universele dienstverlening" is niet nieuw,18 maar heeft een 
merkwaardige evolutie doorgemaakt. Het dook voor het eerst op in de Amerikaanse "Communications 
Act" van 1934, als argument om een telefoonmonopolie te vestigen in de Verenigde Staten. 

Nadat het uitvindersbrevet van Bell in 1893 was afgelopen, barstte in de Verenigde Staten een hevige 
concurrentiestrijd uit tussen vele kleine en lokaal georiënteerde telefoonmaatschappijen. In de meeste 
steden ontstonden parallelle netwerken. Aangezien deze niet met elkaar waren verbonden kon een 
abonnee op één netwerk abonnees op andere netwerken niet contacteren. Er zat dikwijls niets anders op 
dan meerdere abonnementen te nemen. In deze context pleitte ATT voor een herstel van de situatie van 
vóór 1893. Spraaktelefonie zou het voorwerp van een natuurlijk monopolie uitmaken, aldus de 
redenering. Universele dienstverlening zou maar mogelijk worden als de onafhankelijke operatoren, die 
ongeveer de helft van de markt bedienden, tot interconnectie zouden worden gedwongen op basis van 
door ATT opgestelde normen. Het Congres volgde ATT.19 Er volgde een monopoliepositie dat stand 
hield tot 1982, toen een Amerikaans rechter de afsplitsing beval van de "Baby Bells", de regionale 
telefoonmaatschappijen. 20 

9. Vanaf 1987 verschijnt het begrip in teksten van Instellingen van de Gemeenschap, aanvankelijk 
eerder toevallig21 maar vanaf 1993 meer systematisch22. Het komt voor in niet-bindende 
werkdocumenten, voorstellen en resoluties van Commissie, Raad en Parlement over de liberalisering 
van de Europese telefoonmarkt. Eind 1995 verschijnt het voor het eerst in de preambule van een 
bindende richtlijn.23 In 1997 wordt het -eindelijk- positiefrechtelijk gedefinieerd (supra, nr. 3) en 
worden de eerste richtlijnen aangenomen. die, steeds gedetailleerder, aanduiden hoe de lidstaten 
universele diensten moeten of mogen verzekeren. De opmars van het begrip "universele 
dienstverlening" lijkt sindsdien niet meer te stuiten. Terwijl er aanvankelijk enkel een rolleek voor 
leek weggelegd in de telecomsector, dook het in 1997 en 1998 ook op in een richtlijn resp. een 
mededeling ter liberalisering van de postsector (infra, nrs. 48 resp. 50). De Commissie laat er weinig 
twijfel over bestaan dat andere sectoren zullen volgen.24 

10. De ironie van de geschiedenis wil dat het de promotoren van het herontdekte begrip universele 
dienstverlening niet meer te doen is om de vestiging van een monopolie in hoofde van een privé-firma, 
zoals in 1934 in de Verenigde Staten, maar integendeel om de ontmanteling en privatisering van 

· overheidsmonopolies. Om te vermijden dat het primaat van de vrije markt daarbij zou leiden tot 
uitsluiting van bepaalde groepen consumenten - en deze bekommernis is nieuw - wordt bepaald dat 
bepaalde diensten gratis of tegen een redelijke vergoeding universeel ter beschikking moeten staan. Bij 
nader toezien dient deze "toegift" vooral om principiële tegenstanders van demonopolisering en 

18 De bewering van de Commissie dat het begrip "door de Instellingen van de Gemeenschap is ontwikkeld" (kader op 
de eerste bladzijde van de algemeen-belang-mededeling) verdient dus wel enige nuance. 
19 Bedoeling van voormelde Telecommunications Act van 1934 was "to make available, so far as possible, to all the 
people of the United States a rapid, efficient, nation-wide and world-wide wire and radio communication service with 
adequate facilities at reasonable charges". De beginselen van kwaliteit en betaaibaarheid klinken reeds door. 
20 Zie DEBÈNE, M. en RAYMUNDIE, 0., "Services d'intérêt économique général. Sur Ie service universel: renouveau du 
service public ou nouvelle mystification ?", A.J.D.A., 1996, (183), 184, die op hun beurt verwijzen naar POULLET, Y. 
en VAN DER MENSBRUGGHE, F., "Service. universet ou public dans la politique européenne des télécommunications", 
Communications et Stratégie, 1995, 13 e.v. 
21 De term kwam voor in het Commissiedocument COM(87) 290 def. van 30 juni 1987 "Naar een dynamische 
Europese economie. Groenboek over de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt voor 
telecommunicatiediensten en -apparatuur" (niet gepubliceerd in het Publikatieblad), dat het had over "un compromis 
équitable entre l'orientation des coûts et l'objectif du service universel". 
22 Zie voor een overzicht DEBÈNE, M. en RAYMUNDIE, 0., l.c., 184-185. 
23 Zie consideransen 8, 28 en 35 van richtlijn 95/62/EG van het Parlement en de Raad van 13 december 1995 inzake 
de toepassing van "Open Network Provision" (ONP) op spraaktelefonie (Pb., L 321/6, 30 december 1995), die met 
ingang van 30 juni 1998 is ingetrokken en vervangen door richtlijn 98/10/EG (supra, voetnoot 4). 
24 "De sectorgewijze openstelling van de markten voor economische diensten ... alsook de invoering van universele
dienstverleningsvereisten zijn initiatieven die verdienen te worden voortgezet" :punt 60 algemeen-belang-mededeling. 
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privatisering over de schreef te halen, om liberalisering verkoopbaar en een politieke consensus 
haalbaar te maken. 

"La lecture des textes nous amène à nous demander si le aervice universel n'est pas une formule qui, tout 
en visant à donner des garanties aux usagers, permettrait de leur faire accepter le passage à la 
concurrence, un nouveau 'label', communautaire cette fois, destiné à rendre plus perméables certains 
secteurs aux lois du marché, en obtenant par une concession le consentement des usagers leur ouvrant les 
yeux sur une réalité incontoumable. n25 

11. De Belgische wetgever toont zich nog voortvarender dan zijn supranationale collega. "Gesterkt 
door zijn sociale traditie"26 maar ook wel vanuit minder nobele economische en politieke motieven, 
voerde hij als eerste in Europa positiefrechtelijke bepalingen over universele telecomdiensten in (infra, 
nrs. 42-46). Hetzelfde is ondertussen gebeurd in de sectoren post (infra, nrs. 51-53), nutsvoorzieningen 
(infra, nrs. 57-60) en spoor (infra, nr. 68). Door vermeende fenomenen van uitsluiting in o.m. de bank
(infra, nrs. 75-79), verzekerings- (infra, nrs. 103-106) en mediasector (infra, nr. 92) eveneens te 
analyseren als problemen van universele dienstverlening, dragen overheid en regelgever bij tot de 
conceptuele verruiming die ook in dit proefschrift wordt voorgestaan. Jammer is enkel dat onderdelen 
van met name de federale regelgeving, positiefrechtelijke en voorgestelde, zich moeilijk blijken te 
verstaan met hogere rechtsnormen zoals de Grondwet en het gemeenschapsrecht (infra, nrs. 44-45). 

C. Relatie met de begrippen "openbare dienst" en "dienst van algemeen economisch belang" 

1. Het begrip "openbare dienst" 

12. Een moeilijk te definiëren begrip, met een organieke en een functionele dimensie. Het begrip 
"openbare dienst" brak in België maar echt door met een proefschrift uit 1942, "Les modes de gestion 
des services publies en Belgique" van (later) professor BUTIGENBACH. Zelf geïnspireerd door Franse 
rechtspraak (vanaf de tweede helft 19e eeuw) en literatuur (vanaf begin deze eeuw),27 defmieerde 
BUTIGENBACH "service public" destijds als : 

"une entreprise créée par les gouvemants, placée sous leur haute direction et soumise à un régime 
juridique spécial qui a pour but de donner satisfaction à des besoins collectifs du public d'une façon 
régulière et continue et en respectant le principe de l'égalité des usagers". 28 

De openbare dienst verschijnt hier in organieke zin, als een "een publiekrechtelijk organisme door de 
overheid opgericht om aan een collectieve behoefte te voldoen". Maatgevend is de intentie van de 
souvereine overheid. 29 

Zoals bekend, geldt naast dit organiek ook een functioneel of materieel criterium dat als. openbare 
dienst kwalificeert, een "dienst die noodzakelijk is voor het algemeen welzijn en van zulke aard dat hij 
slechts volledig kan verwezenlijkt worden mits de tussenkomst van de overheid". "Service· public" 
wordt zo "service au public" : niet de loutere wil van de overheid geeft de doorslag maar de 

25 Idem, 188. 
26 Verslag aan de Koning bij K.B. 28 oktober 1996, geciteerd infra, voetnoot 140. 
27 Zie randnrs. 5-10 van SUETENS, L.-P. en SWARTENBROûX-VANDERHAEGEN, S., "Evolutie van het begrip 'Openbare 
Dienst"', in De nieuwe vormen van overheidstussenkomst in de onderneming, INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR 
STAATSRECHT (ed.), Brussel, Bruylant, 1988, 277-302; ook opgenomen in SUETENS, L.-P., Op de grens van het ideaal 
denkbare en het praktisch haalbare, Brugge, die Keure, 1997,461-480. 
28 Idem, randnr. 5. In voetnoot 10 wijzen de auteurs erop dat BUTTGENBACH zijn begripsomschrijving later heeft 
gewijzigd; de gewijzigde omschrijving citeren ze in randnr. 14. 
29 Zie idem, randnr. 7, waar besluiten bij een arrest van de Franse Raad van State van 1916 worden geciteerd: "La 
notion de service public est une notion en quelque sorte subjective; elle dépend pour la plus grande part de l'intention 
de l'autorité chargée d'organiser Ie service". 
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vaststelling dat een nood moet worden gelenigd. "De openbare dienst is dus niet meer een technisch 
procédé, maar een ware zending, een fuflctie die zich aan de overheid opdringt" .30 

13. Een begrip in crisis. Twee van de wezenskenmerken- en tere punten- van het begrip "openbare 
dienst" zijn hiermee reeds gegeven, nl. het gespleten organiek-functioneel karakter en het constante 
gebrek aan eensgezindheid over de begripsinhoud. Deze factoren hebben allicht bijgedragen tot wat in 
de literatuur vrij eenstemmig "de crisis van de openbare dienst" is gaan heten.31 Bedoelde crisis houdt 
verband met hetgeen SUETENS en SWARTENBROUX in hun gekende bijdrage over de evolutie van het 
begrip "openbare dienst"32 als een derde betekenis van dat begrip beschouwen: "de openbare dienst 
als bijzonder rechtsstelsel", als begrip dat aangeeft dat een situatie door het publiekrecht wordt 
beheerst. Zolang de drie betekenissen van openbare dienst (organiek, functioneel en bijzonder 
rechtsstelsel) samenvielen, kon het begrip als "het kernstuk en de toetssteen" van het administratief 
recht worden opgevoerd.33 Dat kan nu niet meer: de Staat is beginnen optreden als "gewone" 
marktdeelnemer, onderworpen aan de rechtsmacht van de gewone rechter, terwijl omgekeerd openbare 
diensten aan privaatrechtelijke rechtspersonen worden toevertrouwd; nationalisering en privatisering, 
waarbij bedrijven bruusk van de overheids-naar de privé-sfeer overgaan zonder dat hun activiteiten 
wijzigen, illustreren de relativiteit van abstracte theorieën over de openbare dienst. 

In deze omstandigheden pleitten SUETENS en SWARTENBROUX tien jaar geleden reeds voor een 
demystificatie van het begrip openbare dienst. Ze noemden dat begrip "ongeschikt .. . als aanduiding 
van wat kan worden genoemd 'de periferie van de overheid"'. 

"Het begrip 'openbare dienst' is niet meer de verzamelnaam van elk overheidsoptreden; dat is, het 
overigens nooit geweest. Voor de differentiatie binnen de overheidsorganisatie, is de ontwikkeling vereist 
van een andere juridische typologie, die overeenstemt met de bestaande werkelijkheid. "34 

De auteurs deelden het overheidsoptreden in drie "lagen" in : (i) publiekrechtelijke lichamen belast met 
een activiteit van openbare dienst, (ii) privaatrechtelijke lichamen belast met een activiteit van openbare 
dienst en (iii) publiekrechtelijke lichamen belast met privaatrechtelijke activiteiten. "Openbare dienst" 
dient volgens hen gereserveerd voor "organismen die over reële overheidsbevoegdheden beschikken, d.i. 
het vermogen om eenzijdig bindende beslissingen te nemen, in tegenstelling tot organismen die in 
beginsel op gelijke voet met de natuurlijke en particuliere rechtspersonen aan het rechtsverkeer 
deelnemen" (dit zijn, zo begrijp ik het, sommige van de hierboven onder i en ii genoemde lichamen). 
Daarnaast zagen ze ruimte voor het begrip "openbare onderneming". 

De grote verdienste van . de - hier slechts summier weergegeven - ideeën van SUETENS en 
SWARTENBROUX over openbare dienst is m.i. dat (i) op overtuigende wijze wordt geargumenteerd dat aan 
het begrip "openbare dienst" vandaag nog slechts een beperkte waarde toekomt als analyse-instrument 
voor overheidsoptreden en (ii) aan de hand van teksten van vroeger wordt aangetoond dat het begrip 
"openbare dienst" nooit een eenduidige inhoud heeft gehad en nooit eensgezind als 
bevoegdheidscriterium en toetssteen van het administratief recht en de administratieve rechtbanken is 
aanvaard, ook niet in Frankrijk. De kritiek, mede vanuit methodologisch-rechtsvergelijkend oogpunt, op 
de in België (te) lange tijd als vanzelfsprekend beschouwde theorie van BUTTGENBACH, kan inspirerend 
vertaald worden naar een Europeesrechtelijke context, waar bepaalde begrippen en theorieën wellicht ook 
te zeer als onaantastbare gegevenheden (dreigen te) worden beschouwd. 

Toch valt op dat zelfs in de beperkte lezing die SUETENS en SWARTENBROUX aan "openbare dienst" 
geven, de organieke dimensie prominent aanwezig blijft : het begrip wordt gereserveerd voor organismen 
die over reële overheidsbevoegdheden beschikken (supra). Ook de definitie die de auteurs toeschrijven 
aan "het hedendaags Frans administratief recht" behoudt een stevige organieke connotatie : "men bedoelt 

30 De citaten uit deze paragraaf zijn afkomstig uit idem, randnr. 8. 
31 In die zin ook idem, randnr. 11, in fine. Relevante literatuurverwijzingen vindt men in voetnoten 12, 13 en 44. 
32 Supra, voetnoot 27. 
33 Idem, randnr. 10: "Het moet worden erkend dat zulks in de 'Etat gendarme' van de beginjaren van deze eeuw· 
zonder ernstige bezwaren mogelijk was .. ~ : de activiteiten van openbaar belang werden beheerd d9or openbare 
diensten (in organieke zin) onder eenjuridisch regime dat afweek van het gemeenrecht". 
34 Dit en het voorgaande citaat zijn afkomstig van idem, randnr. 25. 
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thans hiermede elke activiteit van een publiekrechtelijk persoon tot voldoening van een behoefte van 
algemeen belang" (eigen cursivering). 35 Terwijl deze organieke connotatie als vanzelfsprekend kan 
gelden binnen nationale rechtsorden, stelt ze een probleem in de communautaire rechtsorde, die immers 
uitgaat van een neutraliteitjegens eigendomsstructuren (art. 295 EG, ex art. 222 EG). 

14. Een nationaalrechtelijk begrip. De "openbare dienst" ("service public") is in wezen een 
nationaalrechtelijk, en met name een Frans, instituut dat in het gemeenschapsrecht is gerecipieerd. Dit 
soort receptie houdt het risico in dat bij de begripsinvulling op Europees niveau ten onrechte wordt 
teruggegrepen naar (één) nationaal recht. Onevenwichten kunnen worden versterkt doordat niet alle 
lidstaten het concept "openbare dienst" kennen- en zelfs waar dat wel het geval is, variëren belang en 
inhoud ervan. 36 

In het Gemeenschapsrecht blijft de rol van het begrip "openbare dienst"37 al bij al beperkt, met name 
tot artikel 73 (ex art. 77) EG38 en het secundaire recht in de energie- en vervoersector.39 Het valt op 
dat het begrip steeds verwijst naar de erkenning, het "gedogen", op gemeenschapsniveau van 
openbare-dienstverplichtingen die nationale overheden opleggen. Zelfs in een sector als het 
luchtvervoer, waar een EG-verordening gedetailleerd omschrijft wat openbare-dienstverplichtingen 
mogen inhouden, wordt het opleggen zelf van die verplichtingen aan de nationale autoriteiten 
overgelaten. Een bijkomend verschil is dit met universele diensten, die immers op 
Gemeenschapsniveau worden opgelegd en gedefinieerd. 

Voorts is "openbare dienst" -in tegenstelling tot "universele dienst" : supra, nr. 5, sub ii- tevens een 
"nationalistisch" begrip, dat in regel verwij st naar een dienst geleverd door de nationale overheid (of 
daardoor aangewezen personen). 

15. Een begrip dat meetelt in België. In het Belgisch positief recht inzake functionele decentralisatie 
speelt het begrip "openbare dienst", in crisis of niet, nog steeds een rol van betekenis. Zo staat het 
centraal in de wet van 21 maart 1991 "betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven", dit is de wet die het statuut regelt van de autonome overheidsbedrijven 
Belgacom, De Post, NMBS, BIAC en Belgocontrol (zie de uitgebreide bespreking in Boek 11, supra, 
nrs. 19-24 en 81-106). Met het oog op de vervulling van "opdrachten van openbare dienst" dienen 
deze bedrijven "taken van openbare dienst" op zich te nemen en "prestaties van openbare dienst" te 
leveren. Overweegt aldus de functionele dimensie van het begrip "openbare dienst", dan is in andere 
juridische teksten de organieke dimensie van datzelfde begrip nog zeer duidelijk aanwezig. 

35 Idem, randnr. 12. 

36 In idem, randnr. 13, wordt erop gewezen dat het Franse begrip "service public" bekend is in landen als België, 
Luxemburg, Italië en Spanje, die de invloed van het Franse administratief recht hebben ondergaan. Maar de auteurs 
voégen er dadelijk aan toe dat het begrip in geen van die landen "ooit dezelfde belangrijke draagwijdte" heeft gehad als 
in Frankrijk. Vergelijk punt 1.1 van het advies van het Economisch en Sociaal Comité van 29 april 1999 over "De 
diensten van algemeen belang", Pb., C 368/51,20 december 1999. 
37 In voormelde mededeling van 11 september 1996 omschrijft de Commissie het als volgt: "Deze uitdrukking heeft 
een dubbele betekenis: soms wordt ermee het orgaan aangeduid dat de dienst produceert, en soms wordt ermee de 
functie van algemeen belang bedoeld waarmee dit orgaan is belast. Ten einde de vervulling van de functie van 
algemeen belang te stimuleren of mogelijk te maken kunnen door de overheid aan het orgaan dat de dienst produceert 
specifieke openbare dienstverplichtingen worden opgelegd, bijvoorbeeld op het gebied van het vervoer over land, het 
lucht- of spoorwegvervoer of de energie. Deze verplichtingen kunnen op nationaal of regionaal niveau gelden. 
Opgemerkt zij dat men vaak openbare dienst verwart met openbare sector (met inbegrip van het ambtenarenapparaat), 
dat wil zeggen functie en rechtspositie, ontvanger en eigenaar." 
3 8 "Met dit Verdrag zijn verenigbaar de steunmaatregelen ... die overeenkomen met de vergoeding van bepaalde met 
liet begrip 'openbare dienst' verbonden verplichte dienstverrichtingen". 
39 Zie bijv. volgende resoluties van het Parlement: B3-0216/93 van 12 februari 1993 over de rol van de openbare 
dienstverleningsbedrijven bij de voltooiing van de binnenmarkt (Pb., C 72/159, 15 maart 1993) en A3-0254/94 van 
6 mei 1994 over de openbare ondernemingen, privatiseringen en openbare diensten in de Europese Gemeenschap (Pb., 
C 205/549, 25 juli 1994). 
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Zo heet het in de aanhef van het "Handvest van de Gebruiker van de Openbare Diensten"40 van 
4 december 1992 dat "niets, zelfs niet het gelijkheidsbeginsel, belet ... dat de openbare dienst zich inspant 
om rekening te houden met elke gebruiker afzonderlijk in plaats van zich op. een onpersoonlijke manier 
tot hem te richten". Met "openbare dienst" wordt hier de overheidsadministratie bedoeld.41 

16. "Wetten van de openbare dienst". Tot slot dient eraan herinnerd dat met de openbare dienst 
onlosmakelijk de gekende "wetten van de openbare dienst"42 zijn verbonden : de wet van de 
veranderlijkheid, de wet van de continuïteit (bestendigheid) en de wet van de benuttigingsgelijkheid.43 
Ook deze "wetten" zijn door de rechtsleer terecht gerelativeerd. 

De voornaamste toepassing van de. wet van de veranderlijkheid, het recht van de overheid om de 
rechtspositie van ambtenaren eenzijdig te wijzigen, is uitgehold door sociaalrechtelijke en syndicale 
evoluties. De praktijk, de rechtspraak en de rechtsleer hebben de voornaamste toepassingen van de wet 
van de continuïteit, het werkstakingsverbod voor het personeel van de openbare dienst en de 
uitvoeringsimmuniteit ten aanzien van de overheid, al evenzeer uitgehold. Blijft de wet van de 
benuttigingsgelijkheid, die ongetwijfeld overeind staat maar niet eigen blijkt aan de openbare dienst: ze 
vormt slechts een toepassing van het (nationaal en Europees) grondwettelijk gelijkheidsbeginsei.44 

Toch ben ik ervan overtuigd dat precies de wetten van de openbare dienst na jaren van uitholling een 
tweede jeugd tegemoet gaan, maar dan als "wetten van de universele dienst". Verder' (infra, nr. 22) 
wordt betoogd dat de drie beginselen die wij kennen als "wetten van de openbare dienst", samen met 
twee andere meer inhoudelijk gerichte "wetten", vervat liggen in het concept "universele 
dienstverlening" en als dusdanig ook buiten de overheidssector ingang (zullen gaan) vinden. 

2. Het begrip "diensten van algemeen economisch belang" 

17. België. De notie "algemeen economisch belang" is in de Belgische rechtsorde niet onbekend. 

Ze zou voor het eerst45 zijn voorgekomen in artikel1, sub a, van de Expansiewet van 17 juli 1959.46 Die 
bepaling geldt nog steeds maar is sterk uitgehold door specifiek regionale expansiewetgeving, die het 
begrip "algemeen economisch belang" niet heeft hernomen.47 In de Vlaamse expansiewetgeving is wel 
sprake van "strategisch belang".48 

40 B.S., 22januari 1993. 

41 Zie voor een bespreking BEYENS, E., "De rol van het federale College van Secretarissen-generaal, getoetst aan de 
uitvoering van het Handvest van de Gebruiker van de Openbare Diensten", in Liber amicorum Aloi's van de Voorde, 
Brussel, Ministerie van Financiën. Studie- en documentatiediienst, 1998, 141-157. 

42 Naar een Frans rechtsgeleerde ook wel "lois de Rolland" geheten. 

43 De twee laatstgenoemde "wetten" zitten overigens ook in BUTIGENBACHs hoger geciteerde definitie van "openbare 
dienst" verweven. 

44 Zie SUETENS, L.-P. en SWARTENBROUX-VANDERHAEGEN, S., o.c., randnrs. 19-24. 

45 Zie SUETENS, L.-P. en SWARTENBROUX-VANDERHAEGEN, S., o.c., randnr. 4. 

46 Wet tot invoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economische expansie en de oprichting van 
nieuwe industrieën (B.S., 29 augustus 1959). Zie art. 1, sub a, dat als één van de mogelijke tegemoetkomingen 
vanwege de Staat noemt : "[ e ]en algemene tegemoetkoming ten gunste van de verrichtingen, welke rechtstreeks 

-bijdragen tot de oprichting, de uitbreiding, de omschakeling, de modemisering van industriële of ambachtelijke 
ondernemingen, ongeacht of deze verrichtingen door de ondernemingen zelf of door andere natuurlijke personen of 
privaat-of publiekrechtelijke rechtspersonen worden uitgevoerd, doch voor zover ze aan het algemeen economisch 
belang beantwoorden". 

47 Voor wat het Brusselse Gewest betreft is de wet van 17 juli 1959 opgeheven (op één uitzondering na) door art. 19 
ordonnantie 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest (B.S., 31 juli 1993). Voor wat het Vlaamse Gewest betreft is de de wet van 17 juli 1959 opgeheven (op twee 
uitzonderingen na) door art. 18, § 1, decreet 15 december 1993 tot bevordering van de economische expansie in het 
Vlaamse Gewest (B.S. 1 4 maart 1994). 

48 Zie art. 6, sub 2°, decreet 15 december 1993 : "investeringen van strategisch belang, gericht op de versteviging van 
het economisch weefsel van Vlaanderen". 
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18. Europese Gemeenschap. Het begrip "diensten van algemeen economisch belang" daarentegen is 
typisch Europeesrechtelijk Het begrip heeft reeds tot heel wat rechtspraak en rechtsleer aanleiding 
gegeven, ofschoon het tot nu toe slechts in één enkele verdragsbepaling voorkomt : artikel 86 (ex art. 
90), lid 2, EG. 

Het Verdrag van Amsterdam49 ruimt voor de diensten van algemeen economisch belang meer ruimte in. 
Het wijdt er een verdragsartikel aan (art. 1650, ex art. 7D, EG-Verdrag), dat dan ook nog eens het 
voorwerp uitmaakt van een aparte, aan de Slotakte gehechte verklaring (nr. 13)51. Ook in de aan de 
Slotakte gehechte verklaring "betreffende openbare kredietinstellingen in Duitsland" (nr. 37) komt het 
begrip voor, net als in de eerste "verklaring waarvan de Conferentie akte heeft genomen", dit is de 
"Verklaring van Oostenrijk en Luxemburg betreffende kredietinstellingen". Ofschoon ze a.e.b.-diensten 
niet expliciet vermelden, zijn eveneens relevant het aan het EG-Verdrag gehechte Protocol (nr. 32 in de 
geconsolideerde versie van het EG-Verdrag) "betreffende het publieke-omroepstelsel in de lidstaten" en 
de "Verklaring van Oostenrijk en Luxemburg betreffende kredietinstellingen". 

In hoeverre de verruimde aandacht ook leidt tot betekenisvolle wijzigingen in het geldende recht, staat te 
bezien. 

Ten aanzien van ondernemingen die met het beheer van diensten van algemeen economisch belang 
zijn belast ("a.e.b.-ondernemingen"), poneert artikel 86, lid 2, EG zowel een principe als een 
uitzondering. Als principe geldt dat de betrokken ondernemingen aan precies dezelfde regels - èn met 
name mededingingsregels - zijn onderworpen als alle andere ondernemingen. Uitzonderlijk kan van 
deze regel worden afgeweken (i) in de mate dat de toepassing van het gemeen recht a.e.b.
ondernemingen zou verhinderen om de hun toevertrouwde bijzondere taak in feite of in rechte te 
vervullen en (ii) op voorwaarde dat de ontwikkeling van het handelsverkeer niet wordt beïnvloed in 
een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap. 

19. Jarenlang werd aan dit verdragsartikel weinig aandacht besteed. Pas tijdens het afgelopen 
decennium zijn geanimeerde discussies losgebarsten over de invulling van het principe en de 
uitzondering zoals die hierboven zijn verwoord. 52 In deze debatten, die op zich een proefschrift 
verdienen, zal ik me hier niet mengen. Er kan worden volstaan met de overweging dat het begrip 
"diensten van algemeen economisch belang" ruim veertig jaar na hun inschrijving in het Verdrag nog 
steeds niet op sluitende wijze is gedefinieerd. Het Hofvan Justitie houdt er een uitermate casuïstische 
benadering op na, waarbij het geval per geval en meestal zonder veel (of zonder enige) motivering 
beoordeelt of een dienst wel of niet van algemeen (economisch53) belang is.54 De Commissie geeft 

49 Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot 
oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, ondertekend op 2 oktober 1997 te 
Amsterdam. Het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen heeft ondertussen twee aparte 
boekjes uitgegeven met het Verdrag van Amsterdam resp. de geconsolideerde Unie- en EG-Verdragen. 

50 Het zeer diplomatisch geformuleerde (en daarom weinig zeggende) artikel .luidt als volgt: "Onverminderd de 
artikelen 77, 90 en 92, en gezien de plaats die de diensten van algemeen economisch belang in de gemeenschappelijke 
waarde van de Unie innemen, alsook de rol die zij vervullen bij het bevorderen van sociale en territoriale samenhang, 
dragen de Gemeenschap en de Lid-Staten, in het kader van hun onderscheiden bevoegdheden en binnen het 
toepassingsgebied van dit Verdrag, er zorg voor dat deze diensten functioneren op basis van beginselen en 
voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te vervullen." · 
51 De verklaring luidt als volgt: "De bepalingen van artikel 7d over openbare diensten worden ten uitvoer gelegd met 
volledige inachtneming van de jurisprudentie van het Hof van Justitie, onder meer wat de beginselen van gelijke 
behandeling, kwaliteit en continuïteit van deze diensten betreft". 
52 Zie voor een overzicht met verdere literatuurverwijzingen GYSELEN, L., "Artikel90 EG-Verdrag" in Kartelrecht IL 
o.c., 535-557. 
53 De term "economisch" wijst op het verhandelbare karakter van de dienst: infra, voetnoot 99. 
54 Hof Hof heeft onder meer als diensten van algemeen economisch belang bestempeld : de aanleg en exploitatie van 
een openbaar telecommunicatienet, de basispostdienst, de produktie en invoer van elektriciteit, arbeidsbemiddeling, 
openbare televisie- en radiouitzendingen en de exploitatie van de belangrijkste haven van een lidstaat. Maakten 
volgens het Hof geen dienst van algemeen economisch belang uit : de commercialisatie telecom-eindapparatuur, laad
en losdiensten in een haven, de levering van verplichte loodsdiensten in een haven, bankdiensten. Wel een dienst van 
algemeen belang maar niet van algemeen economisch belang zijn volgens het Hof de controle en politie van het 
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een definitie die vaag is en grotendeels overlapt met die van "openbare dienst".55 De rechtsleer ten 
slotte "is meestal 'reactief van aard en beperkt er zich toe, de casuïstische kwalificaties van het HvJ 
(soms) te beamen of (vaker) te bekritiseren wegens het ontbreken van een analytisch kader". 56 

3. Vergelijking tussen de begrippen "openbare dienst" en "diensten van algemeen economisch belang" 

20. Helaas lijken beide noties vooral met elkaar gemeen te hebben, dat niemand precies weet wat ze 
inhouden. Maar het begrip "diensten van algemeen economisch belang" heeft niet de organieke 
connotaties van het begrip "openbare dienst". Bovendien heeft het een "specifiek communautaire 
betekenis"57, zodat het evenmin lijdt onder het "nationalistische" karakter van de openbare dienst. 
Deze twee verschilpunten maken het meer geschikt voor analyse binnen een europeesrechtelijk kader. 

21. Opmerkelijk is dat de lidstaten de noties "diensten van algemeen economisch belang" en 
"openbare diensten" in het Verdrag van Amsterdam, allicht onbewust,58 als synoniemen hebben 
gebruikt. 59 

Het door het Verdrag van Amsterdam in het EG-Verdrag ingevoegde artikel16 (ex 7D) EG is gewijd aan 
-en vermeldt enkel- "de diensten van algemeen economisch belang".60 Niettemin verwijst de dertiende 
aan de Slotakte gehechte verklaring "ad artikel 7D van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap" naar "de bepalingen van artikel 7d over openbare diensten" (eigen cursivering).61 

4. Vergelijking ~ssen dee begrippen "universele dienst" en "openbare dienst", 

22. Verwantschap. Van beide begrippen is steeds erkend dat ze een evolutieve inhoud hebben.62 
Voorts liggen de drie "wetten van de openbare dienst" ook vervat in het begrip "universele 
dienstverlening" zoals hierboven gedefinieerd. Dit springt in het oog voor wat de continuïteit en 

luchtruim en de controle op de naleving van regels ter voorkoming van milieuvervuiling. Een gedetailleerder 
bespreking, met verwijzing naar de relevante arresten, is te vinden bij GILLIAMS, H., "Artikel 90, lid 2 E.G.-Verdrag: 
Onbeantwoorde vragen", in Ontwikkelingen met betrekking tot art. 90 EG, mede in verband met de privatisering van 
Nederlandse publieke ondernemingen. Asser Conferentie Europees Recht 1997, T.M.C. Asser Instituut, 1997,2-12. 

55 In het kader op de eerste bladzijde van de algemeen-belang-mededeling, leest men onder "diensten van algemeen 
economisch belang" : "Met deze term ... worden verhandelbare dienstverlenende activiteiten aangeduid waarmee 
functies van algemeen belang worden vervuld en waarop daarom door d~ Lid-Staten specifieke openbare 
dienstverplichtingen van toepassing worden gemaakt. Hiertoe behoren met name diensten in het kader van verkeers-, 
energie- en communicatienetten." Maar wanneer de Commissie het begrip "openbare dienst" definieert (supra, 
voetnoot 37), heeft ze het opnieuw over "de functie van algemeen belang", ter vervulling waarvan de overheid 
wederom "aan het orgaan dat de dienst produceert specifieke openbare dienstverplichtingen [kan opleggen]". In plaats 
van "verkeers- en energie[netten]" geeft de Commissie daar als voorbeeld "het vervoer over land, het lucht- of 
spoorwegvervoer of de ~nergie". Waar ligt het verschil ? 
56 GILLIAMS, H., l.c., 2-3. 
57 Zie nr. 27 van de conclusie van advocaat-generaal Van Oerven in zaak C-179/90, Merci convenzionali porto di 
Genova, Jurispr. 1991, I-5905. 
58 Zou het om een bewuste optie gaan, dan markeert die een welgekomen maar verregaande en onvoorbereide stap op 
weg naar een vereenvoudigd begrippenapparaat 

59 Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Zo schreef de Commissie in haar Groenboek van 30 juni 1987 over de 
ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt voor telecommunicatiediensten en -apparatuur (doe. COM(87) 290 
def., niet gepubliceerd in het Publicatieblad maar bijv. geciteerd in DOING, E., l.c., 43) dat de bestaande 
telecommunicatie-administraties exclusieve rechten mochten uitoefenen "voorzover deze ... in dit stadium essentieel 
worden geacht om de taak als openbare dienst naar behoren te vervullen". 
60 Supra, voetnoot 50. 

61 Supra, voetnoot 51. 

62 Zie voor wat betreft de omvang van de openbare dienst in functionele zin reeds L. DUGUIT in 1928 (geciteerd in 
SUETENS, L.-P. en SWARTENBROUX-V ANDERHAEGEN, S., o.c., randnr. 8): "il y là quelque chose d'essentiellement 
variable, d'évolutif'. 
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benuttigingsgelijkheid betreft. Maar ook van het beginsel van veranderlijkheid vindt men sporen terug, 
aangezien het evolutieve karakter van de universele dienst wordt beklemtoond. 63 

23. Onderscheid. Treffender dan de punten van verwantschap zijn volgende vijf, onderling weliswaar 
samenhangende, punten van onderscheid. Zij verlenen aan het concept "universele dienst" een eigen, 
vernieuwend karakter en volgens mij ook een meerwaarde, zeker voor gebruik in het 
gemeenschapsrecht:64 

(i) afwezigheid organieke connotatie 

Zoals de Commissie aangeeft,65 vertoont het concept "openbare dienst" een gespleten organiek
functioneel karakter. Aanvankelijk prevaleerde zelfs de organieke dimensie: supra, nrs. 12-13. 

(ii) irrelevantie van de hoedanigheid van de dienstverlener 

Organiek gedefinieerd, worden openbare diensten verstrekt door de overheid of door privé-personen 
bekleed met bepaalde prerogatieven eigen aan de overheid. Dit is niet noodzakelijk het geval voor 
universele diensten, die evenzeer door privé-personen op puur commerciële basis kunnen worden 
geleverd. Wanneer verzekeringsmaatschappijen autoverzekeringen verkopen of banken 
zichtrekeningen aanbieden, dan doen ze niet aan · openbare maar wellicht wel aan universele 
dienstverlening (infra, Hoofdstuk III). 66 

Ook de nationaliteit van de universele dienstverlener is irrelevant (supra, nr. 5, sub ii), terwijl het 
begrip "openbare dienst" traditioneel verwijst naar een dienst geleverd door de nationale overheid of 
daardoor aangewezen personen (en in die zin een "nationalistisch" karakter vertoont: infra, nr. 14). 

Ten slotte worden openbare diensten klassiek geassocieerd met dienstverleners-monopolisten, 
gewoon omdat ze in het verleden zo vaak door monopoliehouders werden geleverd. Universele 
dienstverlening lijdt helemaal niet onder die associatie. Integendeel, zoals gezegd zijn universele 
dienste;n tot dusver enkel ingevoerd in gedemonopoliseerde sectoren. 

(iii) eisen gesteld aan de dienst, niet enkel aan de leveringsmodaliteiten 

Inherent aan de universele dienst, zo blijkt uit de hierboven gegeven definitie, zijn behalve de 
beginselen van continuïteit en benuttigingsgelijkheid nog twee andere beginselen, die géén "wetten 
van de openbare dienst" uitmaken, en die ik hier als "het beginsel van kwaliteit" en "het beginsel van 
betaalbaarheid" zou willen aanduiden. Deze twee bijkomende beginselen betreffen niet, zoals de 
wetten van de openbare dienst, de modaliteiten van ·dienstverlening, maar wel inhoudelijke 
eigenschappen waaraan de geleverde dienst moet voldoen.67 De universeel geleverde dienst moet 

63 z· b" · d d' · ifr 48 te IJV. I.v.m. e post tenst, m a, nr. . 

64 In de literatuur worden ook punten van onderscheid aangehaald die ik niet kan onderschrijven. Zo bijv. de bewering 
van DEBÈNE, M. en RA YMUNDIE, 0., l.c., 188 dat "le service universel s'attache à la notion de réseau - si même il ne se 
confond avec elle". Voor een aantal sectoren (telecom, elektriciteit, gas, water, spoorwegen) gaat de bewering op, voor 
andere (post, lokaal openbaar vervoer, financiële diensten) niet- tenzij men de definitie van "netwerk" gevoelig zou 
uitbreiden- of slechts gedeeltelijk (media, waar enkel aan het kabelnetwerk zou kunnen worden gedacht). 

65 Supra, voetnoot 37. 

66 In die zin ook DEBÈNE, M. en RAYMUNDIE, 0., l.c., 188: "Le service universel se distingue donc du service public 
en ce que ce dernier renvoie à l'idée d'une organisation d'une activité d'intérêt général par une personne publique ou 
une personne privée investie de prérogatives de puissance publique." 
67 Zie voornoemde verklaring nr. 13 bij de Slotakte van het Verdrag van Amsterdam: "De bepalingen van artike17D 
... worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de jurisprudentie van het Hof van Justitie, onder meer wat de 
beginselen van gelijke behandeling, kwaliteit en continuïteit van deze diensten betreft" (eigen cursivering). Herlees 
voorts de definitie die de Commissie aan het begrip "universele dienstverlening" geeft (supra, nr. 4, voetnoten 8 en 10) 
en waarin de nadruk ligt op "toegang overal en voor iedereen" (benuttigingsgelijkheid), op "goede kwaliteit" en op 
"betaalbare prijzen". 
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van voldoende kwaliteit en betaalbaar zijn - eisen die de zgn. "lois de Rolland" niet opleggen aan de 
openbare dienst. 68 

(iv) minimumkarakter van de verzekerde dienst 

Universele dienstverlening heeft slechts betrekking op een "minimumpakket van diensten" (zie de 
defmitie: supra, nr. 3), terwijl dit niet het geval is voor de openbare dienst. Precies hierom zijn met 
name Franse auteurs van oordeel dat de openbare dienst niet zomaar mag worden vervangen door 
een universele dienst, die slechts een "uitgeklede" openbare dienst zou uitmaken. Dit laatste lijkt me 
onjuist. Hierboven werd reeds gemeld dat de notie "universele dienst" stringentere kwaliteitseisen 
impliceert én potentieel een veel ruimer toepassingsgebied bestrijkt dan de notie "openbare dienst". 
Daaraan dient toegevoegd dat de voorzieningen die geldende of voorgestelde communautaire 
regelgeving als "minimaal" vooropstellen, veelal minstens zo ver, indien niet verder gaan dan de 
diensten die tot op heden onder de noemer "openbare dienst" worden verstrekt.69 In zowel de 
telecom- als de postsector blijkt dat liberalisering gekoppeld aan universele dienstverlening leidt tot 
méér, i.p.v. minder gegarandeerde diensten.70 Omgekeerd blijkt een regime van openbare diensten 
de gestage afbouw van de geleverde prestaties, zowel kwalitatief als geografisch, niet te kunnen 
verhinderen. 71 

(v) europees-i.p.v. nationaalrechtelijk karakter 

"Openbare dienst" is een nationaalrechtelijk en "nationalistisch" begrip: supra, nr. 14. Helemaal 
anders is het gesteld met het begrip "universele dienst". Dit is een door Europese instellingen 
(her-)ontdekt begrip, dat slechts via het gemeenschapsrecht zijn intrede doet in de nationale 
rechtsorden. De Gemeenschap bepaalt de invulling ervan. Nationaal recht dat afwijkt van de 
communautaire regels wordt opzij gezet of vervangen ( cf. het Belgisch telecomrecht : infra, nr. 45). 
Aangezien de universele dienstverlener geen enkele band hoeft te vertonen met de overheid 
(supra, i) vervalt ook het "nationalistisch" karakter. De notie "universele dienstverlening" laat geen 
ruimte voor het vereiste dat de dienstverlener een nationaal onderdaan zou zijn. Ook op dit vlak zou 
de hoedanigheid van de dienstverlener irrelevant moeten zijn: infra, nr. 23, sub ii. 

Een en ander werpt een nieuw licht op het verzet dat in bepaalde lidstaten en milieus leeft tegen wat 
de "afbraak van de openbare dienst" wordt gen<;>emd. Behalve de vrees voor kwaliteitsvermindering 
en maatschappelijke uitsluiting spreekt uit dit protest tevens het verzet tegen de afgifte van "weer" 
een stuk nationale beslissingsmacht. Eerstgenoemde vrees kan, zo lijkt me (supra, iii), ondervangen 
worden door de invoering van plichten tot universele dienstverlening. De vrees voor aantasting van 
nationale soevereiniteit daarentegen is wel gegrond- maar met het oog op verdere integratie allicht 
ook gewenst. 

24. Afgezien van deze verschilpunten vormen de openbare en universele dienst keerzijden van 
eenzelfde medaille.72 De notie "openbare dienst", zeker in organieke zin, vertrekt meer vanuit het 
perspectief van de overheid: wanneer die beslist een openbare dienst aan te bieden, krijgt iedereen 

68 In de praktijk is dit verschil niet steeds zichtbaar. Zo leggen de beheerscontracten die de Staat met de autonome 
overheidsbedrijven sluit ter invulling van de verplicht.ingen van openbare dienst, ook kwalitatieve en tarifaire 
(minimum-)normen op. 
69 Vgl. met de liberalisering van de financiële diensten in Europa, waar ook slechts een "harmonisering van 
minimumnormen" plaatsvond. Inzake o.m. kapitaal- en solvabiliteitsvereisten leidde deze harmonisering in de meeste 
lidstaten (waaronder België) echter tot een verstrenging van de voorheen geldende normen. 

70 Infra, nrs. 41 resp. 48. Zie ook punt 35 algemeen-belang-mededeling : "De universele telecommunicatiedienst 
draagt er nu reeds toe bij dat de op nationaal niveau omschreven taken van de telecommunicatiediensten worden 
uitgebreid. Om een voorbeeld te noemen: de waarborg dat iedereen voor een betaalbare prijs toegang krijgt, inclusief 
personen die in sociaal, fysiek of economisch opzicht kwetsbaar zijn, is in een groot aantal Lid-Staten nog onbekend 
en wordt door de universele dienstverlening ingevoerd". 

7l Zie voor de post (sluiting kleine kantoren): infra, nr. 53. Voor het spoor (sluiting van onrendabele stations) : infra, 
nr. 68. 
72 Ook DEBÈNE, M. en RAYMUNDIE, 0., l.c., 188, hebben het over een "démarche inversée". 
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daar tegen dezelfde voorwaarden toegang toe. 73 "Universele dienstverlening" daarentegen neemt 
veeleer de burger als uitgangspunt: omdat die recht heeft op bepaalde diensten, moeten die universeel 
worden geleverd. Men spreekt van een recht op universele dienstverlening, niet op openbare 
dienstverlening. 

5. V ergelijicing tussen de begrippen "universele dienst" en "diensten van algemeen economisch 
belang" 

25. Geen van beide begrippen is behept met de gebreken van het begrip "openbare dienst" in een 
gemeenschapsrechtelijke context : beide zijn functioneel van aard, zonder organieke connotaties (d.i. 
zonder automatische associatie met de overheid) en beide hebben een europees- i.p.v. 
nationaalrechtelijke begripsinhoud. 

26. De vraag naar eventuele verschilpunten tussen "universele diensten" en "diensten van algemeen 
economisçh belang" hangt vanzelfsprekend samen met de definitie die men aan laatstgenoemd begrip 
toekent. Zoals gezegd, ontbreekt een eenduidige definitie nog steeds.74 Men durft zich afvragen of er 
nog wel een noemenswaardig verschil in begripsinhoud bestaat. Dit vergt enige toelichting. 

27. In de rechtsleer wordt er steeds uitdrukkelijker voor gepleit om de uitzondering uit artikel 86 (ex 
art. 90), lid 2, te reserveren voor die gevallen waarin dienstverleners verplichtingen lcrijgen opgelegd 
die ze zelf, vanuit een louter commerciële instelling, niet zouden opnemen. De "verplichtingen" 
waaraan gedacht wordt, blijken ... verplichtingen tot universele dienstverlening. 

STUYCK waarschuwde er in 1994 reeds voor dat de overheid bij de privatisering van monopolies "zeer 
precies [zal] moeten definiëren welke taken van algemeen economisch belang door de geprivatiseerde 
entiteit zullen moeten worden uitgeoefend, met name om ervoor te zorgen dat de privé-aandeelhouders 
van deze entiteit niet-rendabele onderdelen van de voormalige overheidsactiviteit zouden verwaarlozen. 
Ik denk daarbij aan een niet-rendabele luchtlijn, postbezorging in afgelegen dorpen, enzovoorts. .. . 
Uiteindelijk lijkt de noodzaak voor. kruissubsidiëring de enige rechtvaardiging voor een 
mededingingsbeperking in het algemeen economisch belang. n75 

Op de Conferentie Europees Recht 1997 van het T.M.C. Asser-Instituut verdedigde GILLIAMS 

gelijkaardige ideeën. Slechts "indien en voor zover aan de exploitant door de overheid een aantal 
verplichtingen worden opgelegd die gericht zijn op het algemeen belang (en dus niet het belang dat die 
onderneming heeft bij winstmaximalisatie of uitbreiding/handhaving van haar marktaandeel)" kan de 
door die exploitant geleverde dienst gekwalificeerd worden als van algemeen economisch belang. 
Brengen de door de overheid opgelegde verplichtingen voor de exploitant bovendien een meerkost mee, 
dan is een afwijking onder artikel 86 (ex art. 90), lid 2, mogelijk. 76 De auteur voegt hier dadelijk aan toe 
dat artikel 86, lid 2, geen afwijkingen van het mededingingsrecht zal billijken in gevallen waar 
overheidsverplichtingen, bijvoorbeeld inzake milieu of openbare veiligheid, gelijkelijk gelden voor alle 
economische operatoren die zich objectief in dezelfde omstandigheden bevinden.77 
Overheidsverplichtingen die algemeen gelden kunnen weliswaar nog steeds een taak van algemeen 
economisch belang impliceren maar de vervulling daarvan zal niet verhinderd worden door toepassing 

73 Wanneer zij de openbare dienst in organieke zin bespreken, schrijven SUETENS, L.-P. en SWARTENBROUX
V ANDERHAEGEN, S., o.c., randnr. 7, over "de overheid [die],souverein oordeelt dat het algemeen welzijn vereist dat 
voldaan zou worden aan een bepaalde collectieve behoefte". 
74 Voordeel van het concept "universele dienst" is wellicht dat de beginselen van kwaliteit en betaaibaarheid (supra, 
nrs. 4 en 23) erin verankerd liggen. 
75 STUYCK, J., in Publieke taak, private markt. De gevolgen van privatisering voor de publieke taakstelling, 
EKELMANS DEN HOLLANDER (ed.), Deventer, Kluwer, 1995,79 (eigen cursivering). 
76 GILLIAMS, H., l.c., 6-7. Zie ook p. 13 : "artikel 90, lid 2 vindt zoals gezegd enkel toepassing wanneer de naleving 
van die verplichtingen voor die ondernemingen een kost meebrengt (en haar m.a.w. niet toelaat haar activiteiten te 
voeren volgens de normale regels van de vrije-markteconomie)". 
77 GILLIAMS, H., l.c., randnr. 17 : "Artikel 90, lid 2 vindt enkel toepassing op overheidsmaatregelen die verplichtingen 
opleggen aan welbepaalde (of bepaalbare) ondernemingen en niet op regelingen die een algemeen toepassingsgebied 
hebben". 
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van het gemeen mededingingsrecht (zodat niet voldaan is aan één van de voorwaarden voor een 
afwijking op grond van artikel 86, lid 2).78 

Zoals bekend - maar ten onrechte : infra, Hoofdstukken II en III - wordt universele dienstverlening 
dikwijls automatisch met de telecomsector geassocieerd. Welnu, ook in die sector bestaat blijkbaar de 
bereidheid om het toepassingsgebied van artikel 86 (ex art. 90), lid 2 te beperken tot universele 
dienstverlening. Onder de hoofding "Article 90(2) in the Light of Universa! Service Obligations" 
concludeert BARTOSCH categoriek dat "Article 90(2) can therefore only be applied to the extent that 
economie activity with the aim of providing such a universa! service is concerned". 79 

28. Deze interpretatie -van een uitzonderingsbepaling, overigens- lijkt restrictiever dan ze is. Maakt 
ze definitief komaf met het idee dat er sectoren zouden bestaan die omwille van hun vermeend 
essentieel karakter automatisch onder artikel 86 (ex art. 90), lid 2, EG zouden ressorteren, dan houdt 
ze "omgekeerd" ook in dat "elke onderneming, wat haar activiteit ook weze, principieel onder artikel 
90, lid 2 kan vallen". 80 De gelijkenis met de hier voorgestane interpretatie van "universele 
dienstverlening" is, ook op andere vlakken, treffend. 

In een poging om inhoud te geven aan het begrip "dienst (of beter : taak) van algemeen economisch 
belang" noemt GILLIAMS als essentialia (i) de verplichting tot continuïteit, "d.w.z. de verplichting om een . 
bepaalde . dienst .. . blijvend te verzekeren, ongeacht of daarvoor op de markt (in het heden en in de 
toekomst) voldoende vraag bestaat" en (ii) "(minimum-)verplichtingen die betrekking hebben op de 
kwaliteit en de frequentie van de geleverde dienst". Deze elementen zijn inherent aan het begrip 
"universele dienstverlening" zoals hoger gedefinieerd (supra, nrs. 3-5). 

29. Maar ook de terminologie van het Hof zelf vertoont veelal opmerkelijke overeenkomsten met 
bepalingen over universele dienstverlening zoals die achteraf in liberaliseringsrichtlijnen zijn 
opgenomen. 

Zo kwalificeerde het Hof in het arrest Corbeau van 1993 als een dienst van algemeen economisch belang 
"de verplichting te zorgen voor het inzamelen, vervoeren en bestellen van poststukken, ten behoeve van 
alle gebruikers, over het gehele grondgebied van de betrokken Lid-Staat, tegen eenvormige tarieven en 
onder vergelijkbare voorwaarden van kwaliteit, zonder te letten op bijzondere situaties en op de 
economische rentabiliteit van elke individuele verrichting". 81 Deze omschrijving van de universele 
postdienst heeft als inspiratiebron gediend bij het opstellen van de Postrichtlijn van 15 december 1997.82 

In Gemeente Almelo oordeelde het Hof in 1994 dat een elektriciteitsonderneming een taak van algemeen 
belang vervult in de zin van artikel86 (toen nog art. 90), lid 2, wanneer deze onderneming "ervoor [moet] 
zorgen, dat binnen het gehele gebied dat haar is toegewezen, alle verbruikers, zowellokale distributeurs 
als eindverbruikers, ononderbroken van de op elk moment door hen gewenste hoeveelheid elektriciteit 
worden voorzien, een en ander tegen uniforme tarieven en op voorwaarden die slechts mogen variëren 

78 Stel dat de overheid, bezorgd over een dreigende maatschappelijke uitsluiting, alle verzekeraars verplicht om ook 
seropositieven tegen redelijke financiële voorwaarden een levensverzekering aan te bieden. Het zou daarbij gaan om 
een "overheidsverplichting die gelijkelijk geldt voor alle economische operatoren die zich objectief in dezelfde 
omstandigheden bevinden", zodat de betrokken operatoren geen afwijking van het gemeen (mededingings- of ander) 
recht zouden kunnen inroepen onder verwijzing naar artikel 86 (ex art. 90), lid 2, EG. Een analyse op grond van het 
concept "universele dienstverlening" zou wel een impact kunnen hebben, bijv. ter verantwoording van de oprichting 
van een volgens het solidariteitsprincipe functionerend fonds ter financiering van de verzekeringsplicht - indien die 
verlieslatend zou blijken. 

79 BARTOSCH, A., "E.C. Telecommunications Law : What aid does Artiele 90(2) of the E.C. Treaty offer to the former 
monopolists ?", C.T.L.R., 1999, (12), 15 (in dezelfde zin ook opp. 14). 

80 GILLIAMS, H., l.c., 6. 

81 Arrest van 19 mei 1993, zaak C-320/91, Jurispr. 1993, 1-2533, r.o. 15. 

82 Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad, Pb., L 15/14, 21 januari 1998. 
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volgens objectieve, voor alle afnemers geldende criteria",83 een oordeel dat de zgn. Elektriciteitsarresten 
van 199784 bevestigen en dat een vertaling vindt in de Elektriciteitsrichtlijn van 1.9 december 199685. 

Ook de wijze waarop het Hof onderscheidt tussen enerzijds activiteiten van sociale zekerheid, die voor 
toepassing van artikel 86 (ex art. 90), lid 2, in aanmerking komen, en anderzijds private 
verzekeringsdiensten, die ten volle aan het gemeen mededingingsrecht zijn onderworpen, past hier 
perfect. Bepaalde verzekeringsdiensten genieten, indien de verstrekkers ervan reeds als ondernemingen 
worden aangemerkt, 86 het predikaat "diensten van algemeen economisch belang" omdat zij, wars van 
elke vorm van segmentatie of risicoselectie, beogen aan elke betrokken werknemer tegen redelijke 
voorwaarden een adequaat pensioen te verzekeren. Zoals met name uit de recente 
bedrijfspensioenarresten Drijvende Bokken e.a. blijkt, 87 hoeft het adequaat pensioen waarvan sprake geen 
minimumpensioen te zijn - dat is het wettelijk pensioen reeds - maar kan het gaan om een kwalitatief 
hoogwaardiger (want extra) pensioen dat niettemin een "essentiële sociale functie" vervult. 
Verzekeringsdiensten die kunnen genieten van de vrijstelling van artikel 86 (ex art. 90), lid 2, blijken 
universele diensten in de hoger aangegeven zin. 

In het arrest Corsica Ferries France van 18 juni 1998 heeft het Hof, bij mijn weten voor het eerst, een 
activiteit expliciet gekwalificeerd als een "universele dienst" die, omwille van die kwalificatie, binnen het 
toepassingsgebied van artikel 86, lid 2 kan vallen.88 In geding stond de verenigbaarheid met artikelen 28, 
49, 81juncto 10 en 82juncto 86 EG (toen nog artt. 30, 59, 85juncto 5 en 86juncto 90) van een Italiaanse 
regeling die aan plaatselijke corporaties van walpersoneel een (feitelijk) monopolie verleende om in 
havens diensten te verlenen bij het vast- en aanmeren van schepen. Voor de diensten werden per haven 
onderscheiden, maar niet naar nationaliteit discriminerende, tarieven aangerekend, die de corporaties 
volgens verzoekster op discretionaire wijze bepaalden. Zoals de advocaat-generaal, oordeelde het Hof dat 
een regeling als de in geding staande niet onverenigbaar is met artikelen 28 en 49 (toen nog artt. 30 en 
59): zou er al een beperking van het vrij dienstenverkeer voorliggen, dan zou art. 46 (ex art. 56) die 
kunnen rechtvaardigen. Ook de genoemde mededingingsrechtelijke bepalingen zouden niet worden 
geschonden. Omdat "het walpersoneel ... te allen tijde en ten behoeve van elke gebruiker een universele 
dienst ... [dient] te verzekeren en wel omwille van de veiligheid in de havens" kan artikel 86, lid 2 (ex art. 
90, lid 2) hier immers toepassing vinden. 89 

Het is niet meteen duidelijk of in deze zaak werkelijk een universele dienst voorlag in de hoger 
aangegeven zin. Bovendien slaagt het Hof er niet in om de verhouding tussen de concepten universele en 
openbare dienst uit te klaren.90 Toch boeit dit arrest, al was het maar omdat het bevestigt (a) dat een 
eventuele meerkost "ter dekking van de kosten van de handhaving van de universele dienst" enkel kan 
"voor zover die component overeenkomt met de extra kosten die de specifieke kenmerken van deze 
dienst meebrengen" (r.o. 46) en (b} dat tariefdifferentiatie bij universele dienstverlening weliswaar 

83 Het Hof laat het vervolgens aan de nationale rechter over om te oordelen of een beperking van de mededinging 
noodzakelijk is om de taak van algemeen belang te vervullen. Arrest van 27 april1994, zaak C-393192, Jurispr. 1994, 
I-1477. Geciteerd wordt r.o. 48. 
84 Arresten van het Hof van 23 oktober 1997 in zaak C-157194, Commissie I Nederland, Jurispr. 1997, I-5699; zaak 
C-158194, Commissie I Italië, Jurispr. 1994, I-5789; zaak C-159194, Commissie I Frankrijk, Jurispr. 1994, I-5815; zaak 
C-160194, Commissie I Spanje, Jurispr. 1994, I-5815. 
85 Richtlijn 96192/EG van het Parlement en de Raad, Pb., L 27/20, 30 januari 1997. 
86 Organen die belast zijn met het beheer van bepaalde verplichte en op het solidariteitsbeginsel gebaseerde 
socialezekerheidsstelsels, sluit het Hof van het ondernemingsbegrip uit. Zie arrest van 17 februari 1993, gevoegde 
zaken C-159191 en C-160191, Poucet en Pistre, Jurispr. 1993, blz. I-637, ondertussen meermaals bevestigd. 
87 Arresten van het Hof van 21 september 1999 in (a) zaak C 67196, Albany International I Stichting 
Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, (b) gevoegde zaken C-115197 en C-117197, Brentjens' 
Handelsonderneming I Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, (c) zaak C-219197, 
Maatschappij Drijvende Bokken I Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, nog niet gepubliceerd 
in de Jurisprudentie. 

88 Zaak C-266196, Jurispr. 1998, I-3949. 
89 Zie r.o. 45 van het arrest, evenals r.o. 59. 

90 Waar bij de mededingingsrechtelijke analyse het "universele dienst"-concept doorweegt, hanteert het Hof het 
concept "openbare dienst" wanneer het de regeling billijkt vanuit een oogpunt van het vrij dienstenverkeer. Zie r.o. 60 
van het arrest. 
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mogelijk is (vgl. supra, nr. 5, sub iv) doch moet beantwoorden aan objectieve verschillen bij levering van 
de dienst (i.c. "de bijzondere kenmerken van elke haven"). 

30. Indien bovenstaande interpretatie van artikel86 (ex a:t. 90), lid 2 het zou halen- wat ik hoop- dan 
dient erkend dat er geen wezenlijk verschil in begripsinhoud meer overblijft tussen "diensten van 
algemeen economisch belang" en "universele diensten". In artikel 86, lid 2, zou de eerste uitdrukking 
door de tweede kunnen worden vervangen. Met het oog op de dringend vereiste terminologische en 
conceptuele uitzuivering, waarover zo dadelijk meer, lijkt me dit een gewichtige vaststelling. 

6. Pleidooi voor een grote kuis op terminologisch en conceptueel vlak 

31. Uit het voorgaande moge blijken dat "universele dienstverlening" als concept voor beleid en 
analyse onmiskenbaar pluspunten vertoont in vergelijking met andere, oudere concepten. Op de 
aangekondigde verdere verbreiding ervan durft men zich dan ook verheugen. Probleem is wel, dat we 
nu opgezadeld zitten met nog een extra begrip ter aanduiding van de "algemeen belang"-dimensie van 
diensten of instellingen, en dit terwijl de bestaande lijst uitdrukki~gen al zo uitgebreid en confuus was. 

In europeesrechtelijke juridische teksten vindt men ondertussen volgende begrippen terug, elk met eigen 

accenten maar elkaar toch ook gedeeltelijk overlappend: "diensten",91 "eisen",92 "functies",93 

"redenen",94 "taken",95 "dwingende taken",96 "prestaties"97 en "verplichtingen"98 "van algemeen 

belang" of "van algemeen economisch belang",99 "openbare dienst"lOO ("-diensten"; 
"- dienstverplichtingen") en nu dus ook "universele dienst"("- diensten";"- dienstverplichtingen"). 

Bijkomend probleem is dat sommige van deze termen ook voorkomen zonder op een "algemeen belang"
dimensie te duiden. In de Europese terecamwetgeving bijvoorbeeld verwijst de term "openbare 
(telefoon-)dienst", naar analogie met "openbaar (telefoon-)netwerk", niet naar een telefoondienst van 
algemeen belang maar naar een algemeen beschikbare dienst, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een dienst 

voor intern bedrijfsgebruik.l 01 De algemeen-belangdimensie wordt in de telecomsector aangeduid door 
de term "universele dienst" (supra, nr. 9). 

91 Zo bijv. in art. 86 (ex 90), lid 2, EG. 
92 Zo bijv. in punt 21 algemeen-belang-mededeling. 

93 Zo bijv. in punt 21 algemeen-belang-mededeling en in de negende paragraaf van het "woord vooraf' van de 
postmededeling. 
94 Zo bijv. in punt 31 algemeen-belang-mededeling. 

95 Zo bijv. in punten 61, eerste gedachtenstreepje, en 71 algemeen-belang-mededeling. 

96 Zo bijv. in Europese Raad (Cannes, 26-27 juni 1995), conclusies van het voorzitterschap, punt A.I.1.7, zoals 
geciteerd in punt 58 algemeen-belang-mededeling: 

97 Zo bijv. in punt 70 algemeen-belang-mededeling ("de diensten die tot taak hebben prestaties van algemeen belang 
te leveren"). 
98 Zo bijv. in punt 21 algemeen-belang-mededeling. 

99 "Diensten van algemeen economisch belang" zijn steeds verhandelbaar, "diensten van algemeen belang" zijn dat 
niet noodzakelijk. Tot de laatste categorie behoren volgens de Commissie ook de niet-economische activiteiten 
(waarbij de stelsels van verplicht onderwijs en sociale bescherming) en de zgn. "regale" functies die onder de 
uitoefening van het openbaar gezag vallen ("met name op het gebied van veiligheid, justitie, diplomatie, burgerlijke 
staat"). Uit de omstandigheid dat de uitzondering in art. 86 (ex 90), lid 2, EG enkel slaat op "diensten van algemeen 
economisch belang" leidt de Commissie niet af dat voor niet-verhandelbare diensten van algemeen belang de gemene 
regel van onverkorte toepassing van het mededingingsrecht zou gelden. Ze verklaart integendeel dat de Gemeenschap 
slechts ten aanzien van dat soort niet-verhandelbare diensten slechts een beperkte bevoegdheid heeft. "Het is echter 
duidelijk dat de diensten van algemeen belang, wanneer zij een niet-economisch of regaal karakter hebben, niet op 
dezelfde wijze kunnen worden behandeld als de diensten van algemeen economisch belang. Het optreden van de 
Gemeenschap ten opzichte ervan kan, zoals het Verdrag bepaalt, slechts complementair zijn." Zie punt 18 algemeen
belang-mededeling. 
100 Zo bijv. in art. 73 (ex 77) EG. 

101 Zie bijv. art. 2, lid 3, sub a, van richtlijn 97/33/EG (supra, voetnoot 4). Gedroomde illustraties vormen aanbeveling 
90/543/EEG en richtlijn 90/544/EEG van de Raad van 9 oktober 1990 "inzake de gecoördineerde invoering in de 
Gemeenschap van een paneuropese openbare semafoondienst te land" (eigen cursivering) resp. inzake de voor die 
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Het Belgische recht is zo mogelijk nog verwarder. In organieke zin hanteert het de termen "openbare 
diensten"102 en "(bank-)holdings"103, "(financiële) instellingen"104, "maatschappijen"105, 

"organismen"106 en "vennootschappen"107 "van openbaar nut". In functionele zin zijn er de 

"opdrachten", "taken" en "prestaties" "van openbare dienst",108 evenals "prestaties voor de behoeften van 

de Natie",109 "taken van gereserveerde openbare dienst", "taken van algemeen belang" en "taken van 

universele openbare dienst" (!).110 Daarnaast is nog sprake van "algemeen economisch belang"111 en van 
"strategisch belang"112. 

32. De veelheid aan begrippen leidt tot een complete spraak- en begripsverwarring. Zo weet de 
Commissie klaarblijkelijk geen raad met de komst van het begrip "universele dienst''. 

In de reeds aangehaalde mededeling van 11 september 1996,113 nochtans bedoeld om duidelijkheid te 
scheppen, kwalificeert de Commissie universele dienstverlening nu eens als een vorm van openbare 
dienstverplichting114, dan weer als een daarvan onderscheiden begrip)15 Soms laat de tekst in het 

midden of men met synoniemen te maken heeft, of juist niet.116 Soms ook geldt universele 

dienstverlening als synoniem voor "diensten van algemeen belang", 117 dan weer als middel om zulke 

invoering bestemde frequentiebanden. Dat er sprake is van een "openbare semafoondienst" betekent geenszins dat die 
dienst zou gelden als van algemeen belang. In de opsomming die richtlijn 98/1 0/EG (supra, voetnoot 4; zie 
hoofdstuk TI van de richtlijn) geeft van universeel te leveren diensten komt de semafoondienst niet eens voor. 
102 Zo bijv. in K.B. nr. 46 van 10 juni 1982 betreffende de cumulaties van beroepsactiviteiten in sommige openbare 
diensten (B.S., 15 juni 1982). 
103 Zo bijv. in art. 5, 1°, gecoördineerde wet tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de 
deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, opgenomen als 
bijlage bij K.B. 24 december 1996a houdende coördinatie van wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de 
organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde 
privaatrechtelijke financiële vennootschappen (B.S., 31 december 1996, vierde uitgave). 
104 Zo bijv. in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (B.S., 
24 maart 1954). 
105 Zo bijv. in art. 1, § 1, wet 2 april 1962 tot oprichting van een nationale investeringsmaatschappij en van erkende 
gewestelijke investeringsmaatschappijen, ondertussen herbenoemd tot "Wet betreffende de Federale 
Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen". 
106 Zo bijv. in art. 1, § 1, wet 21 maart 1991 (supra, voetnoot 3). 
107 Zo bijv. in art. 4, § 2, wet 2 april 1962, zoals ingevoegd door art. 103, sub B, wet 4 augustus 1978 tot economische 
heroriëntering (bijvoegsel bij B.S., 17 augustus 1978). 
108 Zo bijv. in art. 3, § 1, art. 3, § 2, 1°, resp. art. 3, § 2, 2°, wet 21 maart 1991 (supra, voetnoot 3). 

109 Zo bijv. in het tweede beheerscontract tussen de Staat en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, 
opgenomen alsbijlage bij K.B. 25 september 1997 (B.S., 29 oktober 1997). 
110 De laatste drie begrippen vindt men bijv. in art. 2, §§ 1-3, van het tweede beheerscontract tussen de Staat en 
De Post, opgenomen als bijlage bij K.B. 10 januari 1997 (B.S., 5 maart 1997). 
111 Zo bijv. in art. 1, sub a, wet 17 juli 1959 tot invoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de 
economische expansie en de oprichting van nieuwe industrieën ("Expansiewet"), B.S., 29 augustus 1959. 
112 Zo bijv. in art. 6, sub 2°, decreet 15 december 1993 tot bevordering van de economische expansie in het Vlaamse 
Gewest, B.S., 4 maart 1994. 
113 Supra, nr. 4 en voetnoot 6. 

114 Zie punt 27. algemeen-belang-mededeling: "universele dienstverlening of andere openbare dienstverplichtingen" 
(eigen cursivering). In die zin ook punt 32 van dezelfde mededeling: "universele dienstverlening en de andere 
openbare dienstverplichtingen" (eigen cursivering). 
115 NIHOUL, P., Droit européen des télécommunications. L'organisation des marchés, Brussel, Larcier, 1999, 314. 
116 Zie punt 33 algemeen-belang-mededeling: " ... de diensten van algemeen belang die op basis van universele of 
openbare dienstverplichtingen aan de consumenten worden aangeboden". 
117 Zie het advies van de Commissie van 28 februari 1996 met het oog op de Intergouvernementele Conferentie
"Versterking van de politieke unie en voorbereiding van de uitbreiding" : "Tot deze waarden (waarden die in alle 
Europese samenlevingen gelden, nb) behoort dat de burgers toegang hebben tot universele diensten of diensten van 
algemeen belang" (eigen cursivering). 
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diensten van algemeen belang aan te bieden, 118 terwijl de notie "diensten van algemeen belang" ook als 

verzamelnaam dienst doet 119. Een enkele maal hanteert de Commissie "universele dienstverlening" als 

synoniem van "diensten van algemeen economisch belang"120. Meer in het algemeen slaagt de instelling 
er niet in om aan de begrippen "openbare dienst", a.e.b.-dienst en universele dienst een onderscheiden 
begripsinhoud toe te kennen. "Specifieke openbare dienstverplichtingen" bijvoorbeeld beschouwt ze in 
alle drie de gevallen als constitutief bestanddeel, overigens zonder aan te geven wat die verplichtfugen 

juist inhouden.121 

Weer anders is de ordening in de Commissiemededeling van 17 juni 1998 over "Diensten van algemeen 

economisch belang in de banksector", 122 waar universele diensten verschijnen als onderdeel van de 
ruimere categorie a.e.b.-diensten: universele diensten zijn a.e.b.-diensten, maar het omgekeerde is niet 
het gevai.123 

33. De Commissie brengt het er niet slechter vanaf dan andere Instellingen. Na 47 jaar is het Hof er 
nog steeds niet in geslaagd om het begrip "diensten van algemeen economisch belang" eenduidig te 
omschrijven of toe te passen (supra, nr. 19). De rechtspraak over artikel 86 (ex art. 90) geldt, zoals de 
rechtsleer vrij unaniem beklemtoont, allerminst als toonbeeld van coherentie. Dat rechter EDW ARD in 
de artikel 86-rechtspraak vier strekkingen onderscheidt waarvan er minstens twee actueel toepassing 

zouden vinden, 124 is vanuit een oogpunt van rechtszekerheid allesbehalve bemoedigend. 

Behalve de Instellingen zijn ook de lidstaten verward (zie supra, nr. 21 over de gelijkschakeling van 
"diensten van algemeen economisch belang" en "openbare diensten" in art. 16 EG). Tenslotte blijkt 
ook de rechtsleer niet altijd even consequent. 

118 Idem : "die op basis van ... worden aangeboden". 

119 Vandaar, ook de titel van de algemeen-belang-mededeling: "De diensten van algemeen belang in Europa". 
Volgens de Commissie ressorteren daaronder ook niet-economische en regale functies (supra, voetnoot 99) evenals 
blijkbaar (zie kader op eerste blz. van de mededeling) diensten van algemeen economisch belang, openbare diensten en 
universele diensten. De instelling benadrukt overigens dat het beleid ter bevordering van "diensten van algemeen 
belang" niet alleen een interne-marktdimensie vertoont. Andere beleidsdomeinen die ze met dit begrip in verband 
brengt, zijn : economische en sociale samenhang, Europees burgerschap, milieu, consumentenbeleid, werkgelegenheid, 
sociale politiek, volksgezondheid, onderwijs en opleiding, cultuur, technische normering, transeuropese netwerken en 
onderzoek en ontwikkeling- kortom, ongeveer alles. Immers, communautaire actie op elk van deze gebieden "vorm[t] 
een aanvullende bijdrage van Europa ten behoeve van het algemeen belang en [is] van doorslaggevende betekenis voor 
de verwezenlijking van de cohesie- en solidariteitsdoelstellingen van de Gemeenschap". Zie punten 14 en 54-56 
algemeen-belang-mededeling. 

120 Zie de op twee na laatste paragraafvan het "woord vooraf' van de postmededeling: "Met name is de Commissie 
van oordeel dat, mits het in artikel 90, lid 2, inzake de universele dienstverlening bepaalde in acht wordt genomen, ... " 
(eigen cursivering). Zie ook infra, voetnoot 55 over het gebrek aan onderscheid in de definities van a.e.b.-diensten en 
openbare diensten. 

121 De bij wijze van voorbeeld opgegeven sectoren verschillen wel, maar op voorbeelden alleen valt vanzelfsprekend 
geen definitie te bouwen. 
122 "Report of the European Commission to the Council of Ministers : Services of general economie interest in the 
banking sector", in het Engels, Duits en Frans beschikbaar op Internet, 
"europa.eu.int/comm/dg04/aidlen/rep _ bank.htm". 

123 Vgl. punt 30 algemeen-belang-mededeling (supra, voetnoot 6). 
124 Zie (i) EDWARD, D.A.O., "Competition law implications of deregulation and privatisation : general report", in het 
verslagboek van het XVIe PIDE-congres, dl. III, Rome, FIDE, 1994, 491-528; (ii) EDWARD, D. en HOSKINS, M., 
"Article 90: Deregulation and EC law. Reflections arising from the XVI FIDE conference", C.M.L.R., 1995, 157-186; 
(iii) EDWARD, D.A.O., Artiele 90 EC-Treaty and the deregulation, liberalisation and privatisation of pub/ie 
enterprises and pub/ie monopolies. Referat im Rahmen der Vortragsreihe "Europa vor der Regierungskonferenz 
1996", Bonn, 18. Dezember 1995, Zentrum für Europäisches Wirtschaftsrecht. Vorträge und Berichte 60, Bonn, 
Rheinische Friedrich-Wilhelros Universität, 1996, 28 p. De analyse van rechter Edward - het gaat in wezen om drie 
varianten van dezelfde tekst - wordt tegenwoordig opvallend vaak als uitgangspunt genomen bij de analyse van art. 86 
(ex art. 90) EG. 
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Zo valt het me op dat de begrippen "openbare dienstverplichtingen" en "universele diensten" in een 
editoriaat van de Common Market Law Review simpelweg als synoniemen worden voorgesteld, 125 terwijl 
Franse literatuur precies het verschil tussen deze begrippen centraal stelt en universele diensten als 
"uitgeklede" openbare diensten voorstelt.126 Een dovemansgesprek ? 

34. Ik deel de visie dat de huidige toestand niet langer aanvaardbaar is.127 Respect voor nationale 
eigenheid en subsidiariteit mag niet langer dienen als excuus voor het uitblijven van heldere definities, 
die een noodzakelijke voorwaarde uitmaken voor heldere normering. 

7. Pleidooi voor "universele dienstverlening" als veralgemeend uitgangspunt 

35. D~ actuele toestand, hoe onvolkomen ook, biedt perspectieven. Zolang de Europese en nationale 
overheden geen coherente benadering weten uit te werken tegenover diensten of instellingen "van 
algemeen belang" (ik gebruik deze terminologie hier als neutraal verzamelbegrip128) staat het ieder 
van ons vrij om zelf een dergelijke benadering voor te stellen. Vandaar volgend voorstel. Omdat ... 

(i) de begrippen "openbare dienst" en "diensten van algemeen economisch belang" blijkbaar niet 
eenduidig te definiëren vallen (supra, nrs. 31-33), terwijl dat voor "universele diensten" wel het 
geval is (supra, nrs. 3-5); 

(ii) het concept universele dienstverlening een inhoudelijke meerwaarde vertoont in vergelijking met, 
vooral, het begrip "openbare dienst" (supra, nr. 23); 

(iii) de begrippen "diensten van algemeen economisch belang" en "universele dienstverlening" steeds 
meer naar elkaar toegroeien (supra, nrs. 26-30); en 

(iv) de huidige terminologische en conceptuele verwarring niet langer aanvaardbaar is (supra, nr. 34) 

... durf ik ervoor pleiten om in alle communautaire regelgeving, primair en secundair, en in alle 
sectoren, het begrip "universele dienstverlening" als uitgangspunt te hanteren. Op termijn kan dit 
behalye een beperkte amendering van het Verdrag (artikelen 73 en 86, ex artt. 77 en 90)129 o.m. ook 
een gelijkschakeling impliceren van de terminologie in regelgeving in de sectoren energie en transport 
-waar universele dienstverlening momenteel "openbare dienstverlening" wordt genoemd (infra, 
nrs. 54 en 61-65) - met de terminologie die reeds in de sectoren telecom en post wordt gehanteerd. 
Indien ze gemeenschapsrecht implementeren, en enkel dan, zouden lidstaten de communautaire 
eenheid in terminologie moeten volgen. 

D. Scharnier 

36. Universele dienstverlening, ontstaan als argument voor de vestiging van een monopolie, blijkt 
geëvolueerd naar een argument (een troostprijs ?) bij de afbraak van diezelfde monopolies. Sceptici 
zullen spreken van een strategische zet, bedoeld om de vrije concurrentie en de privé-sector te doen 
prime~en op monopolies en op de overheid die deze monopolies meestal uitoefent. Anderen, 

125 "The position of public service obligations or universa! services, as they [are J also called, under Community law is 
at present only partly addressed." Zie X, "Public service obligations: A blessing or a liability ?", C.M.L.R .. , 1996, 
(394), 397. 
126 Supra, nrs. 23, sub iv en v. 
127 In die zin ook het besluit van voornoemd editoriaal in Common Market Law Review: "Public service obligations 
will constitute a blessing for the development of the internal market if and when a clear definition of them enables 
public enterprises to performtheir dual role of provider of public services on the one hand, and enterprise subject to 
competition on the other hand. They will be a liability as long as they are not properly defined, and thus allow public 
enterprises to change hats at their convenience, thereby frustrating competition." 

128 Zoals de Commissie dat doet: supra, nr. 32 en voetnoot 119. 
129 Waar het begrip "openbare dienst" in organieke zin wordt gehanteerd, zoals bijv. in de Engelse taalversie ("public 
service"; in het Nederlands: "overheidsdienst", Frans: "administration publique") van art. 39 (ex art. 48), lid 4, EG, 
kan het vanzelfsprekend behouden blijven. 
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waaronder ikzelf, zien de ontwikkeling van het concept universele dienstverlening als een kans om de 
eeuwige strijd tussen overheid en privé, tussen nationalisering en priv~tisering, tussen 
overheidsinmenging en vrije markt, te ontmijnen. Zoals gezegd: van tel is niet wie, de overheid of de 
privé-sector, maatschappelijk relevante diensten levert (institutionele benadering), maar wel dat dit 
soort diensten wordt geleverd (functionele benadering). 

37. Beide visies lijken me perfect verzoenbaar, op voorwaarde dat aan het concept "universele 
dienstverlening" een ruimere draagwijdte wordt toegekend dan tot nu toe het geval is. Het wordt meer 
bepaald tijd om dit concept ook te hanteren in situaties waar niet de <;>verheid maar de privé-sector de 
lakens uitdeelt, en waarin niet van een monopolie maar juist van te vrije concurrentie sprake is. Vanuit 
die optiek wordt in dit proefschrift (infra, Hoofdstuk ill) beargumenteerd dat actuele discussies 
omtrent minimumlevering van financiële diensten, vrije nieuwsgaring en segmentering bij 
verzekeringen, allemaal als discussies rond universele dienstverlening te analyseren vallen. Telkens 
gaat het immers om diensten of producten waarvan beargumenteerd kan worden dat ze voor een 
behoorlijk functioneren van burgers in de huidige samenleving zo essentieel zijn dat iedereen er gratis 
of mits een redelijke vergoeding over moet kunnen beschikken. 

Vooraf wordt een overzicht geboden van rechtsdomeinen waarin nu reeds van universele 
dienstverlening sprake is (infra, Hoofdstuk TI). 

Hoofdstuk 11. Universele dienstverlening de lege lata : als corollarium van 
deregulering 

38. Op enkele jaren tijd is "universele dienstverlening" geëvolueerd van een puur theoretisch tot een 
positiefrechtelijk concept. Maar zoals gezegd treft men de positiefrechtelijke bepalingen vooralsnog 
slechts aan in sectoren die door monopolies, meestal overheidsmonopolies, werden of worden 
beheerst : telecom, post, spoorwegen en energie. 

A. Telecom 

39. Vrij algemeen nog wordt het begrip universele dienstverlening geïdentificeerd met de 
telecomsector. Dit is begrijpelijk. Niet alleen is het begrip historisch met die sector verbonden (supra, 
nrs. 8-ll) maar bovendien is het telecomrecht vooralsnog de enige rechtstak waar op Europees en 
nationaal niveau een volledig uitgewerkt regelgevend kader geldt dat zowel de omvang als de 
leverings-en financieringsmodaliteiten van de universele dienst ordent. 

1. Europa 

40. Sinds 1993 denken de Gemeenschapsinstellingen op min of meer systematische wijze na over een 
universele telecomdienst (supra, nr. 9). Naarmate hun gedachten vorm kregen, hebben ze die 
vastgelegd in talloze niet-bindende mededelingen, verklaringen en resoluties, 130 én in richtlijnen. De 

130 Zie onder meer punten B, 1, 4, 8-10 en 21 van resolutie A3-0113/93 van het Parlement van 20 april 1993 over de 
mededeling van de Commissie van 21 oktober 1992 getiteld "Overzicht van de situatie in de sector 
telecommunicatiediensten (1992)" (Pb., C 150/39, 31 mei 1993); punten 9-10 en 12-13 van resolutie A3-0117/93 van 
het Parlement van 20 april 1993 over de mededeling van de Commissie "Naar kostenoriëntering en aanpassing van de 
tariefstructuren-Telecommunicatietarieven in de Gemeenschap" (Pb., C 150/37, 31 mei 1993); resolutie van de Raad 
van 22 juli 1993 inzake het overzicht van de situatie in de telecommunicatiesector en de noodzaak voor verdere 
ontwikkeling op die markt [93/C 213/01] (Pb., C 213/1, 6 augustus 1993); resolutie van de Raad van 7 februari 1994 
(supra, voetnoot 5); verklaring van de Commissie [s.d.] over die resolutie van de Raad (Pb., G48/8, 16 februari 1994); 
resolutie A3-0317/94 van het Parlement van 6 mei 1994 over de mededeling van de Commissie vergezeld van het 
voorstel voor een resolutie van de Raad betreffende beginselen voor de universele dienstverlening in de 
telecommunicatiesector (Pb., C 205/551, 25 juli 1994); punt 4 van de resolutie van de Raad van 22 december 1994 
inzake het principe van en het tijdschema voor de liberalisering van telecommunicatie-infrastructuur (Pb., C 379/4, 
31 december 1994); hoofdstuk V ("Universele dienstverlening") en hoofdstuk VI, punt 6 ("Handhaving en uitbouw 
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Europese telecom-wetgever heeft inzake universele dienstverlening aldus pionierswerk verricht en 
verdient daarvoor alle lof. Vervelend bijverschijnsel van dit pionierswerk is wel dat de relevante regels 
verspreid liggen over een groot aantal richtlijnen, deels van de Commissie met artikel 86 (ex 90) EG 
als rechtsbasis en deels van het Parlement en de Raad met artikel 95 (ex 1 OOA) EG als rechtsbasis 
(duale structuur van de regelgeving inzake telecommunicatie). 

41. Drie actuele richtlijnen zijn relevant. 

-Via richtlijn 96/19/EG van 13 maart 1996 (zgn. "volledige mededingingsrichtlijn", die ook de 
vrijmaking van spraaktelefonie voorschreef vanaf 1 januari 1998), uitgevaardigd op basis van (toen 
nog) artikel 90 EG, verplichtte de Commissie de lidstaten ertoe om haar uiterlijk op 1 januari 1997 
de financiële verplichtingen met betrekking tot de universele dienst mee te delen, en om deze 
verplichtingen uiterlijk op 1 juli 1997 te publiceren.l31 

-De "Interconnectierichtlijn" 97/33/EG van het Parlement en de Raad van 30 juni 1997132 bevat 
dwingende bepalingen over de financiering van de universele dienstverlening. 

Onder verwijzing naar het subsidiariteitsbeginsel133 laat de Gemeenschap het weliswaar aan de nationale 
overheden over om te bepalen of universele dienstverlening een meerkost inhoudt die gefmancierd moet 
worden, en zo ja, of die meerkost dan gefinancierd moet worden door de Staat, dan wel via een specifiek 
financieringsmechanisme. Maar eenmaal een lidstaat opteert voor financiering- en zeker indien hij, zoals 
België, kiest voor een specifiek financieringsmechanisme - is hij gebonden aan zeer strenge voorwaarden 
ter voorkoming van staatssteun of marktafscherming. De Commissie heeft laten weten dat "zij er bij het 
toezicht op de .. . omzetting van de communautaire telecommunicatierichtlijnen in nationale wetgeving 
met name over zal waken dat de door de lidstaten in verband met de kostenberekening en de financiering 

·van een universele dienst in een concurrerende omgeving") van het Groenboek van de Commissie van 25 oktober 1994 
(deel I, COM(94) 440) en 6 januari 1995 (deel II, COM(94) 682) inzake de liberalisering van de telecommunicatie
infrastructuur en kabeltelevisienetten (niet gepubliceerd in het Publicatieblad); punt 2 van resolutie A4-0063/95 van 
het Parlement van 7 april 1995 over deel I van dat Groenboek (Pb., C 109/310, 1 mei 1995); punten 1-6 van resolutie 
A4-0111/95 van het Parlement van 19 mei 1995 over deel II van het Groenboek (Pb., C 151/479, 19 juni 1995); punten 
3.2 en 4.2 van het advies van het Economisch en Sociaal Comité van 13 september 1995 over hetzelfde Groenboek 
(Pb., C 301/24, 13 november 1995); preambule en punten 1, 3, sub b), 4 en 7 van de resolutie van de Raad van 
18 september 1995 over de ontwikkeling van het toekomstige regelgevingskader voor de telecommunicatie 
[95/C 258/01] (Pb., C 258/1, 3 oktober 1995); punten 2.1 en 3.1 van het advies van het Economisch en Sociaal Comité 
van 31 mei 199 5 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toepassing van 
open network provision (ONP) op spraaktelefonie (Pb., C 236/38, 11 september 1995); punten 4.3.1 en 44 van het 

. advies van het Economisch en Sociaal Comité van 22 november 1995 over de ontwerp-richtlijn van de Commissie met 
betrekking tot de volledige liberalisering van de markten voor telecommunicatie (Pb., C 39/52, 12 februari 1996); 
mededeling van de Commissie over de universele dienst in de telecommunicatiesector in het perspectief van een 
volledig geliberaliseerde ('omgeving - een essentieel element van de informatiemaatschappij (doe. COM(96) 73; niet 
gepubliceerd in het Publicatieblad, maar zie Bull.EU); resolutie van het Parlement van 12 december 1996 over die 
mededeling (Pb., C 20/156, 20 januari 1997); punt 17 van resolutie A4-0213/97 van het Parlement van 17 juli 1997 
over de ontwerpmededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de mededingingsregels op 
overeenkomsten inzake toegang in de telecommunicatiesector (COM(96)0649 - C4-0010/97) (Pb., C 286/234, 
22 september 1997). 

13 1 Richtlijn 96/19/EG van de Commissie van 13 maart 1996 tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking 
tot de invoering van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie (Pb., L 74/13, 22 maart 1996). Zie 
met name art. 4quater van richtlijn 90/388/EEG, zoals ingevoegd door art. 1, lid 6, van richtlijn 96/19/EG (en niet door 
art. 4C van die richtlijn, zoals de infra, in voetnoot 133 geciteerde Commissiemededeling van 27 november 1996 
verkeerdelijk aangeeft). Zie voorts consideransen 4, 9, 14, 19-22 en 30 van richtlijn 96/19/EG en art. 1, lid 3, van die 
richtlijn, dat art. 3 van richtlijn 90/388/EEG vervangt. 
132 Supra, voetnoot 4. 
133 Zie o.m. de Commissiemededeling van 27 november 1996 over "Beoordelingscriteria voor nationale regelingen 
voor de kostenberekening en finànciering van de universele telecommunicatiedienst en richtsnoeren voor de lidstaten 
over de toepassing van dergelijke regelingen" (doe COM(96) 608; niet gepubliceerd in het Publicatieblad), p. 4, 
nr. 2.3. Vgl. punten 9-12 algemeen-belang-mededeling, over "Verscheidenheid van organisatievormen". 
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van de universele dienst ingestelde regelingen de toegang tot de betreffende markten· niet beperken" .134 
België heeft dit mogen ondervinden, want de Commissie heeft ons land herhaaldelijk op de vingers getikt 
voor de wijze waarop invulling werd gegeven aan zowel de omvang als de financiering van de universele 
dienst, en vervolgens voor het Hofvan Justitie gedaagd (infra, nr. 45). 

-De door Parlement en Raad uitgevaardigde zgn. "Open Network Provision (ONP)"-richtlijnen 
(richtlijnen 95/62/EG van 13 december 1995, met ingang van 30 juni 1998 opgeheven en vervangen 
door richtlijn 98/1 OfEG135) handelen over de inhoud van de universele dienst. Vastgesteld wordt 
welke diensten precies minimaal ten dienste van de klant moeten staan. 

Zonder in detail te treden, 136 kan men stellen dat de communautaire regelgever het nationale recht in 
een strak keurslijf dwingt. Dat is goed: nationale overheden zouden immers de neiging kunnen 
vertonen om de gewezen nationale (overheids-)monopolist te bevoordeligen door (a) een zo lang 
mogelijke lijst met universeel te leveren telecomdiensten vast te stellen, (b) vervolgens te bepalen dat 
de gewezen monopolist voor levering zal instaan, en ( c) ten slotte via een . fonds voor de universele 
dienstverlening alle andere marktdeelnemers te laten meebetalen. 

2. België 

42. Wet 20 december 1995 en K.B. 28 oktober 1996. Ook voor België vormde de liberalisering van de 
telecomsector een eerste, naar achteraf zou blijken buitengewoon ongelukkige, kennismaking met de 
wereld van universele dienstverlening. 

Nog voordat Europa een sluitende regelg~ving klaar had, liet de regering in de programmawet van 
20 december 1995 "houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen"I37 twee basisprincipes inzake 
universele dienstverlening inschrijven (en een begripsomschrijving : supra, nr. 3). Ten eerste : de 
universeel aan te bieden diensten dienen verstrekt door het overheidsbedrijf Belgacom. Ten tweede: de 
andere leveranciers van telecomdiensten zouden via bijdragen aan een "Fonds voor de universele 
dienstverlening" moeten meebetalen voor de universele dienstverlening door Belgacom.I38 

Voor het overige kende de wet van 20 december 1995 de Koning buitengewoon ruime machten toe, 
onder meer om de lijst van universeel te leveren telecomdiensten, de kosten van de universele dienst en 
de technische en financiële voorwaarden voor het verstrekken ervan vast te leggen. De Koning zou ook 
eigenhandig de categorieën diensten kunnen aanduiden waarvan de leveranciers zouden moeten bijdragen 
in voornoemd Fonds. Daarbovenop kreeg Hij de bevoegdheid om tot 31 maart 1998 zowat alle Europese 
richtlijnen en verordeningen inzake telecommunicatie te implementeren.l39 

134 (Enige) Verklaring bij richtlijn 97/51/EG (supra, voetnoot 4). Zie ook consideransen 3-5, art. 1, lid 1, sub b, en lid 
2, en bijlage I, van en bij die richtlijn 97/51/EG, waardoor wijzigingen worden aangebracht aan richtlijn 90/387/EEG 
(supra, voetnoot 4). · 

135 Supra, voetnoten 4 en 23. Aan richtlijn 95/62/EG moesten de lidstaten vóór 13 december 1996 voldoen. 
136 Daarvoor zij verwezen naar volgende recente proefschriften over de telecomsector: LAROUCHE, P., The Bases of 
EC Telecommunications Law after Liberalization, Oxford, Hart, 2000,498 p. (zie vooral pp. 23, 31-32, 71-76,367 en 
375-378) en vooral NrnOUL, P., o.c., 369 p. In dit laatste boek zijn pp. 281-320 ("Quatrième partie: Le service 
universel, dérogation à la concurrence ?") gewijd aan universele dienstverlening in de telecomsector (hoofdstukken: 
"La génèse du service universel", "Les règles applicables au service universel", "Le service universet et les services 
d'intérêt général", "Le service public et Ie service universel"). 
137 B.S., 23 december 1995. Relevant zijn de artikelen 87-91 van de wet van 20 december 1995 (supra, voetnoot 3): 
artt. 87 en 88 wijzigen artt. 68 resp. 75 van de wet van 21 maart 1991 (supra, voetnoot 3), terwijl artt. 89 tot 91 in 
dezelfde wet van 21 maart 1991 de artt. 85bis tot 85quater invoegen -die ondertussen alweer zijn opgeheven of 
vervangen: infra, voetnoot 150. 
138 Art. 85quater, § 1, eerste zin, wet 21 maart 1991 (supra, voetnoot 3), zoals ingevoegd door art. 91 wet 
20 december 1995 (supra, voetnoot 3). 
139 Art. 122, § 1, wet 21 maart 1991 (supra, voetnoot 3), zoals gewijzigd door art. 102 wet 20 december 1995 (supra, 
voetnoot 3). Op te merken valt dat verordeningen rechtstreeks toepasselijk zijn in elke lidstaat, zodat ze geen 
implementatie behoeven (art. 249, ex 189, lid 2, EG), terwijl particulieren ook de bepalingen van niet-tijdig of onjuist 
geïmplementeerde richtlijnen voor hun nationale rechter tegen de overheid kunnen inroepen indien die bepalingen 
voldoende precies en onvoorwaardelijk zijn (verticale rechtstreekse werking van richtlijn bepalingen). 
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Gebruik makend van de hem toegekende bevoegdheden, vaardigde de Koning op 28 oktober 1996 een 
besluit uit "houdende de lijst van de diensten die worden gepresteerd bij wijze van universele 
dienstverlening".140 De lijst was lang, en kon in de toekomst nog worden uitgebreid. Volgende diensten 
moest Belgacom, op kosten van de volledige telecomsector, universeel ter beschikking stellen : toegang, 
voor eenieder die erom verzoekt, tot het vaste basistelefoonnet en tot de basisdiensten inzake 
spraaktelefonie,141 een faxverbinding, een modem, een telefoonnummer, gratis oproeping van 
noodnummers, 142 een hulpdienst en een dienst inlichtingen aan de abonnees, 143 aanleg, onderhoud en 
werking van openbare betaal telefoons, 144 betaalbare lijnen die interactiviteit en toegang tot Internet 
mogelijk maken (gedacht wordt aan een ISDN-lijn, zo blijkt uit het Verslag aan de Koning) "om aldus 
tegemoet te komen aan de bijzo~dere sociale noden van ziekenhuizen; scholen; openbare 
bibliotheken"145 en een witte telefoongids146. Bovendien moest Belgacom bij niet-betaling van de 
telefoonrekening sommige elementen van de universele dienstverlening toch blijven garanderen : 
wanbetalers moeten nog steeds door een andere abonnee kunnen worden opgeroepen en moeten zelf o.m. 
noodnummers kunnen oproepen. 

43. Het is de moeite waard, zeker in het licht van de stelregels verderop (infra, nrs. 1 08-119), om even 
stil te staan bij de motieven van de Belgische regelgever om zo snel - bij machtenbesluit, als eerste 
lidstaat en nog voordat communautaire regels beschikbaar waren - een kader voor de universele 
dienstverlening in de telecomsector in te voeren. Terwijl officieel sociale motieven naar voren werden 
geschoven, valt de démarche zeker ook te verklaren vanuit (a) de wens om een tegengewicht te creëren 
voor een liberalisering (van de telecomsector) waartegen België zich zolang mogelijk had geweerd en 
(b) de eis vanwege de privé-kopers van een aandelenpakket Belgacom om terzake duidelijkheid te 
krijgen. Tekenend is dat de overeenkomst tot verkoop van Belgacom-aandelen werd ondertekend op 
21 december 1995, één dag nadat het Parlement de wet had aangenomen die o.m. het "Fonds voor de 
universele dienstverlening" inrichtte (het Arbitragehof zou de wet op dit punt later vernietigen : infra, 
volgend randnr.). 

Geïnterpelleerd door een Parlement dat zich buitenspel gezet voelde, bevestigde de bevoegde minister het 
hierboven onder (a) genoemde verband tussen invoering van universele dienstverlening en privatisering: 

"L'insertion d'un chapitre consacré aux télécommunications s'explique par trois éléments au moins. La 
consolidation stratégique de Belgacom et la cession d'une minorité de ses actions à un partenaire ne sont 
pas sans incidence sur les finances publiques. Ce processus, qui tient compte du contexte européen de 
dérégulation, ne peut être mis en oeuvre sans garanties concrètes de proteetion de l'usager par Ie service 
universel. Le calandrier fixé pour la remise et !'examen des offres des candidats partenaires stratégiques 
de Belgacom mis en liaison avec la nécessité de concrétiser Ie service universel dans des délais 
comparables, justifie que l'urgence ait été ainsi invoquée. 

L'acte juridique européen auquel il convient de faire référence est la directive adoptée par la commission 
Ie 18 octobre 1995 devant entrer en vigueur Ie 1er janvier 1996. Elle vise à ouvrir les infrastructures du 
réseau cäblé de télédistribution à la foumiture des services non réservés . de télécommunication. Le 

140 B.S., 10 december 1996. Zie ook vraag nr. 87 van mevrouw de Bethune van 4 oktober 1996 aan de Vice-eerste 
minister en minister van economie en telecommunicatie over "De gezinsdimensie van het beleid van de minister", 
Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 19 november 1996, [1-32], 1574. Het besluit is, krachtens art. 20 ervan, in werking 
getreden op de dag van publicatie in het Staatsblad. 
141 Art. 2, 1°, K.B. 28 oktober 1996 (supra, vorige voetnoot), verder gespecifieerd in artt. 4-5 en 8 van dat K.B. 
Art. 2, 1°, hanteert de begrippen "basisdiensten inzake spraaktelefonie" en "vaste basistelefoonnet". In art. 1 worden 
niet deze begrippen gedefinieerd maar wel de begrippen "basisdienst inzake spraaktelefonie" (art. 1, 5°) en "openbaar 
vast basistelefoonnet" (art. 1, 6°). 
142 Art. 2, 2°, K.B. 28 oktober 1996, verder gespecifieerd in artt. 11 en 15 van dat K.B. 

143 Art. 2, 3° en 4°, K.B. 28 oktober 1996, verder gespecifieerd in artt. 6-7 yan dat K.B. 

144 Art. 2, 6°, K.B. 28 oktober 1996, verder gespecifieerd in artt. 9 en 15 van dat K.B. Zie ook de definitie van 
"openbare betaaltelefoon" in art. 1, 7°, van hetzelfde besluit. · 

145 Art. 2, 7°, K.B. 28 oktober 1996. Zie-ook de definitie van "scholen", "openbare bibliotheken" en "ziekenhuizen" in 
art. 1, 10°, 11 oen 12°, van hetzelfde besluit. 

146 Art. 2, 8°, K.B. 28 oktober 1996, verder gespecifieerd in art. 10 van dat K.B. Zie ook de definitie van 
"telefoongids" in art. 1, 13°, van hetzelfde besluit. 
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Gouvernement considère que de telles dispositions ne peuvent entrer en vigueur sans avancées 
significatives quant à la concrétisation du service universei."l47 

44. De wijze waarop in ons land een universele telecomdienst is ingevoerd, stond van in het begin aan 
hevige Jcritiek bloot. 

Parlementsleden, ook van de meerderheid, waren ongelukkig met het gebrek aan debat over de wet van 
20 december 1995 (tijdsdruk; karakter van programmawet als "te nemen ofte laten"). De Raad van State 
bracht vernietigende adviezen uit over zowel de wet van 20 december 1995 als het besluit van 28 oktober 
1996, vooral omwille van de ruime bevoegdheidsdelegaties aan de Koning. De Europese én Vlaamse 
overheden zagen in de opgezette constructie (lange lijst met universeel te leveren diensten+ toekenning 
van universele dienstverlening aan overheidsmonopolist + Fonds dat andere dienstverstrekkers doet 
meebetalen) een poging om de Belgische markt af te schermen voor nieuwkomers zoals Telenet 
Vlaanderen. 

Bij arrest van 17 april 1997 vernietigde het Arbitragehof het artikel van de wet van 20 december 
1995148 dat een Fonds voor de universele dienstverlening inrichtte. Het Arbitragehof oordeelde dat via 
het Fonds in wezen een belasting wordt opgelegd waarvan, in strijd met het legaliteitsbeginsel in 
belastingzaken, de Koning wezenlijke bestanddelen kan bepalen. Aldus ontstaat een discriminatie 
tussen personen die onderworpen zijn aan belastingen waarvan, zoals het hoort, alle essentiële 
gegevens in de wet zijn vastgesteld en personen die, zoals verzoekster ITT -Promedia, onderworpen 

zijn aan belastingen waarvan niet alle essentiële gegevens in de wet zijn vastgesteld.l49 

45. Wet 19 december 1997: tabu/a rasa. Bij wet van 19 december 1997149bis heeft het Parlement, 
verplicht tot omzetting van de Europese telecomregelgeving vóór 1 januari 1998, "tabula rasa" 
gemaakt. De bestaande regelgeving, die onverenigbaar bleek met hogere rechtsnormen (Grondwet en 
gemeenschapsrecht) is vervangen, de fouten uit het verleden lijken rechtgezet. 

De wet van 19 december 1997 laat niets heel van de artikelen van de wet 20 december 1995 die op 
universele dienstverlening betrekking haddenlSO en heft ook het besluit van 28 oktober 1996 op)51 Het 
Fonds voor universele dienstverlening wordt voortaan, zoals het Arbitragehof had voorgeschreven, bij 
wet geregeld. Het is eveneens de wetgever, en niet langer de Koning, die voorschrijft welke personen 

147 Antwoord van de Vice-eerste minister en minister van economie en telecommunicatie op de mondelinge vraag van 
de heer Joncidleer over "de urgentie die wordt ingeroepen en de toekomstige rol van het Parlement inzake het 
definiëren van de universele dienstverlening op het gebied van de telecommunicatie", Hand., Senaat, 1995-1996, 
23 november 1995, [1-10], 218. 
148 Art. 91 wet van 20 december 1995 (supra, voetnoot 3), dat een artikel 85quater invoegde in de wet van 21 maart 
1991 (supra, voetnoot 3). 
149 Arbitragehof, nr. 21197, 17 april1997 (Arr. Arb., 1997, 273-291; B.S., 25 apri11997, tweede uitgave; A.F.T. 1997, 
456-461, weergave en noot P. LEVERT; Computerr. 1997, 109, noot B. V ANNEUVILLE; F.J.F. 1997, 321-330; R. W. 
1997-1998, 602-603; T.B.P. 1997, 578-579; V & F 1997,369-372, noot P. FAES). 
149bis Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging 
en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de 
Europese Unie (B.S., 30 december 1997). 
150 De invoeging door art. 88 wet 20 december 1995 (supra, voetnoot 3) van art. 75, § 8, in de wet 21 maart 1991 
(supra, voetnoot 3), wordt ongedaan gemaakt door art. 17, sub E, wet 19 december 1997 (supra, vorige voetnoot), dat 
bedoelde§ 8 vervangt. Art. 28 wet 19 december 1997 heft de artikelen 85bis en 85ter van de wet van 21 maart 1991, 
zoals ingevoegd door artt. 89 en 90 wet 20 december 1995, weer op. Art. 85quater van de wet van 21 maart 1991, 
ingevoegd bij art. 91 wet 20 december 1995, hoefde niet meer te worden opgeheven, want het Arbitragehofhad het 
reeds vernietigd (supra, nr. 44). Het enige dat van de artt. 87-91 wet 20 december 1995 overeind blijft, zijn derhalve de 
definities van "universele dienstverlening" en "kosten van de universele dienstverlening" (art. 68, 16° en 17°, wet 
21 maart 1991, zoals ingevoegd door art. 87 wet 20 december 1995). 
151 Zie art. 18 van "Bijlage 1. Tot vaststelling van de technische en financiële p~estatievool'Waarden betreffende de 
diensten die worden aangeboden bij wijze van universele dienstverlening bedoeld in artikel 84, § 2, van de wet van 
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven" bij de wet van 19 december 
1997 (supra, voetnoot 149bis). Art. 26, § 2, wet 19 december 1997 voegt de bedoelde bijlage tevens als "bijlage 1" toe 
aan de wet van 21 maart 1991 (supra, voetnoot 3). 
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moeten bijdragen in het Fonds)52 Ook zijn andere ruime bevoegdheden verliest de Koning. Voortaan 

bepaalt de wet zelf welke diensten universeel geleverd moeten worden 153 -de lijst lijkt ingekort- en 
volgens welke technische en fmanciële voorwaarden dat moet gebeuren154. De kosten van de universele 
dienst worden voortaan berekend volgens een wettelijke vastgelegde methode en worden geverifieerd en 
goedgekeurd door het BIPT, niet door de Koning,l55 

46. Tweede beheerscontract (1998). Het huidige, tweede beheerscontract tussen de Staat en Belgacom, 
goedgekeurd door de ministerraad op 6 maart 1998,156 blijkt eveneens bepalingen inzake universele 
dienstverlening te bevatten. 

Zo krijgt Belgacom de verplichting opgelegd om het merendeel van de middelbare scholen, bibliotheken 
en ziekenhuizen tegen een verlaagde prijs te voorzien van een ISDN-aansluiting op Intemet.157 De 
kosten van de operatie worden voor het grootste deel gedragen door de federale regering (860 miljoen 
frank per jaar), terwijl ook van de begunstigde instellingen een- relatiefkleine-bijdrage wordt verwacht 
(115,4 miljoen per jaar).158 Belgacom installeert gratis en neemt ook een deel van de gebruikskost op 
zich (65.000 frank van 160.000, jaarlijks 300 miljoen). In ruil krijgt het bedrijf een quasi-monopolie op 
een nieuwe en veelbelovende afzetmarkt. Het bedrijf is immers het enige dat voldoet aan de door de 
regering gestelde voorwaarden voor universele dienstverlening (m.n. dekking van het hele land). 

Aangezien ze als puur contractueel worden bestempeld, ontsnappen bepalingen uit een beheerscontract 
aan elke vorm van controle door de Raad van State of het Parlement. Beklemtonen we niettemin dat 
dit soort bepalingen evenzeer in conformiteit met het gemeenschapsrecht moet zijn als elke (andere) 
vorm van regelgeving. Zou bijvoorbeeld blijken dat de uitsluiting van andere operatoren dan 
Belgacom niet steunt op objectieve gronden, dat de aangerekende gebruikstaneven kunstmatig hoog 
liggen of dat de Staat zijn subsidie aan Belgacom forfaitair berekent in plaats van ze aan te passen aan 
het reële aantal begunstigde instellingen dat op het aanbod voor een ISDN-aansluiting ingaat, dan kan 
de terugbetaling van met het EG-Verdrag onverenigbare staatssteun worden gevorderd. 

152 Zie art. 86 wet 21 maart 1991 (supra, voe~oot 3), zoals vervangen door art. 29 wet 19 december 1997 (supra, 
voetnoot 149bis), en bijlage 2 "Betreffende de methodologie voor de berekening van de kosten van de universele 
dienstverlening en de nadere regels voor de bijdrage in het Fonds voor de universele dienstverlening inzake 
Telecommunicatie en voor de tegemoetkoming vanwege het Fonds" bij de wet van 29 december 1997 (die krachtens 
art. 27, § 2, wet 19 december 1997, tevens als "bijlage 2" gevoegd wordt aan de wet van 21 maart 1991). In de 
- beperkte - mate dat de Koning nog zeggenschap heeft over wezenlijke bestanddelen van de belasting, dienen zijn 
besluiten bij wet te worden bekrachtigd. Op te merken valt voorts dat leveranciers van telecomdiensten pas ten 
vroegste op 1 januari 2000 in het fonds zullen moeten bijdragen en dat bedrijven die geen openbaar 
telecommunicatienet exploiteren of een spraaktelefoondienst leveren (maar bijv. telefoongidsen vervaardigen, zoals 
ITT Promedia) enkel "overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen" tot een bijdrage verplicht kunnen 
worden. 
153 Art. 84 wet 21 maart 1991 (supra, voetnoot 3), zoals vervangen door art. 26, § 1, wet 19 december 1997 (supra, 
voetnoot 149bis). 
154 Zie art. 84, § 2, wet 21 maart 1991 (supra, voetnoot 3), zoals uitgewerkt in bijlage 1 (supra, voetnoot 151). 
155 Zie art. 85 wet 21 maart 1991 (supra, voetnoot 3), zoals vervangen door art. 27, § 1, wet 19 december 1997 
(supra, voetnoot 149bis), en bijlage 2 (supra, voetnoot 152). 
156 Zie de bijlage bij K.B. 22 juni 1998 tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en 
Belgacom (B.S., 18 juli 1998). 
157 Aan 4052 middelbare scholen, 660 bibliotheken en 350 ziekenhuizen zal een aanbod worden gedaan. Belgacom 
zal een digitale lijn aanbieden waarop 20 computers kunnen worden aangesloten. Zie "Overheid investeert 860 miljoen 
frank in Internet-aansluiting voor scholen", F.E.T., 7 maart 1998, 4. 
158 Scholen betalenjaarlijks 20.000 frank (voor 4052 scholen brengt dit het totaal op 81 miljoen frank), bibliotheken 
15.000 (x 660 = 9,9 miljoen frank) en ziekenhuizen 70.000 (x,350 = 24,5 miljoen frank). De eigen bijdragen zouden 
dusjaarlijks 115,4 miljoen frank belopen. 
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B. Post 

1. Europa 

4 7. Het begrip "universele dienstverlening" speelt bij de voorzichtige pogingen tot liberalisering van 
de postsector - een sector die naar verluidt instaat voor 1 ,3 % van het BBP in de Gemeenschap, en 
voor ca. 1, 7 miljoen wedmemers - een nog gewichtiger rol dan bij de. vrijmaking van de 
telecomsector. 

Het begrip stond centraal in zowat alle resoluties die Parlement en Raad hebben aangenomen sinds de 
voorstelling, op 11 juni 1992, van een Groenboek van de Commissie "over de ontwikkeling van de 
interne markt voor postdiensten"159. 

Het duurzaam waarborgen van een universele dienstverlening beschouwde het Parlement als "de 
belangrijkste politieke doelstelling" van de voltooiing van een interne markt voor postdiensten, 160 terwijl 
ook de Raad dit als "hoofddoelstelling" zag bij de ontwikkeling van postdiensten in de Gemeenschap161. 
Beide instellingen meenden dat de gewenste universele dienstverlening enkel zal kunnen worden 
bekostigd via het behoud van omvangrijke monopolies voor de universele dienstverlener. Ze drongen bij 
de Commissie aan op een definitie van het begrip "universele dienstverlening" en op voorstellen omtrent 
o.m. de plichten van de universele dienstverlener, de kwaliteit en tariefstructuur van de universele dienst, 
de mogelijkheden tot kruissubsidiëring en de gelijke toegang van universele en niet-universele 
dienstverleners tot niet-gereserveerde diensten. Ze verklaarden zich slechts akkoord met een "geleidelijke 
en beheerste"162 liberalisering die "de sociale dienstverlening absoluut niet in gevaar mag brengen".163 
De richtlijnen die vorm zouden geven aan de liberalisering mochten vooral niet eenzijdig door de 
Commissie worden uitgevaardigd (op grond van art. 86, lid 3, van het EG-Verdrag) maar moesten tot 
stand komen in samenspraak met het Parlement en de Raad, én de postsector zelf; als rechtsbasis werd 
artikel! OOA EG (nu art. 95) gesuggereerd (harmonisatie ter verwezenlijking van de interne markt).164 

48. Richtlijn 97/67/EG van 15 december 1997, reeds besproken (supra, Boek m, nr. 20, sub iv), staat 
de Ildstaten toe om belangrijke monopolies voor briefpostdienst te handhaven voor zover dat nodig is 
om de universele dienst te handhaven 165 en voor zover dat in overeenstemming is met de 

mededingingsregels uit het V erdrag166. Aan die universele dienst, "welke inhoudt dat op alle punten 
van het grondgebied permanent postdiensten van een bepaalde kwaliteit worden aangeboden tegen 
prijzen die voor alle gebruikers betaalbaar zijn"167, is het grootste deel van de richtlijn gewijd.168 

159 Doe. COM(91) 476 def., niet gepubliceerd in het Publikatieblad. 

160 Zie punt 3 van resolutie A3-0393/92 van 22 januari 1993 inzake het Groenboek over de ontwikkeling van de 
interne markt voor postdiensten (Pb., C 42/240, 15 februari 1993). 
161 Resolutie van de Raàd van 7 februari 1994 over de ontwikkeling van de postdiensten in de Gemeenschap (Pb., 
C 48/3, 16 februari 1994). 
162 Idem, derde streepje onder "verklaart". 
163 Punt 0 van resolutie A3-0393/92, supra, voetnoot 160. 
164 Zie met name punten 4 en 5 van resolutie A3-0393/92 (supra, voetnoot 160) en de resolutie van de Raad van 
7 februari 1994 (supra, voetnoot 161), onder de hoofding "bevestigt". Zie voorts volgende resoluties van het 
Parlement: B3-0942 en 0944/93 van 25 juni 1993 over de interne markt voor postdiensten (Pb., C 194/397, 19 juli 
1993), B3-1421/93 van 29 oktober 1993 betreffende postdiensten (Pb., C 315/643, 22 november 1993) en B4-0984, 
0987 en 1043/95 van 14 juli 1995 over de verwezenlijking van een interne markt voor postdiensten (Pb., C 249/212, 
25 september 1995). 
165 Enkel universele dienstverleners zullen dus nog een monopolie kunnen uitoefenen. Zie nauwkeuriger over de 
irihoud van dit monopolie: art. 7, lid 1, van de richtlijn. Zie ook art. 7, lid 2, krachtens welk de distributie van 
inkomende grensoverschrijdende post en "direct-mail" niet vóór 1 januari 2001 geliberaliseerd moeten worden "indien 
dat voor de evenwichtige financiële positie van de universele-dienstverlener(s) nodig is". 
166 Considerans 41 van de preambule van de richtlijn. 
167 Art. 3, eerste alinea, van de richtlijn. In het voorstel en het gewijzigde voorstel was sprake van ''diensten van 
goede kwaliteit". 
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Vooreerst wordt bepaald dat de lidstaten een universele postdienst moeten garanderen, met zowel een 
nationale als een grensoverschrijdende dimensie.169 

Vervolgens wordt de inhoud van de universele dienst afgebakend. Deze betreft om te beginnen de 
dichtheid van de dienstverleningspunten en de punten Yoor de lichting, die aan de behoeften van de 
gebruikers moeten beantwoorden. Voorts moet elke werkdag, en ten minste vijfmaal per week, één 
lichting plaatsvinden van de daarvoor bestemde punten en één bestelling aan huis bij elke natuurlijke of 
rechtspersoon. Lichting, vervoer, sortering en distributie van alle geadresseerde brie:fpoststukken, van 
boeken, catalogi, kranten en tijdschriften tot 2 kilogram en van geadresseerde postpakketten tot 20 
kilo~am dient eveneens gegarandeerd, evenals aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven 
waarde. De tekst laat afwijkingen toe in "uitzonderlijke omstandigheden of uitzonderlijke geografische 
situaties" ,170 

Express-postdienst, documentenuitwisseling en zelfbezorging171 ressorteren niet onder de universele 
dienstverletiing, andere speciale diensten en nieuwe diensten 172 evenmin. 

Geheel in lijn met de hierboven gegeven definities legt de richtlijn voorts de nadruk op het niet

discriminatoire, duurzame en evolutieve karakter van de universele dienst173 (vgl. de wetten van de 

openbare dienst: supra, nr. 16), op de vereiste goede kwaliteit174 en betaaibaarheid van de dienst (supra, 
nr. 4, sub iv), en op de volstrekt transparante wijze waarop de universele dienst moet worden geleverd én 
bekostigd.175 

De verlening van vergunningen voor niet-gereserveerde diensten die binnen het toepassingsgebied ván de 
universele dienst vallen, kan worden onderworpen aan verplichtingen betreffende het leveren van de 
universele dienst en aan de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan het monopolie van de 
universele dienstverlener.176 Net zoals in de teleçomsector geldt dat lidstaten die vaststellen dat de 
kosten van de universele dienst voor de universele dienstverlener "een onevenredige fmanciële last" 
vormen, verstrekkers van niet-gereserveerde diensten kunnen verplichten tot een financiële bijdrage aan 
een compensatiefonds. Voorwaarde is dan wel, dat het fonds door een van de begunstigde onafhankelijk 

168 Zie vooral hoofdstuk 2 "Universele dienst" van de richtlijn (artt. 3 tot 6). Zie daarnaast ook volgende bepalingen: 
art. 1 (doelstelling en toepassingsgebied), art. 2, sub 2, 3, 6, 13, 15, 17 en 19 (definities), art. 7, leden 1 en 2 
(gereserveerde diensten), art. 9, lid 2 (voorwaarden voor de levering van niet-gereserveerde diensten), art. 9, lid 4 
(bijdrage van niet-universele-dienstverleners in de kosten van de universele dienst), art. 11 (toegang tot openbaar 
postnet), 12-15 (tarieven en doorzichtigheid van de rekeningen), 16-19 (kwaliteit van de diensten) en 20 (harmonisatie 
van technische normen). Zie voorts consideransen 5, 8, 11-16, 18, 21, 23, 24, 26-27, 29, 31, 35, 38 en 40 van de 
preambule van de richtlijn. Zie ten slotte schriftelijke vragen E-573/95 van 6 maart 1995 aan de Commissie over 
"Universele dienstverlening" (Pb, C 145/54, 12 juni 1995) en E-572/95 van 10 maart 1995 aan de Raad over 
"Universele dienstverlening- definiëring" (Pb, C 213/14, 17 augustus 1995). 
169 Zie art. 3, leden 1 en 7, evenals art. 4 van de richtlijn. De rest van deze paragraaf is terug te voeren op art. 3. 
170 Art. 3, lid 3, van de richtlijn. 

171 De verzender verzorgt zelf zijn postdienst of laat ze afhalen of expediëren door een derde die uitsluitend namens 
hem handelt: zie, nauwkeuriger, considerans 21 van de preambule van de richtlijn. 
172 Wederom dacht het Parlement er anders over. De instelling meent dat eventuele nieuwe diensten op grond van 
"hun potentiële universele karakter en het economisch en maatschappelijk belang" wél bij de ·universele 
dienstverlening moeten kunnen worden gerangschikt. Zie punt V van resolutie A3-0393/92 (supra, voetnoot 160). 
Gegeven het evolutieve karakter van de universele dienst, deel ik deze visie. 
173 Zie art. 5 van de richtlijn : "Elke Lid-Staat ziet erop toe dat de levering van de universele dienst aan de volgende 
eisen beantwoordt : ... 
- de dienst biedt gebruikers die zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden, een identieke dienstverlening; 
- de dienst wordt geleverd zonder enige discriminatie, met name op grond van politieke, religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuiging; 
-de dienst wordt, behoudens wegens overmacht, niet onderbroken of beëindigd; 
-de dienst evolueert overeenkomstig de technische, economische en sociale ontwikkeling en de behoeften van de 
gebruikers." 
174 Deze impliceert bijvoorbeeld ook dat de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd. 
175 Zie voorts art. 22 dat de lidstaten verplicht om een onafhankelijke regelgevende instantie op te richten (in België 
het BIPT- Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie). 

176 Art. 9, lid 2, van de richtlijn. 
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lichaam wordt beheerd, en dat "bij de instelling van dit compensatiefonds en de vaststelling van de 
fmanciële bijdragen de beginselen van doorzichtigheid, non-discriminatie. en proportionaliteit worden 

nageleefd" 177. 

Tenslotte legt de richtlijn heel wàt informatieplichten op, onder meer van de lidstaten tegenover de 

Commissie 178 en van de universele dienstverlener tegenover de gebruikers van de dienst 179. 

49. In overeenstemming met het concept "universele dienstverlening" (irrelevantie van de 

hoedanigheid van de dienstverlener: supra, nr. 5, sub i) -maar tegen de zin van het ParlementlSO

bepaalt de richtlijn dat de universele dienstverlener geen overheidslichaam hoeft te zijn.l81 Hij hoeft 

ook niet de volledige universele dienst op zich te nemen 182 : er is ruimte voor meerdere universele 

dienstverleners.183 

50. Zoals reeds besproken (supra, Boek m, nr. 20, sub iv), getuigde de ontwerp-mededeling over de 
toepassing van de mededingingsregels op de postsector, door de Commissie op 22 november 1995 

samen met de ontwerp-postrichtlijn verspreid,l84 van een veel "hardhandiger" aanpak jegens 
postmonopolies. Terwijl de ontwerp-richtlijn het nauwelijks over wat anders had dan "universele 
dienstverlening", kwam die tellTI in de ontwerp-mededeling slechts af en toe voor. In vergelijking met 

de ontwerp-tekst is de eindversie van de mededeling, gepubliceerd in 1998,185 omzichtiger 
geformuleerd. Universele dienstverlening krijgt opvallend meer aandacht. Inhoudelijk echter is de 

boodschap van de Commissie niet afgezwakt.l86 

Van de universele dienstverlening wordt bevestigd dat deze een "taak van algemeen economisch belang" 

kan uitmaken in de zin van artikel 90 (nu 86), lid 2, van het Verdragl87 en kruissubsidiëringl88 kan 
verantwoorden, niet alleen binnen en tussen gereserveerde sectoren maar zelfs, zij het dan enkel bij hoge 

uitzondering, tussen gereserveerde voor concurrentie opengestelde sectoren.l89 Tegelijkertijd echter 
benadrukt de Commissie de stringente voorwaarden voor een succesvolle toepassing van (het toenmalige) 

177 Art. 9, lid 4, van, de richtlijn. 

178 Zie o.m. artt. 4 (maatregelen genomen om universele dienst te waarborgen en identiteit universele dienstverlener), 
6, tweede alinea (wijze waarop universele dienstverlener inlichtingen aan gebruikers bekendmaakt), 7, lid 3, tweede 
alinea (informatie over gereserveerde diensten), 17, tweede alinea (kwaliteitsnormen binnenlandse post), 18, lid 2 
(afwijkingen op kwaliteitsnormen grensoverschrijdende post), 22, tweede alinea (identiteit onafhankelijke nationale 
regelgever) en 24, eerste alinea (implementatie) van de richtlijn. 

179 Zie art. 6, eerste alinea, van de richtlijn : verplichting tot informatie over kenmerken van aangeboden universele 
dienst, met name algemene toegangsvoorwaarden, prijzen en kwaliteitsniveau. 

180 Zie punt J van resolutie A3-0393/92 (supra, voetnoot 160): "overwegende dat de universele dienstverlening in 
handen moet blijven van de openbare postadministraties". In punt 9 van dezelfde resolutie doet het Parlement het 
voorkomen ("is met de Commissie van mening ... ") dat de Commissie zijn visie deelt, maar daarvan blijkt niets in de 
latere Commissievoorstellen voor een richtlijn. Zie ook punt 1 van resolutie B4-0984, 0987 en 1043/95 (supra, 
voetnoot 164) waarin het Parlement "opnieuw [bevestigt] grote waarde te hechten aan de verdediging en bevordering 
van een hoogwaardige overheidsdienst...". 

181 Zie art. 2, sub 13, van de richtlijn dat "leverancier van de universele dienst" definieert als "de overheids- of 
particuliere instelling die in een Lid-Staat een universele postdienst of een deel daarvan levert ... ". 
182 Ibid. 

183 Zie art. 4 van de richtlijn, dat het heeft over "leverancier(s)". 

184 Ontwerp-mededeling over de toepassing van de mededingingsregels op de postsector, met name over de 
beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen met betrekking tot postdiensten, Pb, C 322/3, 2 december 1995. 

185 Commissiemededeling over de toepassing van de mededingingsregels op de postsector en over de beoordeling van 
bepaalde overheidsmaatregelen met betrekking tot postdiensten, doe. 98/C 39/02, Pb., C 39/2, 6 februari 1998. 

186 Zie ook supra, Boek III, nr. 20, sub iv. 

187 Punt 8.1 postmededeling. 

188 "Kruissubsidiëring betekent dat een onderneming de kosten van haar activiteit op de ene georgrafische of 
productmarkt geheel of gedeeltelijk aan haar activiteit op een andere geografische of productmarkt toerekent" : punt 
3 .1 postmededeling. 

189 Punt 3.4 postmededeling. 
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artikel 90, lid 2, EG)90 Niet-naleving van die voorwaarden, zo drei~ ze, leidt tot schending van de 
(toenmalige) artikelen 59191 (vrije dienstverlening), 86192 (misbruik van machtspositie), 90 (openbare 
bedrijven)193 en/of92 (staatssteun)194 van het Verdrag, met alle gevolgen vandien. 

2. België 

51. De Belgische overheid, die op Europees niveau lange tijd tegen de liberalisering van de postdienst 
heeft geageerd, heeft op nationaal niveau niet lang geaarzeld om inhoud te geven aan de notie 
"universele dienst" in de postsector. Het tweede beheerscontract tussen de Staat en De Post, 
vroegtijdig gesloten op 20 december 1996 en van lcracht sinds 1 januari 1997, vertoont op dat punt 
twee grote nieuwigheden ten opzichte van het eerste beheerscontract.195 Vooreerst werd "[d]e sociale 
rol van de postbode ten aanzien van de alleenstaanden en de minst bedeelden" uitdrukkelijk 
ingeschreven als een "taak van algemeen belang" waarvoor De Post moet instaan.196 

De bevoegde minister hierover: "[L]e röle social du facteur, qui n'était pas mentionné dans Ie premier 
cantrat de gestion, y est mamtenant inclus dans les täches d'intérêt général. Ce röle conceme en 
particulier les personnes défavorisées. Une convention d'approfondissement de cette mission est d'ailleurs 
prévue .... L'opportunité de ce röle social a été soulignée par une étude de la Fandation Roi Baudouin, 
intitulée 'Solidarités en uniforme'. I1 n'est en aucun cas envisagé de remettre en question la collaboration 
de La Poste avec les CP AS locaux .... Pour ce qui conceme Ie cantrat de gestion ... Ie röle social des 
facteurs a été élargi. Par exemple, on pourrait faire appel aux facteurs pour diffuser un certain nombre 
d'informations concemant les enfants disparus. Le röle social du facteur sera de foumir l'information, 
d'aider la gendarmerie, les forces de police, la justice, et demain peut-être un centre spécialisé. Le fait que 
La Poste soit amenée à passer au moins cinq fois par semaine pour relever et distribuer Ie courrier, etc ... 

quel que soit Ie lieu, dans les campagnes, les villes, ... constitue aussi un röle social." 197 

190 Zie i) tot vii) onder punt 8.6, sub b, postmededeling. Wat mogelijke staatssteun betreft, wordt benadrukt dat alle 
universele dienstverleners onderworpen "thans" onderworpen zijn aan richtlijn 801723/EEG van de Commissie van 
25 juni 1980 betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen Lid-Staten en openbare bedrijven 
(Pb., L 195/35, 29 juli 1980), zoals gewijzigd door richtlijn 93/84/EEG van de Commissie van 30 september 1993 
(Pb., L 254/16, 12 oktober 1993). Dit betekent meteen dat alle universele dienstverleners "thans" nog openbare 
bedrijven zijn. 

191 Zie punten 5.1 tot 5.4 en, vooral, 5.5 postmededeling: "Indien de lidstaten het verrichten van postdiensten 
beperken om te waarborgen dat aan de universele-dienstverplichting en de essentiële eisen wordt voldaan, moet de 
inhoud van dergelijke regelgeving aan de ermee nagestreefde doelstellingen beantwoorden". De lidstaten kunnen om 
melding, "geval per geval", van de door hun getroffen maatregelen worden verzocht, zodat de Commissie de 
proportionaliteit ervan kan nagaan. 
192 Zie punten 2.1 tot 2.6 en, vooral, 2.7 tot 2.9 postmededeling. Zie voorts punten 3.1 tot 3.3 en, vooral, punt 3.4, 
inzake kruissubsidiëring. Zie tenslotte punt 6.2 postmededeling. 
193 Zie punten 4.1 tot 4.3 en 6.1 tot 6.4 en, vooral, punt 8 postmededeling. 
194 Zie punt 7, vooral sub b "toepassing van de artikelen 90 en 92", postmededeling, verwijzend naar het arrest vati het 
Gerecht van eerste aanleg van 27 februari 1997, zaak T-106/95, Fédération françaisedes sociétés d'assurances (FFSA) 
e.a. I Commissie, Jurispr. 1997, 11-229. Zie ook punten 3.1 tot 3.3 en, vooral, punt 3.4, inzake kruissubsidiëring. 
195 Zie de bijlage bij het K.B. 10 januari 1997 houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract gesloten tussen 
DE POST en de Staat (B.S., 5 maart 1997). Het eerste beheerscontract werd goedgekeurd bij K.B. van 14 september 
1992 (B.S., 1 oktober 1992), waaraan het als bijlage werd gehecht. Het gold normaal tot 30 september 1997 :zie art. 25 
K.B. 14 september 1992 en art. 14 eerste beheerscontract. 
196 Art. 2, § 3, a:), sub 3, tweede beheerscontract. 
197 Antwoord van de Vice-eerste minister en minister van economie en telecommunicatie op interpellatie nr. 918 van 
de heer De lathouwer over "de ruimte voor sociale initiatieven of initiatieven rond burgerzin in het beheerscontract van 
De Post", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 
16 december 1996, [C 234], 1. De interpellatie hield verband met de beroering die einde 1996 ontstond toen bleek dat 
sommige postbodes zonder medeweten van de directie van De Post actief informatie vergaarden voor de rijkswacht. In 
zijn antwoord bevestigt de minister voorts dat de sociale rol van de postbode "est très difficile à assurer à Bruxelles, 
pour toute une série de raisons, notaroment linguistiques". 
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52. Ten tweede legt het tweede beheerscontract De Post een nieuw soort taken op, de "taken van 
universele openbare dienst" .198 Het gaat om enkele taken van brievenpost (dienst internationale 
postcolli, uitreiking van dagbladen en tijdschriften) en fmanciële post waarvoor De Post geen 
monopolie heeft maar die ze van de overheid toch moet uitvoeren. De gekozen benaming, die de 
begrippen "universele" en "openbare dienst" combineert, is uitermate gewrongen)99 Bovendien blijkt 
de nieuwe naam slechts gedeeltelijk een nieuwe realiteit te dekken. 

Het eerste beheerscontract handelde enkel over "de opdrachten van openbare dienst van De Post"200 en 
onderscheidde daarbij tussen "de taken van openbare dienst die uitsluitend aan De Post worden 
toevertrouwd" (= monopolie) en "de taken van openbare dienst uitgevoerd in concurrentie" (= geen 
monopolie).201 Deze indeling had de kracht van de eenvoud. 

Het tweede beheerscontract vermeldt onder de hoofding "door De Post te vervullen taken" nu drie 
soorten opdrachten, telkens met ronkende titels. De taken waarvoor De Post een monopolie heeft, heten 
voortaan "taken van gereserveerde openbare dienst". 202 De taken die voorheen onder de rubriek 
"uitgevoerd in concurrentie" waren terug te vinden,203 staan nu, samen met slechts enkele bijkomende 
opdrachten204, als "taken van universele openbare dienst" te boek. Ten slotte is er de reeds genoemde 
categorie van "taken van algemeen belang", grotendeels een restcategorie. 205 

De nieuwe indeling houdt geen steek. De "taken van universele openbare dienst" zijn niet minder "van 
algemeen belang" dan de taken uit de derde categorie, terwijl zich omgekeerd in die derde categorie ook 
taken bevinden "van universele openbare dienst" ( cf. hierboven, over de sociale rol van de postbode). 
Ook de eerste en tweede categorieën taken overlappen elkaar. "Taken van universele openbare dienst" 
definieert het beheerscontract als "taken van openbare dienst die door De Post verplicht moeten worden 
vervuld". Maar "taken van gereserveerde openbare dienst" moet De Post toch ook verplicht vervullen ! 
Tot overmaat van ramp blijkt het overgrote deel van de verplichtingen van De Post tot universele 
dienstverlening opgenomen in ... de eerste, en niet de tweede categorie van taken.206 

198 Zie art. 2, § 1, tweede beheerscontract. 

199 Dit valt te verklaren door de omstandigheid dat de wet van 21 maart 1991 (supra, voetnoot 3), die de rechtsbasis 
vormt voor de beheerscontracten met autonome overheidsbedrijven, enkel het begrip "openbare dienst" kent. Art. 3 
van de wet schrijft voor dat het beheerscontract de opdrachten/taken/prestaties "van openbare dienst" regelt. Wil een 
beheerscontract ook taken "van universele dienst" regelen, dan dienen die voorgesteld als een vorm van taken van 
openbare dienst. Een onzalige situatie, te wijten aan het verouderd karakter van de wet van 21 maart 1991. 
200 Zie art. 2 eerste beheerscontract. 

201 Daarnaast was er een restcategorie met zeer beperkte inhoud: "Andere taken van openbare dienst onder de vorm 
van prestaties die de facto verricht worden voor de Staat, zijn rekenplichtigen en de Thesaurie" (art. 2, § 1, 3, eerste 
beheerscontract). 

202 Het gaat hoofdzakelijk om het inzamelen, vervoeren en uitreiken, over heel het grondgebied, van zendingen die 
onder het postmonopolie vallen, van verkiezingsdrukwerk en van zendingen met portvrijdom, en om de uitgifte en 
verkoop van postzegels en postwaarden. Daarnaast zijn er enkele verplichte exclusieve diensten inzake financiële post, 
waaronder de uitgifte en betaling van postwissels en de uitbetaling van pensioenen aan huis. Zie voor een volledige 
opsommig: art. 2, § 2, 1°, a tot c (brievenpost), 2°, a tot g (financiële post), en 3° (postzegels en postwaarden). 

203 Het betreft het verrichten van niet-exclusieve diensten inzake financiële post en van stortingen en betalingen voor 
rekening van andere financiële instellingen :art. 2, § 1, 1 oen 3°, tweede beheerscontract. Ook de uitreiking, tijdens de 
week of op zaterdag, van dagbladen en tijdschriften -waarvoor De Post geen monopolie heeft- staat nu in deze 
rubriek (vroeger art. 2, § 1, 1.1, 3°, tweede streepje en§ 2; nu art. 2, § 1, 4°). 
204 Nieuw zijn "uitvoeren van de dienst van de internationale postcolli" (art. 2, § 1, 2°, tweede beheerscontract) en de 
gewaarborgde opening van een zichtrekening (art. 2, § 1, 5°). Enkel dit laatste punt betreft een universele 
dienstverlening in de ware zin van het woord. We komen er verder uitgebreid op terug : infra, nrs. 76-78. 
205 Dit blijkt ook hieruit dat één van de taken die in het eerste beheerscontract onder de hoofding "andere taken van 
openbare dienst" werd vermeld, nu hier opduikt. Vgl. art. 2, § 1, 3, 2°, eerste beheerscontract met art. 2, § 3, b), 1, 
tweede beheerscontract. 

- 206 Zo bijvoorbeeld de plicht om "over heel de uitgestrektheid van het Rijk" de basispostdienst te verstrekken; om "in 
elke gemeente of deelgemeente van het Rijk" ten minste één brievenbus te plaatsen; om elke dag, behalve op zater-, 
zon- en feestdagen, "voor elk van die administratieve onderverdelingen" ten minste één lichting, één verzending en één 
bestelling te organiseren; om "alle woningen van het Rijk" bij de postbestelling te betrekken, ... Zie artt. 141, A en 142 
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De complete begripsverwarring in het nieuwe beheerscontract lijkt het gevolg van een politiek waarbij 
men de onderscheiden categorieën taken uit het eerste contract (monopolie - geen monopolie -
restcategorie) heeft willen behouden, maar dan wel met meer "modieuze'' benamingen. 

5 3. Het nieuwe beheerscontract, met al zijn aandacht voor universele dienstverlening, verhindert 
De Post niet om steeds meer kleine postkantoren te sluiten.207 Aangezien vooral kantoren buiten de 
dichtbewoonde centra worden geviseerd, is deze strategie, precies vanuit een perspectief van 
universele dienstverlening, voor discussie vatbaar.208 

C. Nutsvoorzieningen- energie (elektriciteit, gas, water) 

1. Europa 

54. Elektriciteit. Van universele dienst( -verlening) is in de preambule noch het beschikkend gedeelte 
van richtlijn 96/92/EG van 19 december 1996 (supra, nr. 29) sprake. Maar de richtlijn is wel tegemoet 
gekomen aan de wens van sommige lidstaten (hoofdzakelijk Frankrijk, maar ook België) om aan hun 
elektriciteitsbedrijven "openbare-dienstverplichtingen" te mogen opleggen die erg vergelijkbaar 
schijnen. De verplichtingen in kwestie mogen betrekking hebben op de veiligheid, de continuïteit van 
de voorziening, de regelmaat, kwaliteit en prijs van de leveringen en de bescherming van het milieu. 
Ze mogen -deze bepaling kwam er op vraag van België- ten uitvoer worden gebracht via een 
planning op lange termijn. Voorwaarde is wel dat ze "duidelijk gedefinieerd, transparant, niet
discriminerend en controleerbaar" zijn, dat ze worden gepubliceerd en onverwijld aan de Commissie 
worden meegedeeld. 209 

Behalve het opleggen van openbare-dienstverplichtingen wordt het de lidstaten ook toegestaan om een 
groot deel van de kernbepalingen van de richtlijn buiten toepassing te laten in de mate dat toepassing 
"zou verhinderen dat de elektriciteitsmaatschappijen zich in feite of in rechte kwijten van de hun in het 
algemeen belang van de economie opgelegde verplichtingen". Eventuele vrijwaringsmaatregelen 
mogen "de ontwikkeling van het handelsverkeer niet [beïnvloeden] in een mate die strijdig is met het 
belang van de Gemeenschap", belang dat "onder meer het mededingen naar de in aanmerking 
komende afnemers overeenkomstig deze richtlijn en artikel 90 van het Verdrag [omvat]". Het weinig 
communautaire karakter en de cryptische formulering van de vrijwaringsclausule getuigen allicht van 
de uitzonderlijk harde onderhandelingen die aan de richtlijn voorafgingen. 

55. Gas. De liberalisering van de communautaire gasmarkt verloopt volgens dezelfde principes (gçen 
plicht tot universele dienstverlening, wel mogelijkheid tot oplegging van openbare
dienstverplichtingen) als de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt.210 

56. Water. fuzake waterbedeling oordeelt de Commissie "dat de bevrediging van deze fundamentele 
behoeften op nationaal en regionaal niveàu zal moeten worden gewaarborgd" .211 Een plicht tot 
minimumlevering van drinkwater zal op Europees niveau derhalve niet (snel) worden opgelegd. 

van de wet van 21 maart 1991 (supra, voetnoot 3), zoals daarnaar wordt verwezen in art. 2, § 2, 1°, sub a) en b), 
tweede beheerscontract. 

207 Met ingang van 1 mei 1998 sloot De Post (opnieuw) 200 kleinere postkantoren, waar telkens slechts één 
personeelslid werkte. Zie "De Post saneert netwerk en verbetert dienstverlening", F.E.T., 10 maart 1998, 8. 
208 Zie o.m. schriftelijke vraag nr. 889 van de heer De Meyer van 31 augustus 1994 over "De Post - Afbouw van de 
dienstverlening op het platteland", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 6 december 1994, [136], 7126. 
209 Zie art. 3, lid 2, van richtlijn 92/62/EG. Zie ook art. 5, sub h, van de richtlijn en consideransen 9 en 13-20 van de 
preambule. In punt 48 algemeen-belang-mededeling heeft de Commissie het over "voorwaarden inzake transparantie, 
objectiviteit en gelijke behandeling". 

210 Richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke . 
regels voor de interne markt voor aardgas (Pb., L 204/1, 21 juli 1998). 
211 Punt 69 algemeen-belang-mededeling. Behalve over waterbedeling heeft de Commissie het ook over 
gezondheidszorg, sociale bescherming, onderwijs en huisvesting. 
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2. België (Vlaanderen) 

57. Algemeen. In België geldt ondertussen wel wetgeving die verplicht tot minimumlevering van 

elektriciteit, gas en/ofwater.212 Per Gewest geldt een andere regeling. In Brussel en Wallonië blijft de 

minimumlevering vooralsnog beperkt tot elektriciteit en/of ga~,213 in Vlaanderen geldt sinds 
18 februari 1997 een decreet "tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en 
water".214 

De motivering van het decreet lijkt hier uitermate relevant - hetgeen de lengte van volgend citaat 
verantwoordt : "Het decreet ... kwam tot stand omdat de praktijk uitwijst dat er steeds meer mensen zijn 
die een aantal basisvoorzieningen zoals huisvesting en elementaire nutsvoorzieningen niet meer kunnen 
betalen. Veel van die mensen beschikken duidelijk niet over de nodige middelen om te overleven; ze 
leven m.a.w. in bittere armoede. De energieleveranciers in ons land krijgen steeds meer te maken met 
slechte betalers. Het gevolg is dan ook dat het alsmaar vaker voorkomt dat elektriciteit, gas en water 
moeten worden afgesloten. Toch is het zonder enige twijfel in onze maatschappij mensonwaardig om 
mensen in bepaalde omstandigheden van de ene op de andere dag alle basisvoorzieningen te ontnemen. 
Bovendien is het ontberen van een aantal basisvoorzieningen nefast voor de volgende generaties, temeer 
daar het de 'generatie-armoede' in de hand werkt."215 De cijfers lijken de nood aan een regulerend 
ingrijpen tej ondersteunen: in 1996 alleen al moest bij ruim 10.500 elektriciteitskianten een 
stroomvermogensbegrenzer worden geplaatst wegens wanbetaling.216 

Inhoudelijk geeft het decreet elke abonnee217 "gratis", d.i. op kosten van de (privé-)distributeurs,218 
recht op "een minimale en ononderbroken levering van elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk 

gebruik om, volgens de geldende levensstandaard, menswaardig te kunnen leven".219 Het wordt aan de 
Vlaamse regering overgelaten om "per sector" en "na advies van de betrokken sector" te beslissen 
hoeveel elektriciteit, gas en water precies moeten worden geleverd en hoe de minimale levering dient 
aangepast aan de minimale levensstandaard. 220 Bij wanbetaling zal de distributeur een bij 

212 Eind 1995 werd op de Interministeriële Conferenties Sociale Zaken afgesproken dat elk gewest een decretaal 
initiatief zou nemen om de levering van 6 ampère elektriciteit te waarborgen. Zie het antwoord op schriftelijke vraag 
nr. 97 van de heer Valkeniers van 12 december 1996 aan de Staatssecretaris voor veiligheid, maatschappelijke 
integratie en leefmilieu over "Minimumnutsvoorzieningen- Behoeftigen", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 27 januari 
1997, [67], 9012. In februari 1996 besliste de Vlaamse regering om bij de minimumlevering ook water en gas te 
betrekken. Zie MD, "Minimumlevering elektriciteit, gas en water geregeld", F.E.T., 20 december 1996, 2. Zie MD, 
"Minimumlevering elektriciteit, gas en water geregeld", F.E.T., 20 december 1996, 2. 
213 Zie het antwoord op schriftelijke vraag nr. 200 van de heer Valkeniers van 12 december 1996 ~an de Vice-eerste 
minister en minister van economie en telecommunicatie over "Minimumnutsvoorzieningen - Behoeftigen"; Vr. en 
Antw., Kamer, 1996-1997, 3 februari 1997, [68], 9065 en 10 februari 1997, [69], 9209. De Brusselse regeling dateert 
reeds van 1991. Zie voor Brussel : ordonnantie Br. H.R. 11 maart 1999 tot vaststelling van de maatregelen ter 
voorkoming van de schorsingen van de gaslevering voor huishoudelijk gebruik (H.S., 29 juli 1999) en ordonnantie 
11 juli 1991 met betrekking tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit (H.S., 15 augustus 1991), gewijzigd 
door ordonnantie 8 september 1994 (H.S., 29 september 1994). 
214 Decreet van 20 december 1996 H.S., 8 februari 1997. 

215 Zie Omzendbrief BA 97/19, van 25 november 1997, van de Vlaamse minister van cultuur, gezin en welzijn en van 
de Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden, stedelijk beleid en huisvesting betreffende het recht op 
minimumlevering van elektriciteit, gas en water - Rol van de lokale adviescommissie (H.S., 31 januari 1998, eerste 
uitgavè). 
216 Zie "Eenmalige korting voor kleine aardgasklanten", D.S., 24 oktober 1996. 
217 "Abonnee" is "elke natu~rlijke persoon die bij een distributeur van elektriciteit, gas en/ofwater aangesloten is om 
te voorzien in zijn behoeften of die van zijn gezin" :art. 2, 1°, decreet 20 december 1996. 
218 Zie art. 8 decreet 20 december 1996, hieronder aangehaald. 

219 Art. 3, lid 1, decreet 20 december 1996. Het recht op minimale levering is uitgesloten voor verbruik voor 
beroepsdoeleinden, in gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen, in tweede verblijfplaatsen of in 
leegstaande panden: art. 3, lid 3. 
220 Art. 3, lid 2, decreet 20 december 1996. 
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uitvoeringsbesluit opgelegde, specifieke procedure moeten volgen. 221 Dan nog geldt dat hij de minimale 
levering enkel kan stopzetten bij een onmiddellijke bedreiging van de veiligheid of bij "klaarblijkelijke 
onwil of fraude van de abonnee"222.223 Die abonnee hoeft overigens niet te wachten tot de distributeur 
ingrijpt: hij kan steeds schriftelijk vragen dat bij hem -gratis- een stroombeperker zou worden 
geïnstalleerd, zodat nog enkel de minimale hoeveelheid elektriciteit, gas of water wordt geleverd.224 

Elke distributeur die een abonnee wegens onwil of fraude volledig wil afsluiten of die weigert om een 
volledig afgesloten abonnee opnieuw aan te sluiten, heeft een eensluidend en gemotiveerd advies nodig 
van één van de zgn. "lokale adviescommissies" die per gemeente worden opgericht.225 Eind 1997 is de 
werking en samenstelling van deze adviescommissies bij besluit geregeld en heeft een omzendbrief hun 
rol toegelicht. 226 

58. Vlaanderen - minimumlevering van elektriciteit, gas en water. Een uitvoeringsbesluit bij het 
decreet van 20 december 1996 stelt de minimale levering van elektriciteit vast op 6 ampère.227 

Dit zou naar verluidt volstaan om verlichting, een koelkast en een verwarmingsapparaat te laten 
functioneren. Merkwaardig is wel dat het besluit bepaalt dat "[h]et electriciteitsverbruik verbonden aan 
de minimale levering ten laste [blijft] van de abonnee", terwijl het decreet toch duidelijk aangeeft dat 
"[d]e kosten verbonden aan de minimale levering van elektriciteit, water en gas ... ten laste [zijn] van de 
betrokken distributeur". 228 

Ofschoon een uitvoeringsbesluit voor de minimumlevering van gas nog ontbreekt, oordelen de 
bevoegde ministers dat ook gas "in principe" niet meer kan worden afgesloten. "Het decreet 
minimumlevering heeft immers een subjectief recht gecreëerd op een minimale levering van 
elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. De abonnee kan er zich dus voor de 3 sectoren 
op beroepen. n229 

In los verband hiermee dient nog gemeld dat na de harde winters van 1996 en 1997 in het Parlement werd 
aangedrongen op verwarmingspremies.230 Die kwamen er (nog) niet, althans met op systematische wijze. 

221 Art. 4 decreet 20 december 1996. Dit artikel vereist uitvoeringsbesluiten, maar enkel voor de elektriciteitssector is 
er tot dusverre zulk een besluit: infra, voetnoot 227. 
222 Uit Omzendbrief BA 97/19 van 25 november 1997 (supra, voetnoot 215) blijkt o.m. dat "[a]ls de abonnee (met 
betalingsmoeilijkheden, nb) niets onderneemt, dit door de distributeur als een element van klaarblijkelijke onwil [kan] 
geïnterpreteerd worden". 
223 Art. 6 decreet 20 december 1996. 
224 Art. 5 decreet 20 december 1996. Vgl., enkel inzake elektriciteit, artt. 4 en 5 besluit 16 september 1997 tot 
vaststelling van de minimale levering van elektriciteit en tot regeling van de procedure bij wanbetaling (B.S., 
15 november 1997) : de distributeur moet binnen 14 dagen gratis een stroombeperker of een budgetmeter komen 
plaatsen. Zie over het onderscheid tussen beide apparaten Omzendbrief BA 97/19 van 25 november 1997 (supra, 
voetnoot 215). 
225 Zie art. 7, sub 1°, resp. sub 2°, decreet 20 december 1996. In het tweede geval (weigering tot heraansluiting) is het 
advies bindend voor de distributeur (art. 7, lid 5). 
226 Zie B. Vl.Reg. 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie 
omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water (B.S., 15 november 1997) en Omzendbrief BA 97/19 van 
25 november 1997 (supra, voetnoot 215). 
227 B. Vl. Reg. 16 september 1997 tot vaststelling van de minimale levering van elektriciteit en tot regeling van de 
procedure bij wanbetaling (B.S., 15 november 1997). Zoals het decreet van 20 december 1996 verlangt, werd 
voorafgaandelijk het advies ingewonnen van het Controlecomité voor de elektriciteit en het gas (zie preambule), 
waarin de sociale partners, de energiesector en de overheid vertegenwoordigd zijn. 
228 Vgl. art. 8 decreet 20 december 1996 met art. 3, in fine, besluit 16 september 1997. 
229 Omzendbrief BA 97/19 van 25 november 1997 (supra, voetnoot 215), laatste blz. 
230 Zie interpellatie nr. 1119 van de heer Schaeters tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de meerwinsten van de distributie~intercommunales voor elektriciteit en gas tengevolge van de 
strenge winter", Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale 
wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, 1996-1997, 25 februari 1997, [C 282], 5. 
Zie ook schriftelijke vraag nr. 291 van de heer Annemans van 24 januari 1997 aan de Minister van tewerkstelling en 
arbeid over "Bestaansminimum- Verwarmingspremie", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997,24 februari 1997, [71], 9540. 
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Wel kreeg elke abonnee na de harde winter van 1996 een kleine, forfaitaire korting, gelijk aan een maand 
abonnementsgeld.231 

Wat geldt voor gas, geldt ook voor water: ofschoon ook hier nog geen uitvoeringsbesluit voorligt, 
oordelen de bevoegde ministers wederom dat afsluiting van de watertoevoer "in principe" niet meer 
kan. Dat zou volgens hen niet alleen voortvloeien uit voomoel'Iid decreet van 20 december 1996, maar 
ook uit het hierna besproken begratingsdecreet van dezelfde datum (infra, nr. 60).232 

59. Vlaanderen- inning van achterstallige bedragen. Niet alleen verliezen nutsbedrijven het recht om 
bij niet-betaling van hun facturen de toevoer af te sluiten, bovendien blijkt dat ze achterstallige 
bedragen niet zomaar mogen invorderen. Onder verwijzing naar het decreet van 18 februari 1997 
vernietigde de Vlaamse minister van binnenlandse zaken eind 1997 het besluit van een 
intercommunale watermaatschappij om de inning van achterstallige bedragen aan een incassobureau 
over te laten. Hij achtte het onoorbaar "dat een intercommunale zijn verantwoordelijkheden afwentelt 
en zijn klanten overlevert aan de grillen van ongecontroleerde privé-bedrijven" .233 

60. Vlaanderen - ''gratis" minimumhoeveelheid water en elektriciteit. Naast het recht op 
minimumlevering van nutsvoorzieningen vindt in Vlaanderen nog een andere techniek ingang die 
eveneens onder de noemer "universele dienstverlening" valt. Het betreft de "gratis" levering van een 
eerste, minimaal geachte, hoeveelheid water of elektriciteit waarbij ter compensatie de prijs van de 
daarboven verbruikte hoeveelheid stijgt. 

Een begrotingsdecreet van 20 december 1996 voerde een systeem van "gratis" waterlevering in.234 Het 
decreet bepaalde dat elke huishoudelijke abonnee vanaf 1997 jaarlijks 15m3 leidingwater "gratis" krijgt. 
Tegelijkertijd zou de prijs voor het water· boven de 15m3 stijgen en werd de ingewikkelde "sociale 
correctie" die ingebouwd zat in de bestaande afvalwaterheffing, afgeschaft.235 

Op papier zag de nieuwe regeling er veelbelovend uit. Ze zou het milieu ten goede komen (spaarzame 
verbruikers winnen, verkwisters betalen relatief meer), minder administratieve rompslomp. veroorzaken 
( afschaffmg van ingewikkelde sociale correctie) en, in de beste tradities van universele dienstverlening, 

De vraagsteller werd doorverwezen naar de Staatssecretaris voor veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu 
(vr. nr. Î08 van 21 februari 1997, Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 1 april 1997, [76], 10269) die zijn vraag 
onbeantwoord liet. 
231 Zie "Eenmalige korting ... ", supra, voetnoot 216. De korting bedroeg 290 frank voor particulieren, 611 frank voor 
winkeliers. 
232 Zie Omzendbrief BA 97/19 van 25 november 1997 (supra, voetnoot 215), laatste blz. Vreemd lijkt me de, daar 
verdedigde stelling dat uit de verplichting tot gratis levering van 15m3 water per persoon en per jaar zou voortvloeien 
"dat er in de praktijk geen afsluitingen meer kunnen gebeuren". 
233 Geciteerd in "Peeters haalt uit naar intercommunales", F.E.T, 24-25 december 1997,3. 
234 Art. 34 decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997 (B.S., 
31 december 1996, derde uitgave) voegt een art. Ibis toe aan de wet van 14 augustus 1933 betreffende de bescherming 
van drinkwaters. De derde! paragraaf van dat art. 1bis luidt als volgt: "De gemeenten, gemeentelijke regies, 
intercommunales en alle andere maatschappijen die instaan voor een openbare watervoorziening, zijn er toe 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 15m3 per persoon die op 1 januari van het 
beschouwde jaar gedomicilieerd is op het adres van de aansluiting op het openbare waterleidingnet //De Vlaamse 
regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de voormelde gratis levering van leidingwater aan 
huishoudelijke abonnees." De volgende paragraaf verplicht de gemeenten om, ter uitvoering van de verplichting tot 
gratis levering, hun medewerking te verlenen. Meer bepaald moeten ze aan de waterleveranciers meedelen hoeveel 
personen gedomicilieerd zijn op elk van de domicilies op hun grondgebied; desgevallend mogen de waterleveranciers 
deze gegevens ook zelf opvragen bij de huishoudelijke abonnees. Hieraan kleeft blijkbaar een onvermoed privacy
aspect. Ziede-onbeantwoorde-schriftelijke vraag nr. 510 van de heer Versnick van 27 februari 1997 aan de Minister 
van justitie over "Privacywet - Watervoorzieningsmaatschappijen - Persoonsgegevens", Vr. en Antw., Kamer, 1996-
1997, 14 april1997, [77], 10446. 
235 Volgens een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij zou die correctie haar doel voorbij zijn geschoten. Wel 
werd voor bestaansminimumtrekkers en mensen die van een gewaarborgd minimumpensioen leven, een nieuwe 
sociale correctie ingevoerd: zij hoeven helemaal niets meer te betalen, op voorwaarde dat ze de vrijstelling zelf 
aanvragen. 
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socialer zijn (garantie op minimumlevering). De drinkwatermaatschappijen werd een nuloperatie in het 
vooruitzicht gesteld: de abonnementsprijzen zouden gelijk blijven, de gratis levering zouden ze kunnen 
compenseren door hogere prijzen boven de 15m3

• Probleem is, dat het prijsbeleid nog steeds een federale 
materie is, die de decreetgever niet kan controleren.236 Blijkbaar is hier een en ander verkeerd gelopen, 
want in plaats van een nuloperatie blijkt achteraf sprake van een bijzonder winstgevende operatie voor de 
drinkwatermaatschappij en. Sommige maatschappijen hebben van ·de situatie gebruik gemaakt om hun 
prijzen drastisch te verhogen, soms met 160%; andere maatschappijen die vroeger 24m3 water gratis 
leverden, leveren nu nog slechts de wettelijke vereiste 15m3

, zonder prijsvermindering. De SERV 
berekende dat liefst negentig procent van de gezinnen in het nieuwe systeem meer betaalt dan in het oude 
(gemiddeld 1600 frank per jaar), en dit zelfs bij zuinig gebruik; de armere gezinnen zouden relatief het 
zwaarst worden getroffen.237 Op één jaar-tijd zou de waterrekening voor de verbruiker met een miljard 
frank zijn gestegen. De bevoegde minister sprak van "een regelrechte hold-up" van de 

watermaatschappijen, en richtte een werkgroep op.238 

Eind 1999 is voor elektriciteit een regeling ingevoerd die gelijkaardig is,239 op één -belangrijk- punt 

na: niet de gebruikers maar de elektriciteitsproducenten dragen de kost voor de "gratis" elektriciteit.240 

Uit de ervaringen omtrent het vergiftigde geschenk van "gratis" drinkwater, sociaal bedoeld maar met 
een anti-sociale uitwerking, kan lering worden getrokken bij het opstellen van normen over universele 
dienstverlening in het algemeen : infra, nrs. 108-119. 

D. Transport 

1. Europa 

61. Zoals bij de liberalisering van de energiesector (supra, nr. 54), hanteert de communautaire 
regelgever bij de liberalisering van de transportsector niet het begrip "universele dienst( -verlening)" 
docl1 enkel het begrip "openbare dienst" .241 Ten dele lijkt deze keuze historisch te verklaren : de 
communautaire regelgeving in de vervoerssector is veel ouder dan die in de post- of telecomsector, en 

236 Concreet dienden de drinkwatermaatschappijen een aanvraag tot prijsverhoging in te dienen bij de 
Prijzencommissie, die van het federaal Ministerie van economische zaken afhangt. Even werd gevreesd dat de 
Prijzencommissie de prijsverhoging zou afwijzen omdat die niet paste in het prijzenbeleid van de federale regering. 
Ook het Rekenhof had in zijn advies bij het ontwerp-programmadecreet opgemerkt dat de Vlaamse overheid met de 
gratis drinkwaterlevering op het terrein van het prijsbeleid kwam, waarvoor ze niet bevoegd is. Het zwakte zijn stelling 
echter af nadat het Arbitragehof op 15 oktober 1996 oordeelde dat de oplegging doorhet Brusselse Gewest van een 
minimumprijs per taxirit, niet indruiste tegen de federale bevoegdheid voor het prijsbeleid. Zie MD, "Lot gratis 
drinkwaterlevering ligt in handen van Prijzencommissie", F.E.T., 21 november 1996,3. 
237 "Drinkwater tot 160 procent duurder in Oost-Vlaanderen", D.S., 24 oktober 1997, 2; "Nieuwe regeling 
afvalwaterheffing treft armste gezinnen het meest", F.E.T., 9 oktober 1997, 2. 
238 "Vlaamse parlementsleden bezorgd over stijging van drinkwaterprijs", F.E.T., 7 maart 1997, 6; "Gezinnen betalen 
miljard meer voor water", F.E.T., 28 november 1997, 3. "Kelchtermans hekelt 'hold-up' watermaatschappijen", F.E.T., 
24 oktober 1997, 5. 
239 Art. 41 deer. Vl. Pari. 22 december 1999 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 (B.S., 
30 december 1999, tweede uitgave) voegt in de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening een art. 5bis in. 
De eerste paragraaf van dat art. 41 luidt als volgt : "De gemeentelijke regies, intercommunales en alle andere 
maatschappijen die instaan voor de openbare electriciteitsdistributie zijn ertoe gehouden jaarlijks aan de 
laagspanningskianten die op hun distributienetten aangesloten zijn, met ingang van 1 januari 2000, een hoeveelheid 
electriciteit gratis te leveren gelijk aan 100 kWh voor verbruik tijdens de dag." De Vlaamse regering kan nadere regels 
vaststellen(§ 3). 
240 Art. 5bis, § 2, wet 10 maart 1925, zoals ingevoegd door art. 41 deer. Vl. Pari. 22 december 1999. 
241 Zo bijv. in het Witboek "Een strategie om de spoorwegen in de Gemeenschap weer vitaal te maken" (infra, 
voetnoot 247): punten 3, 5, 6 van de "executive summary", punt 4, 14, 21, 26, 30, 42-43, 57-64, 102-103, evenals het 
vijfde, twaalfde en dertiende gedachtenstreepje uit de "timetable for action" achteraan het Witboek. 
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in die oudere regelgeving stond het begrip "openbare dienst" centraai.242 Ook in artikel 73 (ex 77) EG, 
opgenomen in de Verdragstitel over vervoer, wordt dat begrip gehanteerd (supra, nr. 14). 

62. Het niet-gebruik van de notie "universele dienst" blijkt, duidelijker nog dan in de energiesector, 
een schijn die bedriegt. Inderdaad, aan het begrip "openbare dienst" kennen de 
Gemeenschapsinstellingen steeds nadrukkelijker een inhoud toe welke overeenstemt met die van 
"universele dienst".243 Concreet blijkt dit uit: 

(i) de negatie van elke organieke dimensie van het begrip "openbare dienst" (vgl. supra, nr. 23, sub i) 
door als prioriteit te stellen dat ook privé-ondernemingen toegang krijgen tot die dienst; 

(ii) verbod om de "openbare dienst" voor te behouden aan nationale of overheidsondememingen of 
monopolisten (vgl. supra, nr. 23, sub ii); 

(iii) het benadrukken van de nood aan kwaliteit en betaaibaarheid van de openbare dienst, inhoudelijke 
vereisten die veeleer inherent zijn aan het concept universele, dan aan het concept openbare 
dienstverlening (vgl. supra, nr. 23, sub iii); 

(iv) het reduceren van de openbare dienst tot een sociaal en regionaal correctiemechanisme 
(vgl. supra, nr. nr. 23, sub iv). 

63. De communautaire regulering inzake luchtvervoer illustreert dit treffend. Zoals gezegd (supra, 
Boek III, nr. 22, sub ii) is het luchtverkeer volledig vrijgemaakt. De vroegere overheidsmonopolisten 
moeten, indien ze al niet geprivatiseerd zijn, plaats inruimen voor steeds meer privé-concurrenten. Op 
papier blijft het voor de overheid mogelijk om openbare-dienstverplichtingen op te leggen aan de 
luchtvaartmaatschappijen. Bij nader toezien echter blijken de toepasselijke verordeningen die 
mogelijkheid te beperken tot het enkele geval waarin perifere of ontwikkelingsgebieden van het 
luchtverkeer dreigen te worden uitgesloten omdat het voor commerciële maatschappijen niet rendabel 
is om ze aan te vliegen. Zelfs dan dient aan zeer stringente voorwaarden voldaan opdat plichten van 
openbare dienst (concreet : de verplichting om een regelmatige luchtverbinding te onderhouden) 
opgelegd en/ofvergoed zouden kunnen worden. 

Artikel 4, lid 1, sub a, van verordening nr. 2408/92 formuleert de principiële mogelijkheid tot het 
opleggen van openbare dienstverplichtingen als volgt : "Een Lid-Staat kan, na overleg ... , een openbare 
dienstverplichting opleggen met betrekking tot geregelde luchtdiensten naar een luchthaven die de 
luchtverbindingen voor een perifeer of ontwikkelingsgebied op zijn grondgebied verzorgt of op een 
weinig geëxploiteerde route naar een regionale luchthaven op zijn grondgebied, wanneer een dergelijke 
route van vitaal belang wordt geacht voor de economische ontwikkeling van de regio waarin de 
luchthaven is gelegen en voor zover zulks noodzakelijk is om op die route een toereikend aanbod te 
waarborgen van geregelde luchtdiensten die voldoen aan vastgestelde normen inzake continuïteit, 
regelmaat, capaciteit en prijzen, aan welke normen luchtvaartmaatschappijen niet zouden voldoen indien 
zij alleen op hun eigen commerciële belangen zouden letten. De Commissie maakt het bestaan van deze 
openbare dienstverplichting bekend in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen." 

In deze bepaling liggen al een aantal voorwaarden en criteria vervat. Zo o.m. het vereiste van 
voorafgaand overleg met de betrokken lidstaten en de Commissie, het vereiste van kennisgeving aan de 
betrokken luchtvaartmaatschappijen, vereisten irizake de (on-)rendabiliteit van de te verzekeren 
luchtverbinding, het criterium dat de betrokken route "van vitaal belang wordt geacht voor de 

242 Zie o.m. verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende het optreden van de Lid-Staten 
ten aanzien van met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per spoor, 
over de weg en over de binnenwateren (Pb., L 156/1, 28 juni 1969; eigen cursivering), zoals gewijzigd door 
verordening (EEG) nr. 1893/91 van de Raad van 20 juni 1991 (Pb., L 16911, 29 juni 1991; in punten 61-64 van het in 
vorige voetnoot genoemd Witboek kondigt de Commissie nieuwe, ingrijpende wijzigingen aan verordening 
nr. 1191/69 aan). Dit is slechts één voorbeeld: er is veel meer relevante regelgeving uit de zestiger en zeventiger jaren. 
243 De illustraties in de twee volgende randnummers betreffen regelgeving. Even overtuigende illustraties treft men in 
de rechtspraak van het Hof van Justitie aan. Het Hof vertoont immers de neiging om het begrip "dienst van algemeen 
economisch belang" uit art. 90, lid 2, EG restrictief te interpreteren en onder verwijzing naar dit begrip nog slechts die 
beperkingen op de vrije mededinging te aanvaarden die nodig zijn om, via mechanismen van kruissubsidiëring, 
maatschappelijke of regionale uitsluiting te voorkomen. Voorzichtigheid is evenwel geboden, want een coherente visie 
van het Hof ontbreekt binnen dit domein. 
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economische ontwikkeling van de regio waarin de luchthaven is gelegen" en, het vereiste dat geen 
alternatieven voorhanden zijn om een toereikend aanbod te waarborgen en,. vooral, het criterium dat 
luchtvaartmaatschappijen niet aan de gestelde normen zouden voldoen indien zij alleen op hun eigen 
commerciële belangen zouden letten. 

De rest van artikel 4 bevat nog meer voorwaarden. Zo moet de lidstaat die een openbare 
dienstverplichting wil opleggen aantonen dat geen ander transportmiddel en geen andere betrokken 
lidstaat op afdoende wijze aan de vervoersbehoeften zou kunnen voldoen. Voorts moet er een openbare 
aanbesteding worden uitgeschreven die openstaat voor elke communautaire luchtvaartmaatschappij (met 

publicatie in het Publicatieblafi244), de situatie moet elke drie jaar worden herzien, de lidstaten moeten 
hun opmerkingen kunnen formuleren, de toestand staat onder voortdurend toezicht van de Commissie, 
enz. 

Wat hier openbare dienst wordt genoemd is in wezen slechts een (beperlde245) universele dienst : een 
betaalbare minimumdienst van redelijke kwaliteit, waarvan de samenleving vindt dat ze universeel 
moet geleverd worden omdat anders sociale of regionale uitsluiting dreigt; een dienst waarbij het 
irrelevant wordt geacht of de overheid of de privé-sector ze levert, maar waarvan geweten is dat ze, 
indien alleen commerciële motieven zouden spelen, niet zou worden aangeboden of onbetaalbaar zou 
zijn.246 Met de allesomvattende "service public" naar traditionele Franse of Belgische normen, 
autonoom omschreven, opgelegd én geleverd door de nationale overheid, heeft dit nog maar weinig te 
~~ . 

64. Eenzelfde strategie, waarbij wel de naam maar niet de inhoud van de openbare dienst behouden 
blijft, beoogt de Commissie nu blijkbaar ook in de sector van het spoorvervoer. 

Frappant zijn in dat verband volgende passages uit het Witboek van 30 juli 1996 over "Een strategie om 
de spoorwegen in de Gemeenschap weer vitaal te maken"247: 

"Services in the general interest are a key element in the European economie and social model ... These 
are services which are not provided, or not to the same extent, by a transport undertaking when it only 
considers its own commercial interests. 

The Commission consistently attaches the greatest importance to the provision of public services in 
railway passenger transport ... [H]owever, there is a great need to obtain better value for public money 
and more efficient services. The policy envisaged by the Commission aims at the impravement of 
transparency in financial relations between the State and transport undertakings, as well as the 
introduetion of an element of market forces, to stimulate the modemisation of public services. 

244 In het Publicatieblad verschijnen inderdaad regelmatig berichten met als titel : "Mededeling van de Commissie uit 
hoofde van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad. Opleggen van een openbare 
dienstverplichting met betrekking tot geregelde luchtdiensten in ... " of "Aanbesteding door ... overeenkomstig artikel 4, 
lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad, voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen 
... en ... ". 
245 "Beperkt" in vergelijking met de regeling in de telecom- en postsector. Anders dan in die sectoren -maar niet in 
strijd met de definitie van universele dienstverlening: supra, nr. 4, subi-is er in de sector luchtvervoer immers geen 
sprake van de aanstelling van een universele dienstverlener die een geheel territorium moet bedienen en daarbij een 
acceptatieplicht krijgt opgelegd; bovendien is de nationale overheid nooit verplicht om aanbestedingen voor 
onrendabele luchtvaartroutys uit te schrijven. Toch blijft het zo dat art. 4 van verordening 2408/92 het luchtverkeer 
toegankelijk maakt voor gebruikers die daar bij een normale werking van de vrije markt van zouden zijn uitgesloten. 
Dat luchtvervoersdiensten desondanks minder toegankelijk zijn dan telecom- of postdiensten is, gegeven o.m. de 
kostprijs van de vereiste infrastructuur, begrijpelijk en aanvaardbaar. Uitsluiting van luchtvervoer impliceert overigens 
nog geen uitsluiting van vervoer. 
246 Vgl. art. 2, sub o, van verordening nr. 2408/92 dat "openbare dienstverplichting" definieert als· "elke verplichting 
voor een luchtvaartmaatschappij om ... alle nodige maatregelen te treffen om een luchtdienst te waarborgen die voldoet 
aan vastgestelde normen inzake continuïteit, regelmaat, capaciteit en prijzen, aan welke normen de 
luchtvaartmaatschappij niet zou voldoen indien zij alleen op haar eigen commerciële belangen zou letten." Zie ook de 
elfde considerans van de preambule van de verordening. 
247 Witboek van de Commissie van 30 juli 1996, doe. COM(96) 421 def. (niet gepubliceerd in het Publicatieb/ad, 
maar zie Bull.EU, 7/8-1996, punt 1.3.141). De hierna aangehaalde passages komen uit punten 57-59,62 en 64, 
pp. 21-22 van het Witboek. 
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fu this context, it is sometimes thought that public service and efficiency are contradictory, although they 
are rather complementary : improved efficiency will benefit the quality and quantity of public services, 
and public services improve the efficiency of the market fudeed, the introduetion of public services 
allows for correction of the market's failure to take account of social values, so that a transport 
undertaking takes on activities of general interest which it would not assume if consiclering only its own 
commercial interests .... 

The fmancial contribution from the public authority, would he explicit and transparent compensation for 
the burden ofproviding non-commercial services .... 

As with dornestic passenger transport in genera!, the Commission will study the best practical ways of 
introducing market forces into public services and will then make propos als." 

65. De "openbare dienst"-verplichtingen die de lidstaten inzake zeevervoer mogen opleggen, blijken al 
evenzeer tot universele diensten beperkt. 

Als principe geldt dat diensten voor zeevervoer binnen de lidstaten (kustvaart) vrij mogen worden ,, 
verricht. Lidstaten mogen slechts verplichtingen opleggen als voorwaarde voor het verrichten van 
regelmatige diensten naar, tussen en vanaf eilanden. Qua eisen moeten ze zich daarbij beperken tot de 
havens die moeten worden aangedaan, de regelmaat, de continuïteit, de frequentie, het vermogen om de 
dienst te leveren, de gehanteerde tarieven en de bemanning van het schip. Bovendien mogen ze, net zoals 
dat in de luchtvaart het geval is, niet discrimineren tussen reders. 248 

66. Tenslotte vindt men ook in de communautaire regelgeving over het wegvervoer sporen van de zorg 
om universele dienstverlening, ditmaal zonder dat er van universele óf openbare dienst sprake is. 

Raadsverordening (EEG) nr. 684/92 van 16 maart 1992249 onderwerpt bepaalde vormen van 
internationaal vervoer van personen met touringcars of autobussen aan een stelsel van vergunningen. 
Krachtens de verordening kan een vergunningsaanvraag worden afgewezen "indien blijkt dat de 
exploitatie van het vervoer waarop zij betrekking heeft, uitsluitend gericht is op de meest winstgevende 
van de bestaande vervoerdiensten op de betrokken verbindingen".250 De commerciële logica van 
vergunningspl.ichtige vervoersondernemingen kan dus niet ten volle spelen, temeer daar deze 
ondernemingen251 stringente kwaliteits- en continuïteitsvereisten krijgen opgelegd. Ze moeten, 
behoudens overmacht, "tot aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning, alle 
maatregelen nemen om een vervoerdienst te garanderen die voldoet aan de normen continuïteit, 
regelmaat en capaciteit". 252 Ze kunnen hun dienstverlening dus niet zomaar stopzetten wanneer die 
verlieslatend blijkt. 

67. Samengevat blijkt de Gemeenschap zich op te werpen als hoedster van "de openbare dienst", maar 
dan wel van een heel andere "openbare dienst" dan degene waaraan wij gewoon waren geraakt.253 
Terwijl wij "openbare dienst" onwillekeurig associëren met overheidsbedrijven en erg ruim 
gedefinieerde monopolies, hebben de communautaire instellingen het over diensten die opereren in 

248 Zi~ punt 44 algemeen-belang-mededeling. De Commissie verwijst er naar haar mededeling van maart 1996 "Naar 
een nieuwe maritieme strategie" (niet gepubliceerd in het Publicatieblad, maar zie Bull.EU, 9-1997, punt 1.3.103), 
waarin ze de mogelijkheid van staatssteun voorstelt ter ondersteuning van de diensten van algemeen belang. 
249 Pb., L 74/l, 20 maart 1992. Op 14 april 1997 heeft de Raad een gemeenschappelijk standpunt (Nr. 21197, Pb., 
C 164/1, 30 mei 1997) goedgekeurd tot wijziging van verordening nr. 684/92. De hier besproken principes zouden 
echter ongewijzigd blijven. 

250 Art. 7, lid 4, b, sub iii), van verordening (EEG) nr. 684/92. 
251 Of, meer precies, de exploitanten van geregeld vervoer, dit is het "vervoer van personen met een bepaalde 
regelmaat en langs een bepaalde reisweg, waarbij op vooraf vastgestelde stopplaatsen reizigers mogen worden 
opgenomen of mogen worden afgezet. Geregeld vervoer is voor iedereen toegankelijk, ongeacht, in voorkomend 
geval, de verplichting om de reis te boeken." Zie art. 2, sub 1.1, verordening nr. 684/92. 
252 Art. 10, lid 1, verordening nr. 684/92. 
253 Wie hierin een bewuste strategie van de Commissie vermoedt om liberalisering verkocht te krijgen, moet toch 
rekening houden met de regionale gebondenheid van het begip "openbare dienst" : supra, nr. 14. 
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een concurrentiële omgeving, 254 die even goed een privé- als een publiek karakter kunnen hebben255 
en die slechts een beperkte, marktcorrigerende, taak vervullen. 

2. België 

68. In september 1997 sloten de Belgische Staat en NMBS een tweede beheerscontract, dat retro-actief 

inging op 1 januari 1997.256 Ofschoon dit tweede contract dus bijna negen maanden later komt dan het 
tweede beheerscontract met De Post (supra, nrs. 51-52), maakt het in tegenstelling tot het postcontract 
geen melding van plichten tot universele dienstverlening. Er is enkel sprake van "opdrachten van 

openbare dienst" en "prestaties voor de behoeften van de Natie" .257 Nochtans was precies inzake 
spoorvervoer in het Parlement de vrees geuit dat het met de universele dienstverlening snel bergaf 

gaat, nu steeds meer stations om economische redenen worden gesloten.258 

Het nieuwe beheerscontract onderwerpt zulke sluiting aan strengere voorwaarden. 259 Niettemin kan de 
spoormaatschappij "wanneer de economische criteria op lange termijn zulks rechtvaardigen" op lokale 
verbindingen nog steeds overgaan tot de vervanging van de openbare spoordienst door een openbare 
busdienst.260 De toegang tot openbaar vervoer over de weg blijft daarmee gegarandeerd. 

254 Zie punt 34 van het Witboek (supra, voetnoot 247): "The railway sector badly needs new capita! and enterprises 
to revita1ise services. Open access to railway infrastructure would allow the entry of new operators offering new and 
better services; this competition would stimulate established operators to improve their performance, as has happened 
when other public enterprises have been exposed to competition." 
255 Vgl. punt 3 van de "executive summary" van het Witboek (supra, voetnoot 247) : "It [ = railway, nb] should be 
exposed to market forcesin an appropriate form which should also leadtoa greater involvement ofthe private sector." 
256 Het contract, waarvan nergens wordt vermeld wanneer precies het werd gesloten, is als bijlage gehecht aan K.B. 
25 september 1997 houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract gesloten tussen de Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen en de Staat (B.S., 29 oktober 1997). Het geldt voor de periode tussen 1 januari 1997 en -
31 december 2001 : zie art. 2 van het K.B. en de aanvangsbepalingen van het tweede beheerscontract. Het eerste 
beheerscontract, goedgekeurd bij besluit van 30 september 1992 (B.S., 14 oktober 1992), liep, krachtens de tweede zin 
ervan, af op 31 december 1996. 
257 Ook hier geldt dat onder de hoofding "openbare dienst" aan universele dienstverlening wordt gedaan. Zo bepalen 
de artt. 11, 12 en 13 van het tweede beheerscontract welk minimumaanbod aan diensten NMBS moet garanderen (zie 
artt. 14, lid 1, en 16, eerste gedachtenstreepje, tweede beheerscontract); zie voorts o.m. art. 33, lid 2, tweede 
gedachtenstreepje, en bijlage 11 over "de verminderingen en het kosteloos vervoer ten gunste van categorieën 
begunstigden die om sociale, patriottische, professionele en Europese redenen door de Staat worden opgelegd" en 
art. 57, sub 9, over "[m]aatregelen ten gunste van personen met beperkte mobiliteit". Maar anders dan op Europees 
niveau, verwijst het begrip "openbare dienst" hier niet alleen naar minimumdiensten of naar markt- en sociale 
correcties. In het beheerscontract wordt een veel omvattender openbare dienst omschreven, monopolistisch 
gestructureerd en door de overheid geleverd. 
258 Zie schriftelijke vraag nr. 77 van de heer Loones van 13 december 1996 aan de Minister van vervoer over "NMBS 
-Universele dienstverlening", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 11 maart 1997, [1-40], 1981. Zie voorts schriftelijke 
vragen nrs. 298, 299 en 300 van de heer Ansoms van 3 juli 1996 aan de Minister van vervoer over "NMBS -
Beheercontract- Minimum van dienstverlening", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 12 augustus 1996, [46], 6450 en 
6451. 
259 Art. 14, lid 2, tweede beheerscontract vereist in principe de voorafgaanclelijke toestemming van de Minister van 
vervoer en een advies van het "Raadgevend Comité van de Gebruikers". Het eerste contract vereiste slechts een 
ministeriële goedkeuring bij afschaffing van twee opeenvolgende stations of stopplaatsen op één en dezelfde lijn: zie 
art. 14, in fine, juncto 15 eerste beheerscontract. Weigerde de Staat, dan moest hij het negatieffinancieel resultaat voor 
NMBS compenseren. 
260 Zie art. 18 tweede beheerscontract, dat voorts "naleving van de desbetreffende federale en gewestelijke wettelijke 
bepalingen", een "omstandig en afdoend" voorafgaandelijk verslag aan de Staat, en een voorafgaand advies van 
voornoemd Raadgevend Comité van de Gebruikers vereist. Of de Staat de vervanging van een spoor- door een 
busdienst kan verbieden, blijft onduidelijk~ Enerzijds staat in art; 18 dat NMBS de vervanging doorvoert wanneer de 
Staat binnen twee maanden na ontvangst geen enkel bezwaar heeft geuit, anderzijds kent het artikel de maatschappij 
"de nodige autonomie" toe om de vervanging door te voeren. Wat er moet gebeuren indien de Staat wel bezwaar uit, 
staat er niet. 
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69. Ook "gratis" openbaar vervoer -bekostigd door de belastingbetaler i.p.v. de gebruiker, en dus 
enkel voor deze laatste gratis - valt te analyseren ais een doorgedreven vorm van universele verlening, 
wat de toepasselijkheid impliceert van de aan het eind van dit Boek gegeven stelregels. hl dat verband 
valt het verschil op tussen systemen van veralgemeend "gratis" vervoer - cf. de experimenten met 
gratis busvervoer in verschillende steden - en vervoer dat slechts gratis is voor bepaalde groepen 
minder kapitaallaachtige gebruikers, zoals studenten of werklozen261. 

Hoofdstuk 111. Universele dienstverlening de lege ferenda : als remedie 
tegen ongebreidelde vrije-marktwerking 

70. Liberalisering vormt één van de meest perfarmante middelen om de toegankelijkheid van burgers 
tot diensten te verhogen. 

De tarieven voor geliberaliseerde diensten dalen immers meestal met reuzensprongen. Dankzij de 
vrijmaking van de burgerluchtvaart vliegen er nu meer burgers dan ooit voordien,262 dankzij de 
liberalisering van de markt voor telecommunicatie-eindapparatuur kregen veel meer mensen toegang tot 
fax- en draagbare telefoontoestellen, bij de komst van een tweede mobilofonie-operator daalden de 
prijzen met de helft, enz. 

Toch kan liberalisering zo ver gaan, dat ze niet alleen leidt tot een grotere toegankelijkheid maar ook 
tot precies het omgekeerde : uitsluiting. Onvoorwaardelijke openstelling van markten, zonder oog voor 
universele dienstverlening, kan "cherry-picking" teweeg brengen. Marktdeelnemers torren eenzijdig 
belangstelling voor de meest winstgevende onderdelen van de markt, terwijl segmenten die minder of 
niet winstgevend zijn verwaarloosd raken. ·Nieuwkomers zijn in zulke segmenten niet geïnteresseerd 
en de ex-(overheids)monopolist, voortaan onderworpen aan dezelfde wetten van de vrije markt als de 
nieuwkomers, kan ze zich niet langer veroorloven. Segmentatie en uitsluiting zijn het kwalijke gevolg. 

71. Theoretisch is de diagnose eenvoudig te stellen. Men kan verwachten dat zich in die sectoren van 
het economisch leven waar er werd geliberaliseerd zonder dat daarbij tegelijkertijd een universele 
dienst werd gewaarborgd, achteraf problemen van segmentatie en uitsluiting zullen stellen. Bij wijze 
van remedie zal de marktdeelnemers dan achteraf, tot herstel van de eerdere "vergetelheid", alsnog een 
plicht tot universele dienstverlening moeten worden opgelegd. 

Voor eenmaal bevestigt de praktijk de theorie. hl sectoren waar "te ver" werd geliberaliseerd rijst. 
verzet tegen verschijnselen van maatschappelijke uitsluiting en wordt gepleit voor een juridisch 
verankerde basisdienst Hieronder komen drie zulke sectoren aan bod- bankdiensten (infra, A), media 
(infra, B) en verzekeringen (infra, C)- en worden nog meer aanknopingspunten voor een analyse op 
basis van het concept "universele dienstverlening" gesuggereerd (infra, D). Telkens- en dit is nieuw
worden fenomenen van en remedies tegen maatschappelijke uitsluiting in geliberaliseerde sectoren 
benaderd in het licht van het concept universele dienstverlening. 

A. Bankdiensten 

72. Probleemstelling. De uitbouw van een Europese interne markt· voor financiële diensten, gekoppeld 
aan een doortastender sectoneel optreden van de Europese kartelautoriteiten, heeft de concurrentie 
tussen financiële tussenpersonen aangewakkerd. hl het algemeen profiteert de consument daarvan, 
maar de jongste tijd weerklinken toch ook bezorgde geluiden over mogelijke uitsluiting van minder 
vermogende bankklanten. Nu nieuwe informaticatechnieken verregaande klantensegmentatie toelaten, -

261 Zie "Gratis openbaar vervoer voor werklozen in Parijs", F.E. T., 16 januari 1998, 26. 
262 Niet zonder -terechte- trots wijst de Commissie erop dat "ondanks de liberalisering ... nog steeds het gehele 
grondgebied van de Gemeenschap wordt bestreken, terwijl de betrouwbaarheid van de - sterk verbeterde -
dienstverlening aan de gebruiker kon worden gehandhaafd": punt 43 algemeen-belang-mededeling. De combinatie 
van een verreikende liberalisering met het recht van lidstaten om voor niet-rendabele routes universele 
dienstverplichtingen op te leggen (openbare dienstverplichtingen genoemd, supra, nrs. 62-63) heeft gewerkt. 
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wordt het voor banken eenvoudiger om klanten af te stoten die niet genoeg opleveren, bijvoorbeeld 
omdat ze "slapende rekeningen" aanhouden of juist te veel arbeidsintensieve transacties doorvoeren. 
Of uitsluiting van cliënten bij ons, zoals in de Verenigde Staten, 263 werkelijk een probleem vormt, is 
omstreden. Wel zouden er individuele gevallen bekend zijn van discriminatie of uitsluiting van o.m. 
werkloze klanten en bestaansminimumtrekkers. 264 

1. Europa 

73. Volgens nooit bevestigde berichten zou de Comnrissie ooit gewonnen zijn geweest voor de 
uitwerking op Europees niveau van een plicht tot universele verlening van bankdiensten. 

"Dit alles moet leiden tot een universele basisdienst bij de financiële instellingen. 'De Europese 
Commissie is [in] elk geval volledig voorstander van dit idee', verklaarde Jens Ring van het directoraat
generaal voor het consumentenbeleid. 'We werken dan ook aan een herwerking van de richt[lijn] van '87 
die deze materie behandelt.265 De nieuwste ontwikkelingen i.v.m. een universele bankdienst moeten 
daarin opgenomen worden. n266 

74. In afwachting van eventuele regelgevende initiatieven dient melding gemaakt van een poging tot 
zelfregulering vanwege de Europese spaarbanken. Op 6 juni 1996 aanvaardden de leden van de 
Europese Spaarbankenvereniging unaniem267 om tegenover het cliënteel een gedragscode met 
deontologische regels te respecteren, gesteund op vier principes : transparantie inzake tarieven en 
dienstverlening, discretie in de relatie tussen klant en bank, begeleiding van de klant in het kader van 
een duurzame relatie én sociale verantwoordelijkheid van de bank. De code bepaalt onder meer dat de 
spaarbanken "geen discriminerende selectie toe[passen] gebaseerd op leeftijd, geslacht, nationaliteit, 
burgerlijke stand of het inkomen van de klant" (eigen cursivering). Op grond van dit algemeen niet
discriminatiebeginsel krijgt eenieder recht op een basispakket met financiële diensten, bestaande uit 
een eenvoudige zichtrekening, eventueel met overschrijvingsformulieren en een bankkaart. Gratis 
hoeft dit basispakket niet te zijn. Evenmin geldt een recht op krediet, 268 al verbiedt de gedragscode 
ook op dit vlak elke discriminatie van economisch zwakkeren. Voorts behouden de financiële 
instellingen het recht om een zichtrekening op te zeggen en dient er bij conflicten eerst gestreefd naar 
een oplossing in der minne. 

Juridisch vormt de code geen contract tussen bank en cliënt, en evenmin een algemeen of intern 
reglement. Het betreft veeleer een vrijwillige verbintenis vanwege de bank. 

263 Twintig procent van de Amerikaanse burgers zou geen toegang hebben tot het Amerikaans bancair systeem, zo 
werd verkondigd bij de ondertekening van de hierna besproken gedragscode van de Europese Spaarbankenvereniging. 
ZieN, "Gedragscode vindt eindelijk ingang in financiële sector", F.E.T., 27 juni 1996, 8. 
264 "Zo is er enige tijd geleden ooit een bank geweest die het lumineuze idee kreeg om de werklozen onder haar 
klanten slechts op welbepaalde tijdstippen te 'ontvangen'. En zo is er nu een bank die haar kantoren op bepaalde dagen 
alleen openstelt voor vermogende klanten om 'deskundig' advies te verlenen. Er is dus al een negatieve selectie bezig 
binnen de banksector. Hoe diep die doorwerkt, is volstrekt onduidelijk." Zie idem. Voorts blijken banken nogal eens te 
weigeren om OCMW-cheques uit te betalen. "Toen op 2 januari [1997, nb] het OCMW in Ukkel werd overvallen en 
de boeven met miljoenen aan baar geld aan de haal gingen, liet de OCMW-voorzitter zich ontvallen dat dit niet 
mogelijk was geweest indien de banken bereid zouden zijn de cheques aan de bestaansminimumtrekkers uit te betalen. 
Door die weigering zit er voor OCMW's namelijk niets anders op dan het geld bij te houden en rechtstreeks aan de 
betrokkenen uit te keren": "Bestaansminimumtrekkers niet welkom bij banken", F.E.T., 29 januari 1997, 26. 
De laatste bewering lijkt onjuist in de mate dat De Post als universele dienstverlener optreedt : infra, nrs. 76-78. 
265 Bedoeld wordt richtlijn 87/102/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake het consumentenkrediet (Pb., L 42/48, 12 februari 
1987), zoals gewijzigd door Richtlijn 90/88/EEG van de Raad van 22 februari 1990 (Pb., L 61/14, 10 maart 1990). 
266 Zie "Universele bankdienst beste bescherming consument", F.E.T., 28 november 1996,9. 
267 Ook de twee Belgische leden van de vereniging, (toen nog) HEK-Spaarbank en ASLK-Bank namen de 
gedragscode over. Áldus lukte op Europees niveau wat in België eerder mislukt was (infra, nr. 75). 
268 Vgl. het pleidooi daartegen van de Belgische Vereniging van Banken in Overmatige schuldenlast en preventie, 
Aspecten en documenten 159, Brussel, 1994, 10-12. 
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2. België 

75. Sinds 1990 hebben de Ministers van Financiën en Economische Zaken met de financiële 
instellingen onderhandelingen gevoerd over de uitwerking van een gedragscode over de relaties tussen 
instelling en cliënt, aanvankelijk zonder veel succes. 269 Sinds oktober 1996 mochten de voorstanders 
van meer bindende regels zich verheugen in de steun van de federale Minister van Economische 
Zaken. Die baseerde zich op een door hem bij de Coöperatieve Verbruikersbeweging bestelde studie 
die zou uitwijzen dat banken "enkele tienduizenden" Belgische burgers uitsluiten van het genot van 
een rekening.270 Onder verwijzing naar de maatschappelijke moeilijkheden die door banken 
"uitgesloten" burgers in het maatschappelijk leven zouden ondervinden, bijvoorbeeld omdat bij het 
afsluiten van een huurcontract waarbij meestal de opening van een waarborgrekening wordt geëist, 
lanceerde de minister op 10 oktober 1996 - daags vóór een studiedag over "Uitsluiting door de 
banken: naar een basisdienst"271- de idee van een "universele bankdienst die goedkoop wordt 
aangeboden aan alle inwoners" en "waarvan de banksector de kosten zou dragen" .272 Bij wijze van 
minimum minimorurn en behoudens gevallen van gekarakteriseerde fraude zou iedereen toegang 
moeten krijgen tot een zichtrekening, de mogelijkheid om overschrijvingen te doen en, eventueel, een 
debetkaart De minister kondigde daaromtrent onderhandelingen met de banksector aan over een 
charter - en een wetsontwerp indien de onderhandelingen niet snel resultaat zouden hebben. Zover is 
het niet gekomen, want in juli 1997leidden de onderhandelingen tot de ondertekening van een sociaal 
charter door 26 Belgische banken, waaronder de zeven grootste. 273 Het charter garandeert een 

269 Enkel met de vermogensbeheerders kon de Minister van Financiën een akkoord bereiken. Ook de Belgische 
Spaarbankenvereniging aanvaardde een code, doch enkel BBK-Spaarbank paste het zgn. "Charter van de cliënt" ook 
daadwerkelijk toe. Met de belangrijkste beroepsvereniging van financiële tussenpersonen, de Belgische Vereniging 
van Banken (BVB), bleek aanvankelijk geen akkoord mogelijk. Een gedeeltelijke compensatie voor het uitblijven van 
vrijwillige gedragscodes vormde weliswaar de invoering van gedragsregels voor de verkopers van 
beleggingsprodukten, door art. 36 wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht 
op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (B.S., 3 juni 1995; err. B.S., 1 augustus 
1995). 
270 Aangezien banken, op een enkele uitzondering na, hun medewerking weigerden, is de studie in kwestie gebaseerd 
op vragenlijsten die aan 855 publieke en private sociale diensten werden toegezonden. Als "uitsluiting" definieert ze 
het sluiten van een rekening op initiatief van een bank of de weigering van een bank om een rekening te openen. Op de 
vraag "heeft U weet van banken die burgers een nieuwe rekening weigeren of rekeningen afsluiten" luidde 70 procent 
van de antwoorden positief. Gevallen van aldusgedefinieerde "uitsluiting" zouden sedert enige jaren toenemen, vooral 
in Wallonië (m.n. Luik en Bergen) en vooral t.a.v. werklozen en mensen die van het bestaansminimum leven. Als 
voornaamste redenen van "uitsluiting" zouden worden opgegeven : rekening te lang in het rood, gebrek aan inkomen 
van de rekeninghouder, overmatige schuldenlast, zeer snel afhalen van gestorte bedragen waardoor rekening 
onproduktief blijft, onvoldoende verrichtingen en, tenslotte, moeilijke relaties tussen cliënten en bankpersoneel. Niet 
geheel ten onrechte, zo lijkt het, werd de schatting van het aantal uitgeslotenen op enkele tienduizenden in de pers als 
"une évaluation à la grosse louche qui repose sur des bases scientifiques bien fragiles" afgedaan ("L'étude nemeten 
tout cas pas en évidence si ces exclus sont des exclus absolus. On peut, en effet, être exclu d'une banque et être accepé 
par une autre." Zie "Des banques accessibles à tous et plus réceptives aux plaintes ?",Echo, 11 oktober 1996). Het is 
juist dat wat de studie als "uitsluiting" bestempelt, zeer relatief is. Indien een persoon bij één kredietinstelling wordt 
doorgestuurd, kan hij in principe onmiddellijk bij een andere instelling terecht- dat is precies het verschil tussen bank
en verzekeringsdiensten (infra). Bovendien zijn er bepaalde bankinstellingen die niemand weigeren (zie supra, over de 
Europese Gedragscode en infra, over De Post). 
271 De dag werd georganiseerd door de Coöperatieve Verbruikersvereniging met steun van de minister (m~dewerkers 
van de vereniging waren gedetacheerd op het kabinet van de minister: Hand., Senaat, 1996-1997, 16 januari 1997, 
[1-86], 2288). De aankondiging van de studiedag, die kaderde in een cyclus over "Burgerschap en Universele Dienst", 
klonk als een aanklacht tegen een eenzijdig op winst beluste bankwereld: "De bankrekening is in onze huidige 
samenleving een onontbeerlijk hulpmiddel geworden. En toch zijn er heel wat mensen met een bescheiden inkomen 
wiens bankrekening· geschorst wordt of die gewoon geen toegang tot deze dienstverlening krijgen. Deze uitsluiting 
wordt aangevoeld als een versterking van het sociaal isolement waarin deze mensen zich vaak al bevinden .... Hoe kan 
uitsluiting door de banken voorkomen worden? Moet er een basisdienst ingesteld worden? En zo ja, welke diensten 
zouden aan alle burgers moeten verleend worden en ... tegen welke voorwaarden ?" 

272 Zie "Minister Di Rupo voorstander van universele bankdienst", F.E.T., 11 oktober 1996, 26. 
273 Zie "SP en PSC willen basispakket gratis bankdiensten", F.E.T., 28 oktober 1997, 7 en "Banken streven imago van 
verantwoordelijke burger na", F.E.T., 22 november 1997,9. 
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basisbankdienst in de vorm van een zichtrekening die behalve deposito's ook overschrijvingen en 
geldafhalingen toelaat.274 

Wijzen we er nog op dat de banken behalve collectief ook individueel initiatieven tegen uitsluiting 
nemen275 en dat initiatieven tegen bancaire uitsluiting in het Parlement blijkbaar op veel bijval kunnen 
rekenen;276 regelmatig zijn wetsvoorstellen ingediend ter invoering van een basisbankdienst.277 

76. De Post als universele dienstverlener. Het tweede beheerscontract tussen De Post en de Staat, van 
kracht sinds l januari 1997 (supra, nr. 51), promoveert De Post tot universele verlener van 
bankdiensten. Als één van de vijf "taken van universele openbare dienst" (supra, nr. 52) vermeldt het 
contract: 

"De Post waarborgt, op voorlegging van een identiteitskaart278 en op voorwaarde dat men twaalf jaar oud 
. is, de opening van een postrekening zonder kasfaciliteiten, met een debetkaart (zonder waarborgkaart279) 

274 Blijkbaar hebben ook in Frankrijk de bankvereniging en de meerderheid der banken op vrijwillige basis een 
"Charte des services bancaires de base" ondertekend, in juni 1992. Ondertekenende banken stellen een zichtrekening 
ter beschikking "à des conditions qui en permettent l'accès aux personnes les plus modestes". Wie een rekening opent 
met domiciliëring van zijn belangrijkste inkomen, hoe gering of onregelmatig dat ook moge zijn, heeft recht op 
bijkomende diensten : een bankkaart, rekeninguittreksels, de mogelijkheid om op afstand te betalen ( debetkaart en/ of 
overschrijvingsformulieren) en cheques. Wenst een ondertekenende bank toch een rekening te sluiten, dan dient een 
redelijke opzegtermijn van 30 tot 45 dagen gerespecteerd en dient de cliënt ervan op de hoogte gebracht dat hij zijn 
recht op een rekening kan opeisen bij de Banque de France. Die zal, bij uitsluiting door één financiële instelling, een 
(andere) instelling die het "Charte" ondertekend heeft, verplichtc;,n om een zichtrekening te openen op naam van de 
uitgesloten burger. Zie "La France s'est dotée d'une 'charte"', Eco-Soir, 11 oktober 1996. 
275 Sommige grootbanken kondigden richtlijnen aan voor de bankagenten, opdat het principe van universaliteit zou 
worden gehuldigd (zie bijv. "BBL engageert zich voor universele bankdienst", F.E.T., 12 oktober 1996). Andere 
instellingen ontwierpen basispakketten van bankdiensten (vooral electronische) tegen een redelijke, forfaitaire prijs 
("Zichtrekening wordt pakketje", F.E. T., 8 januari 1997, 17). 
276 Op geregelde tijdstippen werd de bevoegde minister door partij- of geestesgenoten "geïnterpelleerd" over de 
voortgang van zijn initiatieven. Zie bijv. de samengevoegde interpellaties nrs. 972 en 1000 van de heren Delathouwer 
en Anthuenis tot de Staatssecretaris voor veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu over "de weigering van 
de banken om aan OCMW-steuntrekkers cheques uit te betalen" resp. "de weigering van de banken om 
bestaansminimumtrekkers cheques uit te betalen", Hand., Kamer, Commissie voor de volksgezondheid, het leefmilieu 
en de maatschappelijke hernieuwing, 1996-1997,28 januari 1997, [C 262], 2; mondelinge vraag van de heer Hostekint 
aan de Vice-eerste minister en minister van economie en telecommunicatie over "de toegang tot de bankdiensten voor 
personen met beperkte bestaansmiddelen", Hand., Senaat, 1996-1997, 30 januari 1997, [1-90], 2361; interpellatie 
nr. 1049 van de heerDelathouwer tot dezelfde minister over "de weigering van banken om OCMW-steuntrekkers uit te 
betalen", Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale 
wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, 1996-1997, 4 maart 1997, [C 289], 1. 

277 Op 16 januari 1997 werd een wetsvoorstel in overweging genomen "tot invoering van een basisdienstverlening 
door banken op grond waarvan elke burger het recht op een bankrekening gewaarborgd wordt" : wetsvoorstel van de 
senatoren Poty, Merebiers en Santkin. Er kwam kritiek op het feit dat de tekst als wetsvoorstel en niet als wetsontwerp 
was ingediend, terwijl hij nochtans onder auspiciën van de Minister van economie zou zijn opgesteld. Zie 
inoverwegingneming en stemming daarover: Hand., Senaat, 1996-1997, 16 januari 1997, [1-86], 2288 en 2298. Eind 
oktober 1997, nadat commotie was ontstaan over het voornemen van enkele banken om de klant te laten betalen voor 
geldafhalingen, dienden twee parlementsleden een wetsvoorstel in om de prijzencontrole op bepaalde financiële 
diensten, afgeschaft in 1991, terug in te voeren. Prijsverhoging~n voor het in ontvangst nemen, het beheer en de 
teruggave van tegoeden, voor betalingsverrichtingen en het gebruik van betaalmiddelen zouden krachtens het voorstel 
opnieuw de voorafgaande goedkeuring van de Minister van economische zaken behoeven (wetsvoorstel De Richter en 
Verstraeten). De indieners hielden een tweede voorstel achter de hand, ter invoering van een ware universele 
bankdienst "naar het voorbeeld van de gegarandeerde minimumleveringen van water, energie en telefoondiensten". 

278 Doordat De Post deze bepaling letterlijk neemt, kunnen vluchtelingen geen postrekening openen om bijv. 
financiële bijdragen van OCMW's te ontvangen. De Post werd daarom in het Parlement zelf van uitsluiting 
beschuldigd. Zie schriftelijke vraag nr. 137 van de heer Valkeniers van 1 juli 1996 over "Postrekening -
Vreemdelingen - Wachtregister", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 17 februari 1997, 9365. De bevoegde minister 
stelde een snelle oplossing in het vooruitzicht. 

279 Hiermee wordt de Eurocheque-kaart bedoeld. 
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en met toegang tot de diensten van de overschrijvingen, domiciliëringen, doorlopende opdrachten en de 
bankbiljettenverdelers van het postaal netwerk. Het beheer van deze rekening kan gratis zijn."280 

Overigens legt het beheerscontract ook de gemiddelde termijnen vast waarbinnen een aantal diensten van 
de fmanciële post moeten worden uitgevoerd. 281 

Het eerste beheerscontract tussen de Staat en De Post, van kracht tussen 1 oktober 1992282 en 
31 december 1996283, bevatte geen gelijkaardige bepaling. 284 

77. De hierboven geciteerde bepaling uit het tweede beheerscontract van De Post biedt een antwoord 
op twee van de drie traditionele vragen omtrent universele dienstverlening ·: behalve de identiteit van 
de universele dienstverlener (autonoom overheidsbedrijf De Post) kennen we ook de omvang van de 
universele dienst (zichtrekening met debetkaart, toegang tot overschrijvingen, domiciliëringen, 
doorlopende opdrachten en bankbiljettenverdelers). Blijft de vraag naar de financiering van de 
universele dienst. 

Onder de hoofding "dekking van de lasten voortvloeiend uit de opdrachten van openbare dienst" staat 
artikel 7 van het tweede beheerscontract De Post toe om de reële kosten van prestaties die beneden 
kostprijs worden geleverd, te factureren aan de Staat (lid 1 ); de Staat en De Post zullen daarover een 
overeenkomst sluiten (lid 2). Deze regeling geldt echter niet voor de voornoemde universele bankdienst 
want die wordt "beschouwd als geleverd tegen een prijs die minstens gelijk is aan de kostprijs" (lid 5; de 
uitzonderingen zijn niet van toepassing). 

Men kan hieruit slechts concluderen dat er naar het oordeel van zowel de Staat als De Post geen 
meerkost verbonden is aan de plicht van De Post om een universele bankdienst te verstrekken. Het 
oordeel lijkt juist : de privé-instellingen die tot nu toe op vrijwillige basis een universele bankdienst 
verstrekken, maken evenmin gewag van meerkosten. Het beheerscontract verlangt overigens niet dat 
De Post haar financiële diensten gratis blijft leveren.285 

78. De bepalingen van het tweede beheerscontract zijn niet van toepassing op de Bank van de Post, de 
gemeenschappelijke privaatrechtelijke onderneming van De Post en Generale Bank, ondertussen 
Fortis Bank.286 Dit kan voor problemen zorgen, nu De Post per 1 april 1998 alle Postcheque
rekeningen heeft overgedragen aan de Bank van de Post.287 De privé-bank heeft veel betaald voor de 
overdracht (8 miljard frank, naar verluidt), hetgeen de ruimte voor sociaal geïnspireerde initiatieven, 
zeker op termijn, inperkt. Met de feitelijke privatisering van de Postcheque heeft de overheid, alle 
retoriek over universele bankdiensten ten spijt, zelf ook voorrang gegeven aan commerciële 
overwegingen. Dat De Post ondanks die privatisering aan het beheerscontract gebonden blijft, doet 
aan deze vaststelling weinig af. 

280 Art. 2, § 1, 5°, tweede beheerscontract. 

281 Art. 4, § 1 "Criteria inzake kwaliteit", 9° "Uitvoeringstermijnen voor bepaalde diensten van de Financiële Post". 

282 Zie art. 25 K.B. 14 september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Regie der 
Posterijen en tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot die Regie (B.S., 1 oktober 1992),juncto artt. 14 en 15 
van het als bijlage bij dat besluit opgenomen eerste beheerscontract. 

283 Zie art. 3 K.B. 10 januari 1997 houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract gesloten tussen DE POST 
en de Staat, supra, voetnoot 195. 
284 "De financiële postdiensten verzekeren ... met inbegrip van het houden van de zichtrekeningen van de Postcheck" 
stond vermeld bij "de taken van openbare dienst uitgevoerd in concurrentie", zonder meer. Zie art. 2, § 1, sub 2, 1°, 
eerste beheerscontract. 
285 Zie het hierboven geciteerde art. 2, § I, 5°, in fine, tweede beheerscontract. Zie echter de "Grondregelen inzake 
tarifering" uit art. 3 van het beheerscontract -betaalbare prijzen (§ 1 ), prijzen gebaseerd op de kosten (§ 2), 
transparantie en niet-discriminerende prijzen (§ 3) -, al gelden die naar de letter van het contract niet specifiek voor 
verrichtingen van financiële post. 

286 Zie art. 10, § 1, tweede beheerscontract: "De bepalingen van onderhavig beheerscontract met betrekking tot de 
financiële diensten zijn niet van toepassing op de dochterondernemingen van DE POST." 

287 Zie "Postcheque verhuist op 1 april naar Bank van De Post", F.E.T., 27 februari 1998, 28. 
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79. Regionale uitsluiting. Uitsluiting van minder gegoede cliënten, waarover in België zo veel te doen 
is, vormt slechts één vorm van negatieve selectie door banken. Nog veel ingrijpender is het sluiten van 
bankkantoren in minder gegoede regio's. Dit zgn. "redlining"-fenomeen,288 dat de Verenigde Staten 
reeds lang kennen en dat volgens een recent rapport ook in Engeland zou bestaan,289 leidt quasi
automatisch tot uitsluiting van minder mobiele personen, verhoogt het risico op crimineel gedrag 
tegenover winkeluitbaters en weerhoudt nieuwe bedrijven ervan om zich in de door banken verlaten 
regio te vestigen, waardoor een neerwaartse spiraal op gang komt. Er werd bij ons nog weinig of geen 
onderzoek naar verricht. 

B. Media 

80. De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat ongebreidelde liberalisering en commercialisering in 
de mediawereld niet alleen nadelig kan zijn vanuit kwalitatief, deontologisch en democratisch (afbraak 
van pluralisme) oogpunt maar, meer specifiek, tevens kan leiden tot segmentering van de markt en tot 
uitsluiting. Om technische (geen kabel of satelliet beschikbaar) of fmanciële redenen dreigen burgers 
te worden uitgesloten van de verslaggeving over topevenementen. Nochtans rijst de vraag of de burger 
behalve op nutsvoorzieningen, bankdiensten en post niet ook recht heeft op de uitzending, tegen een 
betaalbare prijs, van belangrijke culturele en sportieve evenementen op televisie? Tien jaar geleden, 
toen overheidsmonopolies in de meeste lidstaten het medialandschap beheersten, zou deze vraag als 
volstrekt irrelevant zijn afgedaan. Sindsdien hebben minstens vier elkaar overlappende evoluties het 
medialandschap grondig hertekend. Liberalisering leidde tot de opkomst van commerciële radio en 
televisie en een concurrentieslag tussen omroepen (infra, nr. 81). Inspelend op deze concurrentieslag 
(gestegen vraag), rekenen organisatoren van topevenementen steeds hogere ·prijzen aan voor 
uitzendrechten (infra, nr. 87). Enkel de meest kapitaalkrachtige groepen komen op die manier nog in 
aanmerking om topevenementen uit te zenden; onrechtstreeks (immer meer reclame) of rechtstreeks 
(betaaltelevisie) verhalen ze hun gestegen kosten op de kijker (infra, nr. 88). Niet alleen de gestegen 
kosten voor uitzendrechten maar ook de opkomst van nieuwe, kapitaalintensieve technologieën noopt 
ondertussen opnieuw tot schaalvergroting, maar dan wel grensoverschrijdend (infra, nr. 89). 

1. Probleemstelling 

81. Liberalisering - toegenomen concurrentie - opkomst van commerciële televisie. Vanaf de tweede 
helft van de jaren tachtig is het mediabestel in alle lidstaten geliberaliseerd -mede, maar niet 
uitsluitend, onder Europese druk. Het marktaandeel van staatsomroepen, in het verleden monopolisten 
die geen concurrentie moesten vrezen, daalde sindsclien snel terwijl het aandeel van commerciële 
televisie en radio evenredig toenam. Indien onverkort toegepast, vertoont het Europees 
mededingingsrecht de neiging om deze evolutie te versterken. Het principieel verbod op staatssteun 
kan de financiële slagkracht van openbare omroepen aantasten,290 terwijl de onverkorte afdwinging 
van de artikelen 81 (ex 85; kartelverbod) en 82 (ex 86; verbod op misbruik van dominante positie) van 
het EG-Verdrag samenwerkingsverbanden tussen dergelijke omroepen kan aantasten. Een treffende 
illustratie hiervan vormt de vernietiging door het Gerecht van eerste aanleg, bij arrest van 11 juli 

288 De Amerikaanse term verwijst naar de praktijk waarbij banken een rode lijn trekken rond wijken waaraan ze niet 
wensen te lenen. 

289 "Financial Exclusion in London", opgesteld door de New Beonornies Foundation en besproken in "Banks accused 
of deserting deprived areas", Fin. Times, 13 februari 1997, 8. Tussen 1990 en 1995 zou in London een vijfde van de 
bankkantoren zijn gesloten; meer dan een derde van de Londense wijken zou geen lokaal bankkantoor meer 
overhouden, en de overblijvende kantoten zouden geografisch in de rijkere wijken zijn geconcentreerd. "If 'redlining' 
is understood to be a conscious or unconscious policy of discrimination on grounds of deprivation, there is a clear case 
for the industry to answer" : "Banks accused ... ", 8. 
290 Cf. de onderzoeken die de Commissie, na klachten van commerciële omroepen, in 1996 voerde naar vermeende 
ongeoorloofde staatssteun voor publieke omroepen France 2 en 3, RTP (Portugal) en TVE (Spanje): ibid. In reactie op 
deze onderzoeken werd in Amsterdam het Protocol "betreffende het publieke-omroepstelsel in de lidstaten" aan het 
EG-Verdrag gehecht: supra, nr. 18. 
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1996,291 van een vrijstellingsbeschikking die de Coriunissie op grond van artikel 85 (nu 81), lid 3, EG 
had uitgevaardigd ten gunste van de Europese Radio- en Televisie-Unie (ERU). 

82. De ERU, een in 1950 opgerichte vereniging zonder winstoogmerk, vormt veruit het voornaamste 
samenwerkingsverband van Europese openbare omroepen. Bij haar oprichting telde de ERU enkel 
openbare omroepen als leden, omdat dat soort omroepen toen nog . monopolieposities bekleedde in 
nagenoeg alle Europese landen. In 1984 liet de vereniging voor het eerst een' particuliere omroep toe, 
Canal Plus uit Frankrijk; in 1986 stond ze toe dat de geprivatiseerde Franse zender TF 1 lid bleef. Toen 
echter meer en meer particuliere en/ of gespecialiseerde (doelgroepen-)zenders hun intrede deden op de 
markt, besloot de ERU op 9 februari 1988 tot een statutenwijziging, teneinde "'het aantal leden van 
Eurovisie te beperken overeenkomstig haar doelstellingen en werkwijze', die hen kenmerken als. een 
bijzondere groep van omroepen" (r.o. 9 van het arrest). Eurovisie is de naam voor het door de ERU 
georganiseerde systeem waarbij ERU-leden zich er wederzijds toe verbinden om reportages van 
belangrijke gebeurtenissen op hun grondgebied292 aan te bieden aan de andere ERU-leden. 

Sindsdien kent de ERU gewone en buitengewone leden. Gewone leden zijn (groepen van) 
omroeporganisaties die "met toestemming van de bevoegde autoriteiten, landelijke radio- en 
televisieprogramma's met een nationaal karakter uitzenden en die bovendien kunnen aantonen dat zij aan 
de hieronder gestelde voorwaarden voldoen: a) zij zijn verplicht de gehele nationale bevolking te 
bedienen ... ; b) zij zijn verplicht, een gevarieerd en evenwichtig, voor alle bevolkingsgroepen bestemd 
programma aan te bieden, - en bieden zulks ook aan -, dat voor een redelijk aandeel uit programma's voor 
bijzondere groepen en/of minderheidsgroepen bestaat, ongeacht de verhouding tussen de ~osten en de 
luisterdichtheid; c) zij produceren een wezenlijk deel van de omroepprogramma's zelf en/ of laten deze 
onder hun eigen redactioneel toezicht produceren". 293 Vooral de schuin gedrukte passages verwijzen 
naar het karakter van openbare of universele dienstverlener van de gewone leden. Niettemin zijn de 
commerciële zenders Canal Plus en TF 1 ook na 1988 gewoon lid van de ERU gebleven.294 Andere 
commerciële zenders, maar ook sommige openbare zenders, werden als gewoon lid geweigerd295 en 
konden sinds 1986 enkel mits betaling het recht verkrijgen op de uitgestelde uitzending (zgn. "embargo"
beginsel) van Eurovisie-materiaal. 

83. Na een klacht hierover van een sportzender zond de Commissie de ERU op 12 december 1988 een 
eerste mededeling met punten van bezwaar. Daarin gaf ze aan dat de Eurovisie-regels inzake de 
verwerving en het gebruik van televisierechten op sportevenementen weliswaar voor een ontheffing op 
grond van (toen nog) artikel 85, lid 3, EG in aanmerking konden komen, doch enkel op voorwaarde dat 
niet-ERU-leden tegen redelijke voorwaarden onderlicenties zouden kunnen bekomen voor een 
aanzienlijk gedeelte van voornoemde rechten (r.o. 17 van het arrest). Op 3 april1989 meldde de ERU bij 
de Commissie daadwerkelijk regels aan inzake de verlening van onderlicenties, met het verzoek om een 
negatieve verklaring of een ontheffing; commerciële zenders uitten kritiek op de aangemelde regels 
(r.o. 18-21). Op 3 juli 1990 nam de ERU, na besprekingen met de Commissie, een regeling aan inzake de 
verlening van onderlicenties (r.o. 21). Op 5 oktober 1990 publiceerde de Commissie een bekendmaking 

291 Arrest van het Gerecht van 11 juli 1996, gevoegde zaken T-528/93, T-542/93, T-543/93 en T-546/93, Métropole 
télévision e.a. I Commissie, Jurispr. 1996, blz. II-649. 
292 Het gaat om reportages over sportieve (vb. voetbalwedstrijden), culturele (vb. nieuwjaarsconcert vanuit Wenen; 
Eurovisie-songwedstrijd), of andere actuele (vb. huwelijken of begrafenissen van internationaal gekende 
hoogwaardigheidsbekleders) evenementen "wanneer deze van belang kunnen zijn voor de andere leden van Eurovisie, 
zodat zij hun nationale publiek op deze gebieden een hoogwaardige dienst kunnen aanbieden". Zie art. 3, par. 6, van de 
ERU-statuten in de redactie van 3 juli 1992, geciteerd in r.o. 12 van het arrest van 11 juli 1996. 
293 Art. 3, § 3, vandeERU-statuten in de redactie van 3 juli 199~, geciteerd in r.o. 10 van het arrest van 11 juli 1996; 
nadruk toegevoegd. 
294 Art. 21, tweede alinea, van de ER U-statuten, zoals gewijzigd op 9 februari 1988, vrijwaarde de rechten van 
bestaande leden die niet aan alle in art. 3, § 3, genoemde voorwaarden voldeden. Zie r.o. 11 van het arrest van 11 juli 
1996. 
295 R.o. 14 en 15 van het arrest van 11 juli 1996 maken melding van de weigering van de Franse commerciële omroep 
M6 en van de Spaanse omroep Antena 3 de Televisión "die van de bevoegde Spaanse instantie voor een eerste periode 
van tien jaar een concessie heeft gekregen voor het indirectè beheer van de openbare televisieomroep" (r.o. 4; nadruk 
toegevoegd) maar die niet het hele Spaanse grondgebied bestreek. 
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over haar voornemen om een ontheffing te verlenen.296 Na nieuwe kritiek en na hoorzittingen zond de 
Coinmissie de ERU een tweede mededeling met punten van bezwaar, waarin ze de onderlicentieregeling 
als "onaanvaardbaar" bestempelde (r.o. 23-27). Op 8 .november 1991 meldde de ERU een herziene 
regeling aan en op 26 februari 1993 verleende de Commissie de voor het Gerecht gewraakte 
ontheffing.297 Relevant hier is dat de Commissie de ontheffmg mede motiveert vanuit de "bijzondere 
publieke opdracht" die de leden van de ERU vervullen, en de daaraan verbonden beperkingen.298 Als 
specifiek kenmerk van de bijzondere publieke opdracht merkt de Commissie de verplichting aan om 
"gevarieerde programma's aan te bieden, waaronder culturele, educatieve en wetenschappelijke 
programma's en programma's bestemd voor minderheidsgroepen, en ongeacht de kostprijs de gehele 
bevolking van het land te bestrijken"299 - de verplichting met andere woorden om aan universele 
dienstverlening te doen. 

84. Van alle door de vier eisende omroepen aangevoerde middelen over de grond van de zaak300 
onderzoekt het Gerecht in zijn arrest van 11 juli 1996 enkel het middel m.b.t. de onjuiste uitlegging en 
verkeerde toepassing van (toen nog) artikel 85, lid 3, EG (r.o. 83). Het Gerecht acht dit middel gegrond, 
en wel om twee redenen. 

Ten eerste herinnert het Gerecht aan de draagwijdte van artikel 85 (nu 81), lid 3, sub a. Krachtens die 
bepaling kan geen ontheffing van het principieel kartelverbod worden verleend voor maatregelen die niet 
"onmisbaar" zijn om de in het derde lid van (toen) artikel85 genoemde doelstellingen (verbetering van de 
produktie of van de verdeling der produkten, verbetering van de technische of economische vooruitgang) 
te bereiken (r.o. 93-94). Om te kunnen beoordelen of een maatregel "onmisbaar" is, moet die maatregel 
"objectief zijn en voldoende nauwkeurig om een uniforme en niet-discriminerende toepassing jegens alle 
potentiële gewone leden mogelijk te maken, zoals vaste rechtspraak vereist" (r.o. 95). Of dit in casu het 
geval was voor de regels inzake BRD-lidmaatschap heeft de Commissie niet onderzocht (r.o. 96) en 
daardoor alleen al schendt de instelling volgens het Gerecht (het toenmalige) artikel 85, lid 3, sub a 
(r.o. 102). Had de Commissie wel het nodige onderzoek doorgevoerd, dan had ze moeten vast~tellen dat 
de ERU-lidmaatschapsvoorwaarden zich, omdat ze "vaag en onnauwkeurig" zijn, niet lenen tot een 
uniforme en niet-discriminerende toepassing (r.o. 97); ze had daaruit moeten afleiden dat ze niet in staat 
was om de onmisbaarheid van de beperkingen op de vrije mededinging te beoordelen, en derhalve geen 
ontheffing kon verlenen (r.o. 98).301 

85. Ten tweede- en ten overvloede, .want het had al een schending vastgesteld die tot vernietiging van de 
Commissiebeschikking moest leiden - oordeelt het Gerecht dat de Commissie de onmisbaarheid van de 
ERU-lidmaatschapsbeperkingen in de zin van artikel85 (nu 81), lid 3, sub a, niet zonder meer had mogen 
motiveren vanuit het begrip "bijzondere publieke opdracht" zoals hierboven omschfeven. Volgens het 
Gerecht heeft de Commîssie als criterium voor het verlenen van een ontheffing het enkele vervullen van 
een bijzondere publieke opdracht in aanmerking genomen, en heeft het die opdracht gedefinieerd als een 
opdracht tot het verstrekken van een "dienst van algemeen economisch belang" in de zin van artikel 90 

296 R.o. 22 van het arrest van 11 juli 1996. Zie bekendmaking 90/C 251/02 overeenkomstig artikel 19, lid 3, van 
verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari 1962 (Pb., C 25112, 1990). 
297 Zie r.o. 27-30 van het arrest van 11 juli 1996 en beschikking 90/403/EEG van de Commissie van 11 juni 1993 
inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (Zaak IV/32.150 - ERU!Eurovision) (Pb., 
L 179/23, 1993). De ontheffing was voorwaardelijk (zie r.o. 31 van het arrest) en tijdelijk (ze gold voor vijf jaar). 
298 Aldus de vaststelling van h~t Gerecht in r.o. 115 van het arrest. Zie ook de uiteenzetting van de argumenten van de 
partijen hierover, in r.o. 104-113 van het arrest. 
299 Punt 5 van de bestreden beschikking; zie r.o. 116 van het arrest. 
300 Deze middelen staan opgesomd in r.o. 79-82 van het arrest. Zie over de ontvankelijkheid van de beroepen r.o. 53-
78 van het arrest. 
301 Nog steeds omdat de ERU-lidmaatschapsvoorwaarden "vaag en onnauwkeurig" zijn, was de Commissie volgens 
het Gerecht evenmin in staat om overeenkomstig punt 83 van de bestreden beschikking na te gaan "of de aan de 
ontheffing verbonden voorwaarden vervuld blijven en met name of de voorwaarden inzake het lidmaatschap( ... ) op 
een behoorlijke, redelijke en niet-discriminerende wijze worden toegepast" (r.o. 1 00). Bovendien vraagt het Gerecht 
zich terecht af waarom de Commissie zich er wel toe gehouden achtt~ om na de verlening van de ontheffing te 
onderzoeken of de lidmaatschapsvoorwaarden op een behoorlijke, redelijke en niet-discriminerende wijze werden 
toegepast (zie voornoemd punt 83 van de bestreden beschikking) maar een dergelijk onderzoek niet nodig vond vóór 
de verlening van die ontheffing (r.o. 101). 
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(nu 86), ·lid 2, van het Verdrag. Aldus verwart de Commissie de werkingssfeer van de artikelen 185 
(nu 81), lid. 3, en 90, lid 2, van het Verdrag. "Waar volgens de beschikking zelf ... artikel 90, lid 2, niet 
van toepassing .is, kunnen factoren die in wezen onder dit artikel vallen, in casu niet zonder nadere 
rechtvaardiging een criterium voor de toepassing van artikel 85, lid 3, vormen" (r.o. 117). "In het kader 
van een algemene beoordeling kan de Commissie zich voor het verlenen van een ontheffing krachtens 
artikel 85, lid 3, van het Verdrag stellig baseren op overwegingen betreffende het algemeen belang. In 
casu had zij evenwel moeten aantonen, dat dergelijke overwegingen de door de beschikking voor de 
ERU-leden aanvaarde exclusiviteit van de uitzendrechten op sportevenementen vereisten, en dat die 
exclusiviteit onmisbaar is om voor hun investeringen een redelijk rendement mogelijk te maken" 
(r.o. 118). Volgens het Gerecht heeft de Commissie zich terzake nog niet gebaseerd op "een minimum 
aan concrete economische gegevens", wat rechterlijke toetsing onmogelijk maakt (r.o. 120; zie ook r.o. 
119). De rechters voegen hieraan toe dat "[b ]ij het verlenen van een ontheffmg krachtens artikel 85, lid 3, 
de Commissie hoe dan ook slechts rekening [zou] mogen houden met de lasten en verplichtingen die voor 
deERU-leden uit een publieke opdracht voortvloeien wanneer zij ... ook zorgvuldig en onpartijdig de 
andere relevante gegevens van het geval zou onderzoeken, zoals het eventuele bestaan van een systeem 
van financiële compensaties voor die lasten en verplichtingen, onverminderd de artikelen 92 en 93 van 
het Verdrag" (r.o. 121). 

86. Hoe dit arrest beoordelen ? Men kan het Gerecht slechts bijtreden waar het, in het eerste onderdeel 
van het enige onderzochte middel, de in geding staande ERU-lidmaatschapsvoorwaarden veroordeelt als 
"vaag en onnauwkeurig" en, minstens potentieel, discriminatoir. De dreiging die uitgaat van de betrokken 
voorwaarden, en van de ERU in het algemeen, is dat ze onder het mom van de bescherming van openbare 
omroepdiensten (functionele benadering) worden aangewend ter afscherming van openbare. omroepen, 
dit zijn omroepen in staatseigendom (institutionele benadering). Dergelijke afscherming kan niet: het 
EG-Verdrag staat volgens artikel 295 (ex 222) neutraal tegenover de eigendomsstructuur van omroepen. 
Diensten van algemeen belang vrijwaart het EG-Verdrag daarentegen wel, maar dan enkel op grond van 
artikel 86 (ex 90), lid 2, en niet op grond van artikel85 (ex 81), lid 3. 

Precies op dit laatste punt, dat aan bod komt in het tweede onderdeel van het enige middel, lijkt het arrest 
van het Gerecht voor enige kritiek vatbaar. De rechters benadrukken weliswaar de eigenheid van 
artikelen 86 (toen 90), lid 2, en 81 (toen 85), lid 3, maar doen dat m.i. nog niet vastberaden genoeg. Zo is 
er de nuance dat factoren die onder artikel 86 (toen 90) vallen "niet zonder nadere rechtvaardiging" als 
criterium voor de toepassing van artikel 81 (toen 85), lid 3, kunnen gelden (r.o. 117), en heet het verder 
dat de Commissie zich bij het verlenen van een ontheffmg krachtens artikelS! (toen 85), lid 3, "stellig 
[kan] baseren op overwegingen betreffende het algemeen belang" (r.o. 118). In werkelijkheid staan de 
criteria voor toepassing van artikel 81, lid 3, en de overwegingen van algemeen belang die daarbij een rol 
kunnen spelen, limitatief opgesomd in de bepaling zelf : overeenkomsten, besluiten of onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen die voor ontheffing in aanmerking willen komen, moeten een 
onmisbare bijdrage leveren tot de verbetering van de produktie, de verdeling van produkten of de 
technische of economische vooruitgang. Derhalve zijn "publieke bijzondere opdrachten" of "diensten van 
algemeen economisch belang" slechts relevant voor de toepassing van artikel 81, lid 3, in de m~te dat ze 
onmisbaar zijn voor de verbetering van de produktie, de verdeling van produkten of de technische of 
economische vooruitgang. 

In casu moet het mogelijk zijn te argumenteren dat publieke omroepdiensten onmisbaar zijn voor een 
verbeterde (lees : universele) verdeling, zowel geografisch als sociaal, van mediaproducten en -diensten. 
Vooraleer de ERU hieruit voordeel kan putten, is vereist dat de vereniging publieke omroepen die geen 
publieke omroepdiensten leveren, weert en private omroepen die wel publieke omroepdiensten leveren, 
als lid toelaat. 302 Pas dan komt men toe aan de vraag of het Eurovisie-systeem wel of niet onmisbaar is 
ter bevordering van een verbeterde (lees : universele) verdeling van uitzendingen. In deze tijden van 
betaaltelevisie en commerciële mediagiganten die elk apart de macht hebben van de in de ERU verenigde 
omroepen samen, is een positief antwoord op die laatste vraag zeer wel denkbaar en m.i. zelfs 
gewenst. 303 Indien correct toegepast, laat het Gemeenschapsrecht dus zeker ruimte voor zowel de ERU 

302 Vgl. art. 122 van het arrest. 

303 In die zin ook de reactie van de Financial Times op het hier besproken arrest van het Gerecht : "Mr Rupert 
Murdoch and Mr Leo Kirch must be delighted. In attempting to combat one braadcasting cartel, the European Court 
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als het Eurovisie-systeem. 304 Publieke omroepdiensten moeten een tegengewicht kunnen blijven vormen 
voor puur commercieel georiënteerde omroepdiensten. 

87. Liberalisering - evenementen als koopwaar. Inspelend op de toegenomen concurrentie, de 
commercialisering en de opkomst van betaaltelevisie (zie hieronder), rekenen de organisatoren van 
vooral sportieve evenementen steeds astronomischer bedragen aan voor uitzendrechten. Enkel 
multinationale en/ of commerciële groepen blijken zulke bedragen nog te kunnen opbrengen. 

Een voorbeeld kan deze evolutie illustreren. In 1996 verkocht de wereldvoetbalbond de uitzendrechten 
voor de wereldbekers voetbal in 2002 en 2006 voor 70 miljard frank aan een Zwitsers marketingbureau 
en aan de Duitse mediamagnaat Kirch. Ook een samenwerkingsverband van openbare omroepen had 
geboden maar zag zijn bod, ofschoon het nog geen vijfde lager lag, afgewezen. Bijgevolg zullen de 
wereldkampioenschappen voetbal vanaf 2002 niet meer op openbare zenders te volgen zijn, maar enkel 

op commerciële, wellicht zelfs uitsluitend op betaalzenders.305 Ter vergelijking: in 1987 verkocht de 
wereldvoetbalbond de rechten voor drie wereldbekers (1990, 1994, 1998) aan de openbare omroepen 
voor ... 9,2 miljard frank. 

Deze tweede evolutie vloeit niet enkel voort uit de eerste maar versterkt ze ook. Een publiek 
omroepbestel dat aan slagkracht verliest en daardoor geen grote sportevenementen meer kan 

uitzenden, zal zijn kijkers nog massaler zien,afhaken.306 

88. Opkomst van betaaltelevisie. Commerciële televisie is geen homogeen geheel. Sommige 
commerciële netten zijn vrij en algemeen te bekijken, andere vrij algemeen (vb. via de kabel in landen 
met een dicht kabelnetwerk) en nog andere enkel mits betaling en via een decoder. Die laatste 
categorie van "betaaltelevisie", waarbij de kijker een abonnementsprijs of een bijdrage per bekeken 

evenement ("pay-per-view") betaalt, wint de jongste jaren het snelst aan terrein.307 In veellidstaten 

van de Gemeenschap, waaronder België,308 vallen de populairste sportwedstrijden ondertussen nog 
enkel via betaalzenders rechtstreeks te bekijken. 

may have inadvertently left the way open for the two moguls to corner the market in European sports television." Zie 
"Sports TV", Fin. Times, 12 juli 1996, 12. 
304 Overigens vroeg het Parlement de Commissie in zijn resolutie van 19 september 1996 uitdrukkelijk om de 
ontheffing voor de ERU te vernieuwen. 

305 Zie "Geen wereldbekers voetbal meer op openbare omroepen", F.E.T., 4 juli 1996, 1 en "WorldCup TV rights 
awarded by Fifa for $2.2bn", Fin. Times, 4 juli 1996, 14: "[The] Fifa general secretary ... promised that ordinary 
viewers who could not. afford cable or satellite would still be able to watch the World Cup finals. 'This is our 
responsability, to makesure they see it. It is our duty', he said." Merk op dat de uitspraak enkel de finales betreft, en 
een samenvattende of uitgestelde uitzending niet uitsluit. 

306 Uitzonderingen op deze logica bestaan: het Internationaal Olympisch Comité weigerde, bij de verkoop van de 
uitzendrechten voor toekomstige Olympische Spelen, het hoogste bod (van de Britse betaalzender BSkyB) en verkoos 
een lager bod van de openbare omroepen. Zie "Brussels steps into TV sport contest", European Voice, 5 februari 1997, 
3. Ook de Europese voetbalbond UEFA verkoos een lager bod van op~nbare" omroepen boven een hoger commercieel 
bod. 

307 Eé~ dergelijke omroep, BSkyB, realiseerde in het Verenigd Koninkrijk in 1996 een omzet van meer dan een 
miljard pond en een winstgroei met 66%; begin 1997 telde BskyB al 6 miljoen abonnees. Zie "Satellietzender BSkyB 
boven het miljard pond omzet", F.E.T., 21 augustus 1996, 8. Zie over de opkomst van betaaltelevisie voorts het 
uitstekende "Digital dilemmas" in The Economist van 23 maart 1996 : "Until recently direct payment for receiving 
television channels (let alone single programmes) was rare in most countries. Television was considered to be a 
textbook example of what economists call a 'public good' : one person's consumption of a programme did not reduce 
the amount available to anyone else; and it was very costly to prevent anyone with a set from receiving pictures. Thus 
people paid for television by buying products advertised on it, or through some form of licence fee or tax. Now, 
however, exclusion is far cheaper, and most new channels ... charge viewers a subscription. Some fear that the industry 
may eventually end up in the hands of private monopolies and that viewers' choices will be restricted" (p. 86). 
308 In mei 1994 verkocht de Belgische voetbalbond de uitzendrechten voor wedstrijden in de hogere klassen. Voor de 
periode tussen 1 juli 1994 en 30 juni 1998 werd zowel een "open" als een "gesloten" contract gesloten. Het "open 
contract" geeft recht op (i) de niet-rechtstreekse uitzending van ruime samenvattingen van wedstrijden uit de Belgische 
competitie en (ii) de rechtstreekse uitzending van thuiswedstrijden van de nationale ploeg. De zenders VTM in 
Vlaanderen en RTBF in Wallonië betalen hiervoor jaarlijks 205 miljoen frank (elders wordt het bedrag van 
300 miljoen genoemd). Met betaalzenders Supersport in Vlaanderen en Canal Plus in Wallonië werd voor 104 miljoen 
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Zelfs bij betaaltelevisie geldt normalerwijze dat de omroep gescheiden blijft van de "omgeroepene", 
d.i. van de organisator van het uitgezonden (sport-)evenement. De eerste poging om deze scheiding te 

doorbreken en tot een "verticale integratie"309 van organisatie en uitzending van evenementen te komen, 
kwam van de Koninklijke Nederlandse voetbalbond. In februari 1996 trad de KNVB toe tot een 

consortium31 0 dat een betalende sportzender wilde oprichten voor uitzendingen via de kabel. 311 
Tegelijkertijd verkocht de bond de uitzendrechten voetbal voor een recordbedrag (19 miljard frank voor 
zeven jaar) aan de nieuwe zender. De transactie moest de hoogst gerangschikte voetbalclubs aanzienlijke 
meerinkomsten opleveren ( + 53 miljoen frank per jaar en per club). 

Maar tegenover enkele winnaars stonden talrijke verliezers. Doordat openbare televisiezender NOS de 
uitzendrechten voetbal moest afstaan aan het commerciële sportnet, verloren anderhalf miljoen 
Nederlanders zonder kabelaansluiting de mogelijkheid om voetbalwedstrijden nog langer rechtstreeks en 

thuis te volgen.312 Nederlanders mét een kabelaansluiting verloren ook want zij zouden- ongeacht of ze 
naar het sportnet zouden kijken of niet - maandelijks twee gulden extra moeten betalen voor hun 

kabelaansluiting. 313 Ook de grootste Nederlandse voetbalclubs bleken ontevreden : zij kondigden 
juridische stappen aan omdat ze hun aandeel in de meeropbrengst van het sportnet-project onevenre4ig 

klein vonden.314 Tenslotte kreeg het sportnet tegenwind vanwege de Nederlandse en Europese 
overheden. De Europese commissaris voor het concurrentiebeleid vroeg de contracten op voor onderzoek 

omtrent hun verenigbaarheid met het Europees recht.315 Hij wilde met name nagaan of en onder welke 
voorwaarden andere omroepen dan het sportnet toegang konden krijgen tot beelden van 
voetbalwedstrijden. Onder zachte dwang moest het sportnet toestaan dat de Nederlandse openbare 

zenders via sublicenties samenvattingen zouden vertonen van de voetbalwedstrijden.316 

Een regelgevende ingreep op Nederlands of Europees niveau bleek uiteindelijk overbodig, want het 
sportnet werd een commerciële mislukking. Dat kwam vooral doordat de kabelmaatschappijen principieel 

weigerden om hun klanten te laten betalen voor toegang tot een zender,317 hetgeen de financiering van 

frank een "gesloten" contract gesloten dat recht geeft op de rechtstreekse uitzending van 28 wedstrijden tussen 
topclubs uit de hoogste klasse. Reeds in 1996 drong de voetbalbond aan op een openbreken van dit laatste contract, en 
eind november 1996 werd met de betaalzenders inderdaad een nieuw contract gesloten, voor de periode 1 juli 1996 tot 

· 30 juni 2002. Ditmaal betalen de zenders 240 miljoen frank per jaar voor 35 i.p.v. 28 wedstrijden; ze krijgen eveneens 
exclusieve rechten voor "pay-per-view" uitzendingen, waarbij de kijker per bekeken wedstrijd betaalt. Zie "Canal Plus 
en Supersport halen deel voetbalcontract binnen", F.E. T., 27 november 1996, 17. 

309 Over verticale integratie "Digital dilemmas", supra, voetnoot 307. 

310 In het consortium participeerden eind februari 1996 KNVB voor 10%, KPN Multimedia (dochter van Koninklijke 
PTT Nederland), Philips Electronics, ING Groep en Endemol Entertainment voor elk 17%, Stichting Kabelbelangen 
voor 11%, Nuon Telekabel voor 7% en DHN voor 4%. Zie "KPN Multimedia (stapt in Sportkanaal", F.E.T., 22 februari 
1996, 9. Begin april 1996 werd ook het dagblad De Telegraaf aandeelhouder, ten belope van 5% van het kapitaal. 
Zie "De Telegraafstapt in Sportkanaal", F.E.T., 4 apri11996, 26. 

3ll Zie "Nederlandse voetbalfederatie stapt in commercieel tv-station", F.E.T., 12 februari 1996, 7. De vraag rees of 
dit soort commerciële activiteiten wel onder het maatschappelijk doel van de KNVB ressorteerde. 

312 Hetzelfde gold voor alle buitenlandse geïnteresseerde kijkers, want de nieuwe zender zou enkel in Nederland op de 
kabel komen. 

313 Er werd dus niet gekozen voor een systeem waarbij alleen geïnteresseerden een abonnement nemen en - via een 
decoder - de uitzendingen kunnen volgen. 
314 Zie "Van Miert vraagt Nederlands voetbalkontrakt op voor onderzoek", F.E.T., 13 februari 1996, 1. Voetbalclub 
Feyenoord spande een rechtszaak tegen de KNVB aan en haalde in een tussenvonnis gelijk; de rechter beval de 
partijen om onderling een oplossing voor hun meningsverschil te zoeken, maar het overleg mislukte. Ook clubs Ajax 
en PSV kondigden gerechtelijke stappen aan. Zie "Het onverwachte hoogtepunt van het lelijke eendje", F.E.T., 
7 december 1996, 13. 

315 Zie "Nederlandse voetbalfederatie stapt in commercieel tv-station", supra, voetnoot 311 en "Van Miert vraagt 
Nederlands voetbalkontrakt op voor onderzoek", supra, voetnoot 314. De Europees commissaris belast met 
mediazaken noemde de gang van zaken "niet democratisch" en benadrukte dat iedereen, ook wie zich geen 
abonnement op een betaalzender kan veroorloven, recht heeft op een rechtstreeks verslag van een groot 
sportevenement. 

316 Zie "Nederlands voetbalkanaal Sport7 start in mineur", F.E.T., 20 augustus 1996, 8. 

317 Vgl. de juridische procedures van zender Eurosport tegen de Belgische kabelmaatschappijen in 1996. Eurosport, 
een samenwerkingsverband van Europese openbare zenders, stond in 1992 de gratis verspreiding van zijn programma 
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het sportnet op de helling zette.318 Op 18 augustus 1996 ging het net onder de naam "Sport7" van start 
zonder betalende kijkers: ook omdat onvoldoende decoders beschikbaar bleken, werd de 
kabelmaatschappijen toegestaan om het signaal. gedurende maximaal twee jaar gratis te verspreiden. 319 
Met de kijkcijfers vielen ook de reclame-inkomsten tegen. De exploitatieverliezen liepen zo snel op dat 
de zender zijn uitzendingen reeds op 8 december 1996, nog geen vier maanden na de start ervan, moest 
staken. Het bestuur van de voetbalbond trad af en Sport 7 werd in vereffening gesteld. 320 Voor 
aandeelhouders, leveranciers-productiemaatschappijen en, vooral, voor de voetbalclubs betekende dit een 
zware strop; maar het mislukken van het experiment vormde vooral een waarschuwing voor 
voetbalbonden in andere lidstaten van de Gemeenschap, die met gelijkaardige plannen rondliepen.321 
Ondertussen hebben twee beursgenoteerde Engelse voetbalclubs niettemin uitgewerkte plannen voor een 
eigen betaalkanaal. 322 

89. Opkomst van nieuwe kapitaalintensieve technologieën - schaalvergroting. Nieuwe technologieën 
zullen in de nabije toekomst een verruimd aanbod van diensten mogelijk maken: digitale satelliet- en 
landtelevisie zal het aanbod aan (thema-)zenders vermenigvuldigen en interactiviteit (met bijv. "video
on-demand") veralgemenen; tegelijkertijd versmelten telecommunicatie en media met elkaar (cf. 
toegang tot internet via de televisie). De concurrentiële druk op omroepen om deze - nog dure -
technologieën zo snel mogelijk ten volle te benutten, noopt tot een constante schaalvergroting. Een 
onbegrensd aantal steeds wisselende allianties tussen commerciële mediagiganten, over lands- en 
sectoriële grenzen heen, getuigt hiervan. 

90. Winnaars en verliezers. Wie wint bij deze evoluties, wie v~rliest er? Ongetwijfeld brengt 
liberalisering voordelen, nietslechts voor de nieuwe.marktdeelnemers maar tevens voor de consument 
en de economie in het geheel. Het kijkgedrag van de consument wordt niet langer gedicteerd door één 
openbare omroep (die om elfuur 's avonds stopt met uitzenden, te veel tijd reserveert voor "derden"
belangengroepen en om de haverklap door stakingen wordt geplaagd), terwijl de economie - volgens 
sommige wellicht zelfs de cultuur- gebaat is bij de ontwikkeling van een lokale beeldindustrie. 
Nadelen worden pas later zichtbaar, maar zijn onmiskenbaar. De "dictatuur van de kijkcijfers" 
waaraan blijkbaar commerciële noch publieke omroepen in een geliberaliseerde omgeving kunnen 

op de Belgische kabel toe, en betaalde zelfs 2 frank per abonnee per jaar om zijn signaal te laten verspreiden. Een jaar 
later zei Eurosport de overeenkomsten met de kabelmaatschappijen op, en begon het onderhandelingen met de 
Beroepsvereniging van de Radio- en Televisiedistributie (RTD). Begin 1996 vroeg de zender de kàbelmaatschappijen 
om een bijdrage van 30 frank per abonnee per jaar. De maatschappijen weigerden uit principe, en haalden in eind 
januari 1996 het programma van de kabel in het grootste deel van Vlaanderen en in Brussel. Eurosport stapte daarop 
naar de rechter maar kreeg in kort geding ongelijk, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Zie "Nederlandse 
kabelverdelers betalen wel aan Eurosport", D.S., 13-14 april 1996, 10 en "Eurosport komt niet opnieuw op de buis", 
F.E. T., 12 juli 1996, 20. In maart 1996 leidde de zender een procedure ten gronde in voor de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel. Nog voor de rechtbank een vonnis velde, ging de voorzitter van de Raad voor de Mededinging in op 
een aanvraag tot voorlopige maatregelen, en verplichtte ze de kabelmaatschappijen tot verdeling van het signaal van 
Eurosport; de verdeling gebeurt gratis, maar moet wel plaatsvinden, op straffe van een dwangsom van 100.000 frank 
per dag en per kabelmaatschappij. Zie "Raad voor de Mededinging plaatst Eurosport weer op de kabel", F.E.T., 23 juli 
1996, 9. Tegen de beslissing van de voorzitter van de Raad ginger1 de intercommunales in beroep. Zowat eenjaar later 
kregen ze gelijk van het Hof van Beroep te Brussel, dat de beslissing van de voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging teniet deed. Het betrokken arrest van 26 juni 1997 is in extenso gepubliceerd in B.S., 4 juli 1997. 
318 Zie "Nederlandse kabelmaatschappijen gaan dwarsliggen voor sportkanaal", F.E.T., 14 februari 1996, 11. Later 
namen enkele kabelexploitanten een minder hard standpunt in ("Nederlands sportkanaal breekt kabelfront open", 
F.E.T., 16 februari 1996, 14) maar 
319 Zie "Nederlands voetbalkanaal Sport7 start in mineur", supra, voetnoot 316. 
320 Zie "Nederlandse sportzender Sport7 stopt zondag met uitzenden", F.E.T., 7 december 1996, 13; "Dutch football 
in disarray as television sports channel folds", Fin. Times, 9 december 1996, 3. 
321 Zie "Afwikkeling surseance Sport7lijkt duur te worden", F.E.T., 10 december 1996, 13. 
322. Zie "Newcastle United praat over eigen betaalkanaal", F.E.T., 21 oktober 1997, 14: "Eerder maakte 
landskampioen Manchester United bekend dat in samenwerking met de televisiegroepen BSkyB en Granada een 
themazender rond de ploeg zou gecreëerd worden." 
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weerstaan, leidt tot een vervlakking van het programma-aanbod. Daamaast323 dreigt uitsluiting van 
minder kapitaalkrachtige regio's of personen : belangrijke evenementen zijn niet langer rechtstreeks en 
door iedereen te volgen op televisie324 wanneer uitzendgerechtigde omroepen het niet rendabel achten 
om hun diensten universeel aan te bieden. Betaaltelevisie is trouwens maar rendabel op voorwaarde 
dat er niet universeel wordt gepresteerd. Steeds vaker worden uitzendrechten verkocht aan de meest 
biedende televisiezender, zelfs indien die niet het hele territorium van een land kan bestrijken325 of 
binnen een land slechts door een beperkt aantal betalende abonnees te ontvangen valt (betaaltelevisie 
of "pay-per-view" televisie)326. Nochtans rijst de vraag of de burger behalve op telecom, post, 
nutsvoorzieningen en transport niet ook recht heeft op Ge uitzending, tegen een betaalbare prijs, van 
belangrijke culturele en sportevenementen. 

Sinds enige jaren figureert voornoemd risico van uitsluiting op de politieke agenda en werken de 
nationale (in het geval van België : regionale) en Europese autoriteiten aan juridisch afdwingbare 
remedies. We lichten ze kort toe en situeren ze binnen het kader van universele dienstverlening. 

2. Europa 

91. Europa. De Gemeenschap, die met de richtlijn "Televisie zonder grenzen" in 1989327 mee vorm 
gaf aan de hele liberaliserings- en commercialiseringsbeweging in de media, heeft recent volgende, 
min of meer rechtstreeks relevante, initiatieven genomen : 

(i) amendering van het EG-Verdrag 

We maakten reeds melding van het aan het EG-Verdrag gehechte "Protocol betreffende het 
publieke-omroepstelsel in de lidstaten" (supra, nr. 18). Zoals bekend, bepaalt artikel 311 (ex 23 9) 
EG dat een dergelijk protocol integrerend deel uitmaakt van dat Verdrag. In tegenstelling tot alle 
inzake universele dienstverlening relevante verklaringen bij het Verdrag (supra, zelfde nummer) is 
Protocol nr. 32 dus even bindend als een verdragsbepaling. Het is nodig dit in herinnering te 
brengen, omdat de inhoud van het Protocol potentieel verreikende gevolgen kan hebben : 

"De bepalingen van het [EG-:-Verdrag] doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om te 
voorzien in de financiering van de publieke omroep, voorzover deze financiering wordt verleend aan 
omroeporganisaties voor het vervullen van de publieke opdracht zoals toegekend, bepaald en 
georganiseerd door iedere lidstaat, en voorzover deze financiering de voorwaarden inzake het 
handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap niet zodanig verandert dat het 
gemeenschappelijk belang zou worden geschaad, waarbij rekening wordt gehouden met de 
verwezenlijking van de opdracht van deze publieke dienst." In de preambule wordt bovendien het 
oordeel uitgesproken "dat het publieke-omroepstelsel in de lidstaten rechtstreeks verband houdt met 
de democratische, sociale en culturele behoeften van iedere samenleving en met de noodzaak 
pluralisme in de media te behouden". 

323 In zekere zin kan ook vervlakking leiden tot uitsluiting, bijv. wanneer nieuwsuitzendingen zouden worden 
opgeofferd aan spelprogramma's. 
324 Voor radio blijkt het probleem minder acuut. 
325 Zie bijv. "TV football loss angers Sm Italians", Fin.Times, 12 februari 1997, 3. De uitzendrechten op radio en 
televisie van een beslissende kwalificatiematch van de Italiaanse nationale ploeg waren per opbod verkocht aan 
Telemontecarlo, een station dat maar op 80% van het Italiaanse grondgebied mocht uitzenden. Overigens was dezelfde 
match ook in Engeland niet onbeperkt te volgen : ze werd uitgezonden door betaalzender BSkyB's Sports Channel, dat 
toen "slechts" 4 miljoen abonnees telde. 
326 Zie "German pay-TV for Uefa game", Fin. Times, 3 april1996, 2. Op 2 april1996 kondigde de Duitse betaalzender 
Premiere aan dat een op 16 april te spelen terugwedstrijd in de semifinale van de Uefa-cup, waarbij een Duitse tegen 
een Spaanse club aantrad, enkel tegen betaling en via een decoder te bekijken zou zijn. De zender had op dat ogenblik 
1,15 miljoen abonnees, terwijl er 10 miljoen abonnees de heenwedstrijd van dezelfde semi-finale hadden bekeken. 
327 Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten (Pb., L 298/23, 
17 oktober 1989). 
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Hamvraag is vanzelfsprekend, in welke mate dit Protocol de publieke omroepstelsels immuniteit 
verleent van de toepassing van het gemene communautaire mededingingsrecht. Twee tegenstrijdige 
lezingen zijn perfect verdedigbaar : 

Ofwelleest men dergelijke principiële immuniteit in het Protocol ("de bepalingen van het Verdrag ... 
doen geen afbreuk aan", dus ook de mededingingsbepalingen niet) en wijst men op de uiterst 
restrictieve formulering van de uitzondering op die principiële immuniteit ("zodanig ... dat het 
gemeenschappelijk belang zou worden geschaad", waarbij dan ook nog eens "rekening [moet 
worden] gehouden met de verwezenlijking van de opdracht van deze publieke dienst"). 

Ofwelleest men het Protocol als een soort sector-specifieke versie van artikel86 (ex 90) EG, waarbij 
men de gelijkenis in formulering benadrukt tussen de in het Protocol gestelde voorwaarde voor 
"immuniteit" ("voorwaarden inzake het handelsverkeer ... niet zodanig verandert dat het 
gemeenschappelijk belang zou worden geschaad") en de voorwaarde in artikel 86 EG dat "de 
ontwikkeling van het handelsverkeer niet [mag] worden beïnvloed in een mate die strijdig is met het 
belang van de Gemeenschap"). Bovendien, zo zou men daaraan toevoegen, verwijst het Protocol 
behalve naar de "voorwaarden inzake het handelsverkeer" ook naar de "mededingingsvoorwaarden", 
als om te bevestigen dat artikel 86 wel degelijk zijn gelding behoudt. En schaadt niet elke schending 
van het gemene mededingingsrecht "het gemeenschappelijk belang" ? 

(ii) amendering van de Richtlijn "Televisie zonder grenzen" 

Een richtlijn van 30 juni 1997328 heeft de oorspronkelijke tekst gewijzigd.329 Eén van de weinige 

amendementen die het Parlement er wist door te duwen330 betreft precies de toekenning aan de 
lidstaten van de bevoegdheid om, onder controle van de Commissie, de vrije toegang te vrijwaren tot 
de uitzending van evenementen van bijzonder maatschappelijk belang,331 332 

De nieuwe regels slaan niet op de verwerving maar enkel op het gebruik van de uitzendrechten. 
Betaalomroepen kunnen dus nog steeds de exclusieve rechten kopen voor sportwedstrijden maai zullen 
de wetten moeten naleven van die lidstaten die bepalen dat sommige gebeurtenissen vrij moeten worden 
uitgezonden.333 

328 Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot wijziging van Richtlijn 
89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten (Pb., L 202/60, 30 juli 1997). 
329 Zie over het standpunt dat België verdedigde bij de herziening o.m. het antwoord op schriftelijke vraag van 
mevrouw Van de Casteele van 8 september 1995 aan de Minister van buitenlandse zaken over "Televisie zonder 
grenzen", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996,23 oktober 1995, [7], 581 (Vr. nr. 15). 
330 Amendementen om omroepen te verplichten een meerderheid van Europese producties uit te zenden, om de 
richtlijn van toepassing te verklaren op nieuwe vormen van televisie zoals betaaltelevisie en video-op-aanvraag en om 
reclame en televerkoop tijdens kinderprogramma's te verbieden, haalden het niet. Ook op het hier besproken punt 
wilde het Parlement eigenlijk meer dan wat in de eindversie van de tekst staat neergeschreven. De parlementsleden 
wilden een in heel de Gemeenschap geldende lijst met evenementen die vrij zouden moeten worden uitgezonden. 
Ingaand op een unanieme vraag vanuit het Parlement wijzigde de Commissie weliswaar haar richtlijnvoorstel om de 
vrije uitzending van topevenementen te vrijwaren, maar ze koos er daarbij voor om rekening te houden met de 
nationale tradities inzake bijvoorbeeld sportieve voorkeur. De eindtekst weerspiegelt deze keuze. Zie "Herziening 
'tv zonder grenzen' gaat niet door", F.E.T., 13 november 1996, 12 en "Brussels steps into TV sport contest", supra, 
voetnoot 306. 
331 Zie art. 3bis van richtlijn 89/552/EEG, zoals ingevoegd door art. 1, lid 4, richtlijn 97 /36/EG. Zie tevens 
overwegingen 18-22 van de preambule van richtlijn 97/36/EG. De nieuwe regels slaan niet op de verwerving maar 
enkel op het gebruik van de uitzendrechten. Betaalomroepen kunnen dus nog steeds de exclusieve rechten kopen voor 
sportwedstrijden maar zullen de wetten moeten naleven van die lidstaten die bepalen dat sommige gebeurtenissen vrij 
moeten worden uitgezonden. 
332 Toen de Commissie op 5 februari 1997 het amendement voorstelde dat tot de eindtekst zou leiden, golden er 
slechts in drie lidstaten- België (Vlaanderen), Frankrijk en Groot-Brittannië- lijsten met "beschermde" evenementen. 
Vijf andere lidstaten hadden ook al wettelijke maatregelen genomen ter regulering van de verwerving en het gebruik 
van exclusieve rechten van belangrijke sportgebeurtenissen. Zie o.m. "Brussels steps into TV sport contest", supra, 
voetnoot 306 en "Betaaltelevisie moet grote wedstrijden voor ieder uitzenden", D.S., 1 februari 1997, 8. 
333 Ongecodeerd uitzenden is niet noodzakelijk oninteressant voor betaalkanalen: infra, voetnoot 346. 
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(iii) doortastend optreden tegen concentraties 

Ofschoon de voorgestelde richtlijn "inzake mediaconcentratie en pluralisme", met specifieke 
limieten voor concentraties in de mediasector er niet is gekomen - het Parlement ten spijt334 - past 
de Commissie de algemene concentratieverordening 4064/89 onverkort op deze sector toe - met 
meerdere verbodsbeschikkingen tot gevolg. 335 

(iv) installatie van een "groep van wijzen" 

Op 3 november 1997 installeerde de Europese Commissie een groep van wijzen voor het 
audiovisueel beleid. Tegen september 1998 moest de groep zicht krijgen op drie vragen. Twee 
daarvan zijn hier relevant : de vraag naar de rol en financiering van de openbare televisie en die naar 
de gevolgen van digitale televisie "ook op ethisch vlak en voor het overleven van het Europees 
waardenmodel".336 . 

3. België (Vlaanderen) 

92. Twee initiatieven verdienen hier bijzondere aandacht: 

(i) "Evenementenbesluit" 

Artikel 7 6 van de gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie33 7 moet in 
Vlaanderen de universele toegang van de kijker en luisteraar vrijwaren tot bepaalde, van algemeen 
belang geachte, culturele en sportevenementen. Op basis van dit artikel vaardigt de Vlaamse 
Minister van Media jaarlijks een zgn. "evenementenbesluit" uit, een ministerieel besluit dat de 
evenementen opsomt waarvoor regionale, betaal- of doelgroepenzenders tijdens het komende 
kalendeijaar geen uitzendrechten kunnen krijgen indien die rechten een "gelijktijdige uitzending" 
door de openbare omroep VRT of door de, vooralsnog enige, erkende particuliere televisieomroep 
VTM onmogelijk zouden maken. De lijst voor 1998338 vermeldde één enkel cultureel gebeuren, de 
Koningin Elisabeth-wedstrijd, en een hele resem sportevenementen met internationale (wereld- en 
Europese kampioenschappen en internationale wedstrijden en tomooien in alle sporttakken) of 
nationale nieuwswaarde (nationale kampioenschappen in alle sporttakken339, internationale 
wedstrijden en tomooien die in België plaatsgrijpen). Wat het voetbal betreft, verhindert het besluit 
dat wedstrijden van de nationale voetbalploeg alleen op betaalzenders rechtstreeks te volgen zouden 
zijn. Het maakt echter een uitzondering voor "voetbalwedstrijden waarvan de rechten voor 
rechtstreekse en gecodeerde uitzending contractueel worden toevertrouwd aan de erkende 
particuliere betaal omroepen". 

Het evenementenbesluit roept volgende juridische bedenkingen op : 

(a) Is het gerechtvaardigd dat exclusiviteitscontracten met betaalzenders wel gedoogd worden voor 
de voetbalsport maar niet voor andere, nochtans minder populaire, sporten ? 

(b) Wat zijn de sancties bij niet-nakoming van het besluit ?340 

334 Het Parlement had hier onverdroten voor gepleit : zie, met verdere referenties, zijn resolutie A4-0243/96 van 
19 september 1995 over de rol van de publieke televisie-omroe-p in een multimediamaatschappij (Pb., C 320/180, 
28 oktober 1996). 
335 Zie voor referenties EUROPESE COMMISSIE, XXVe Verslag over het mededingingsbeleid, punten 132-134 en Idem, 
Het Europese mededingingsbeleid. XXV!e Verslag over het mededingingsbeleid, punten 148-151. 
336 Zie "Europese wijzen voor audiovisueel beleid EU", F.E.T., 4 november 1997,7. 
337 Gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 1995 (B.S., 30 mei 1995). 
338 Ministerieel besluit van 31 juli 1997 over "Uitzending van evenementen 1998", gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 2 september 1997. 
339 Voor competitiesporten komen volgens de tekst van het besluit alleen de eerste. twee afdelingen in aanmerking. 

340 Zie in dat verband "Europese Commissie wil betaalzenders afremmen", D.S., 6 februari 1997, 1 : "Het 
evenementenbesluit lijkt echter niets uit te halen. De wielerklassieker Milaan-San Remo is alleen op de betaalzender 
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( c) Kunnen door het besluit begunstigde "universele" omroepen hun recht op rechtstreekse 

uitzending verbeuren door het niet uit te oefenen341? 

( d) Is het in het licht van de richtlijn "televisie zonder grenzen"342 zoals door het Hof van Justitie 

uitgelegd bij arrest van 10 september 1996343 verdedigbaar dat het evenementenbesluit de in 
België erkende particuliere omroep VTM begunstigt tegenover de in het Verenigd Koninlcrijk 
erkende particuliere omroep VT 4, terwijl beide omroepen zich in dezelfde mate tot de gehele 
Vlaamse Gemeenschap richten ? 

( e) Is het evenementenbesluit verenigbaar met de hieronder besproken bepalingen van de richtlijn 
van 30 juni 1997 die de richtlijn "televisie zonder grenzen" amendeert? In dat verband dient 
vooreerst vastgesteld dat het evenementenbesluit veel sportwedstrijden opsomt, meer wellicht dan 

de Commissie zal aanvaarden.344 Het evenementenbesluit neemt ook geen genoegen met 
uitgestelde uitzendingen via vrij toegankelijke televisie, voorafgegaan door live uitzending via 
betaaltelevisie. Nochtans staat de nieuwe richtlijn enkel nationale maatregelen toe "om ervoor te 
zorgen dat onder zijn bevoegdheid vallende omroeporganisaties . . . niet op een exclusieve basis 
zodanig uitzenden dat een belangrijk deel van het publiek in die lidstaat dergelijke evenementen 

niet via rechtstreekse of uitgestelde verslaggeving op de kosteloze televisie kan volgen" .345 
Tenslotte sluit het evenementenbesluit, anders dan de richtlijn, uit dat een betaalomroep het recht 
zou verwerven om beschermde evenementen exclusief maar ongecodeerd uit te zenden,346 en dat 
terwijl dergelijke uitzendingen niet minder toegankelijk zouden zijn dan de - wel toegelaten -
uitzendingen door VTM.347 

De nieuwe richtlijn moest tegen 30 december 1998 in nationaal recht zijn omgezet.348 Voordien reeds 
gold de jurisprudentiële "rule of reason" die grensoverschrijdende (dus niet puur interne) situaties 

Filmnet/Supersport te zien. Tot grote woede van de wieiersponsors overigens, die de kijkersaantallen fors zien 
teruglopen. Ook de Europese thuismatchen van Anderlecht zijn gereserveerd voor Filmnnet-abonnees. Marc Stassijns, 
hoofd van de BRTN-sportredactie, stelt dat hij de inbreuken van Filmnet al heeft aangekaart bij Vlaams minister van 
Media Eric Van Rompuy. Het probleem is volgens hem dat het evenementenbesluit niet afdwingbaar is. Er zijn 
immers geen sancties .... Het kabinet van minister Eric Van Rompuy nuanceert ... : 'Het besluit is wel afdwingbaar. 
Maar het probleem bij Milaan-Sanremo is dat de organisator de rechten zo duur heeft verkocht, dat enkel een 
betaalzender geïnteresseerd was. Die hele ontsporing van de tv-rechten vraagt misschien wel om een Europese 
regeling." 

341 Cf. de beslissing van de BRTN om enkel nog de finale van de Elisabeth-wedstrijd 1997 rechtstreeks uit te zenden, 
omwille van een vermeend gebrek aan publieke belangstelling) 
342 Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten (Pb., L 298/23, 
17 oktober 1989). 
343 Arrest van 10 september 1996, Commissie/België, Jurispr. 1996, blz. I-4115. In dit arrest veroordeelde het Hof 
België onder meer omdat de Franse en Vlaamse Gemeenschap in strijd met artikel 2, lid 2, van richtlijn 89/552/EEG 
voorafgaande vergunningen vereisten voor de doorgifte via de kabel van televisie-uitzendingen uit andere lidstaten. In 
de mat~ dat de veroordeling een discriminatieverbod inhoudt van in andere lidstaten erkende omroepen, is ze m.i. ook 
hier relevant. 

344 De commissaris bevoegd voor cultuur en mediazaken gaf reeds aan dat alleen "uitzonderlijke evenementen, die 
met regelmatige intervallen kunnen voorkomen, maar niet frequent zijn" voor verplichte vrije uitzending in 
aanmerking komen, en hij gaf als voorbeeld het tennistomooi van Wimbiedon en de Ronde van Frankrijk. Zie 
"EU houdt groot publiek aan de buis voor topsport", F.E. T., 6 februari 1997, 12. 

345 Zie art. 3bis, lid 1, van richtlijn 89/552/EEG, zoals ingevoegd door art. 1, lid 4, van de hieronder geciteerde 
richtlijn 97 /36/EG. Eigen cursivering. 
3460ngecodeerde uitzendingen hoeven voor betaalzenders niet per definitie oninteressant te zijn. Betaalzenders die 
niet-gecodeerd uitzenden, bereiken een ruimer publiek dan gewoonlijk. Daardoor winnen ze niet alleen aan 
bekendheid en wellicht ook aan waardering, maar kunnen ze ook meer inkomsten putten uit reclame en sponsoring. 
Men zou kunnen stellen dat ze zich tijdelijk omvormen tot "gewone" commerciële zenders, die hun uitzendingen 
eveneens enkel met reclame financieren. 
347 Uitzendingen door de openba~e omroep zijn nog iets toegankelijker, omdat ze veelal ook zonder kabel te 
ontvangen vallen. 
348 Zie art. 2, lid 1, van richtlijn 97/36/EG. 
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beheerst. Die houdt o.m. in dat nationale maatregelen die in niet-geharmoniseerde rechtsdomeinen het 
vrij verkeer beperken, enkel dan met het Gemeenschapsrecht verenigbaar zijn wanneer ze proportioneel 
zijn, d.w.z. wanneer er geen minder restrictief alternatief voor handen is om het met de maatregelen 
beoogde doel te bereiken. Men kan zich dan ook voorstellen dat commerciële omroepen uit andere 
lidstaten zich niet steeds zomaar zullen neerleggen bij de aantasting van de exclusiviteit van hun 
uitzendrechten op grond van het evenementenbesluit 

(ii) decreet over de vrije nieuwsgaring 

Na een lijdensweg van vele maanden (stakingsdreiging vanwege de voetbalbond, dubbel advies van 
de Raad van State, tweemaal twee lezingen in de Parlementscommissie en de plenaire vergadering, 
negatieve reacties van de omroepen, ... ) heeft het Vlaams Parlement in maart 1998 een "decreet op 
de vrije nieuwsgaring" aangenomen.J49 Het decreet wil het "recht op informatie" vrijwaren door 
omroepen die geen exclusiviteitscontract hebben met de organisatoren van een evenement toch het 
recht te geven om van dat evenement een eigen verslag te maken en uit te zenden, en dit zonder dat 
ze de exclusiviteitshouder daarvoor moeten vergoeden. Wel blijft de maximale duur van zulk verslag 
beperkt350 en mag de exclusiviteitshouder als eerste verslag uitbrengen. 

Het ontwerp-decreet werd door zowat alle rechtstreeks betrokkenen negatief onthaald. De negatieve 
reacties van de voetbalbond en de commerciële televisie-omroepen waren voorspelbaar, maar verrassend 
was dat de openbare omroep zich bij hun kritiek aansloot. In een open brief riep de gedelegeerd 
bestuurder de leden van de parlementaire mediacommissie op tot een grondige herziening van het 
ontwerp. Met de voetbalbond, de commerciële omroepen en de parlementaire oppositie vreesde hij àat 
het decreet de exclusiviteitscontracten zozeer zou uithollen dat in de toekomst wellicht geen enkele 
omroep nog een dergelijk contract zou willen sluiten - waardoor de burger nog minder informatie zou 
krijgen. De gedelegeerd bestuurder formuleerde concrete voorstellen voor amendering,351 maar daarmee 
is uiteindelijk geen rekening gehouden. 

C. Verzekeringen 

93. Zelfde probleem, zelfde analyse, zelfde remedie. Tot nu toe is het concept "universele 
dienstverlening" niet systematisch toegepast in de verzekeringssector. Het debat over segmentatie en 
uitsluiting· in de sector vormt daartoe nochtans een gedroomde gelegenheid. Inderdaad, ook inzake 
verzekeringen rijst de vraag of, en in welke mate, verzekeringsdiensten 
(vb. aansprakelijkheidsverzekering) of te verzekeren goederen (materiële, zoals auto's of inkomens, of 
immateriële, zoals toegang tot het gerecht) vallen aan te merken als dermate essentieel voor een 
behoorlijk maatschappelijk functioneren dat iedereen er tegen een betaalbare prijs toegang moet toe 
krijgen (vgl. supra, nr. 4). Ook hier dient uitgemaakt, niet alleen wat de omvang is van het 
"minimumpakket van verzekeringsdiensten van een bepaalde kwaliteit dat voor alle gebruikers 
beschikbaar moet zijn voor een betaalbare prijs" (vgl. supra, nr. 3), maar ook wie de universele 
verzekeringsdienst zal verlenen en wie ze zal betalen. Ook hier blijkt er nood aan een remedie tegen 
uitsluiting, aan een correctie op het vrije-marktmechanisme, en ook hier is er een kwalitatief en een 
prijselement (vgl. supra, nr. 4). Nog meer dan in andere sectoren is de band voelbaar met 
maatschappelijke waarden als solidariteit (vgl. supra, nr. 6). En ook hier, ten slotte, wordt het debat 

349 Decreet 17 maart 1998 houdende regeling van het recht op vrije nieuwsgaring en de uitzending van korte 
berichtgeving door de omroepen (B.S., 17 april 1998). 
350 In het joumaal mag elke omroep per evenement een eigen verslag van drie minuten uitzenden, met een totaal van 
zes minuten beeldverslag waarvoor niet moet worden betaald. In actualiteitenprogramma's (lees: sportprogramma's) 
mogen vijftien minuten van zulke "onbetaalde" beelden worden uitgezonden. 

351 Concreet stelde de VRT-topman voor dat de exclusiviteitshouder "zijn" evenement niet alleen als eerste en enige 
live zou mogen uitzenden maar tevens het recht zou krijgen om als eerste (i) een kort samenvattend bericht te mogen 
uitzenden na de live-uitzending en (ii) over het evenement te berichten tijdens de "uren van grote kijkdichtheid" (veel 
sportevenementen vinden immers in de namiddag, vóór de piekuren, plaats). Zie "VRT-baas in verweer tegen vrije 
nieuwsgaring", F.E.T., 19 februari 1998,3. · 

Privatisering en verzelfstandiging - Boek IV. Universele dienstverlening 



[IV-61] 

gevoerd in termen van rechten: als grens aan de segmentering geldt het "recht op verzekering"352 
(vgl. supra, nr. 7). Opterend voor een onderzoek dat niet het atypische van de verzekeringsmarkt als 
uitgangspunt neemt maar integendeel de gelijkenissen met andere sectoren beklemtoont, volgt een 
kennismaking met (i) de wijze waarop de problematiek van segmentering en uitsluiting zich in de 
verzekeringssector manifesteert (infra, nrs. 94-97), en (ii) de bestaande en voorgestelde remedies 
tegen uitsluiting- echte en vermeende- op Europees en nationaal vlak (infra, nrs. 98-106). 

1. Probleemstelling 

94. Autoverzekering. In de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto is onder druk van een steeds 
toenemende concurrentie heftig gesegmenteerd, niet alleen op grond van criteria die de verzekerde kan 
controleren (merk, vermogen, kleur, uitrusting, stalling in garage, ... ) maar ook op grond van criteria 
die weliswaar statistisch verantwoord zijn maar die hij niet (geslacht, leeftijd, ... ) of niet in gelijke 
mate (woonplaats, beroep, ... ) zelf in de hand heeft. Ofschoon de bevoegde minister in april 1996 
oordeelde dat "de gevallen van werkelijke uitsluiting zeer zeldzaam blijven",353 heeft het fenomeen 
van overdreven segmentering en uitsluiting in geen enkele andere verzekeringsbranche dezelfde 
zichtbaarheid "genoten" als in de sector autoverzekering. Voor zover me bekend, haalden de 
onaangename neveneffecten van segmentering in deze branche voor het eerst het politieke forum in 
1992, naar aanleiding van onthullingen over het beleid dat - en vooral dit is leerrijk354 - het 

. overheidsbedrijf ASLK-Verzekeringen terzake voerde. 

De -toen nog- openbare kredietinstelling ASLK had zich' enkele jaren voordien aan 
autoverzekeringen gewaagd, met desastreuze financiële gevolgen (900 miljoen frank verlies in 
1991). In een poging het roer om te gooien, vaardigde de bankdirectie vervolgens strenge 
aanvaardingsnormen uit, die uitlekten in pers en Parlernent. Voortaan zouden bestuurders ouder dan 
70 geweigerd worden, evenals gehandicapten en "alle buitenlanders, alle café-, bar- en taverne
uitbaters ... en bookmakers" .355 Hierover geïnterpelleerd in de Kamer, beloofde de Minister van 
financiën dat de regeringscommissaris de aandacht van de statutaire organen van ASLK
Verzekeringen zou vestigen "op het voorbeeld dat een openbare kredietinstelling moet geven")56 

Sindsdien is het thema nooit echt uit de publieke belangstelling weggeweest. Het duikt regelmatig op 
in, de pers, in tijdschriften en in het Parlement.357 

95. Aansprakelijkheidsverzekering. Minder in de kijker, maar daarom niet minder reëel is het risico op 
uitsluiting uit de aansprakelijkheidsverzekering, vooral in de medische sector. Naarmate meer 

352 Vgl. het woordgebruik in de pers : "Segmentatie en 'recht op verzekering' beheersen opening van Assurama '96", 
F.E.T., 9 mei 1996, 9. "Di Rupo vindt ook dat de bonus-malusregel het 'recht op een autoverzekering' garandeert": 
"Europese Commissie wil bonus-malus auto weg", F.E.T., 14 mei 1996, 1. 
353 Antwoord op vraag nr. 13 van de heer Olaerts van 8 september 1995 over "Verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid auto- Premiebepaling", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 3663. 
354 Wanneer overheidsbedrijven zich net als privé-bedrijven blijken te bezondigen aan uitsluiting, dient ook bij het 
zoeken naar een remedie tegen uitsluiting uitgegaan van de gelijke behandeling van publieke en private bedrijven : zie 
supra, nr. 5, sub i, over de irrelevantie van de hoedanigheid van de universele dienstverlener als overheids- of privé
bedrijf. 

355 Interpellatie nr. 67 van de heer Platteau tot de Minister van financiën over "de totaal incoherente politiek van de 
ASLK op het vlak van haar verzekeringsactiviteiten en meer bepaald inzake de automobielverzekering", Hand., 
Kamer, Commissie voor de financiën, BZ 1991-1992, 18 juni 1992, 85. 
356 Ibidem. 

357 Zie behalve de hierboven, in voetnoten 124 en 126 geciteerde interventies ook- met een helder overzicht van de 
vraagstukken in verband met segmentering- interpellatie nr. 1269 van mevrouw Creyf over "het stijgend aantal auto's 
die rondrijden zonder verzekering", Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het 
onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, 1996-1997, 22 
april 1997, C 319, 5. Nuttige cijfers over de werking van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds zijn te vinden in 
schriftelijke vraag nr. 234 van de heer Van den Eynde van 30 mei 1997 over "Ongevallen -Niet-verzekerde auto's", 
Vr. enAntw., Kamer, 1996-1997, 11 augustus 1997, 12863. 
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patiënten een proces instellen tegen hun arts, stijgen de verzekeringspremies voor artsen en 
ziekenhuizen steeds sneller, terwijl de verzekeraars tegelijkertijd de dekking almaar inperken. Tegen 
bepaalde fouten kan een arts zich eenvoudigweg niet meer verzekeren, wat op termijn kan leiden tot 
het weigeren van bepaalde medische ingrepen en, bij een ontoereikend persoonlijk vermogen van de 
arts, tot het niet of onvolledig vergoeden van de schade van de patiënt.358 Dat laatste kan ook het 
geval zijn indien een arts aansprakelijk wordt gesteld op een ogenblik dat hij niet meer verzekerd is, 
dertig jaar na het schadeverwekkend feit bijvoorbeeld. De chaos inzake de werking in de tijd van 
aansprakelijkheidsverzekeringen, waar verzekeringsovereenkomsten "on act committed", "on loss 
occurrence" en "on claims made"-basis naast elkaar bestaan, kan bijdragen tot niet-verzekering en 
uitsluiting. 359 

96. Levensverzekering. Het debat rond uitsluiting uit de levensverzekering spitst zich toe op de vraag 
naar de toelaatbaarheid van het opleggen van genetische tests aan verzekeringnemers (vgl. infra, 
nr. 98). Het hoeft daartoe echter niet beperkt te blijven. 

Treffend vond ik de volgende - voor zover ik kon nagaan, onbeantwoord gebleven - parlementaire 
vraag over het onthouden van levens- en schuldsaldoverzekeringen aan diabetici : 

"Voor vele diabetici zijn levensverzekeringen, schuldsaldoverzekeringen en dus ook hypothecaire 
leningen ontoegankelijk omdat ze door de verzekeringsmaatschappij hiervan uitgesloten worden of 
veel te hoge premies opgelegd krijgen, wegens het verhoogd risico. Vaak hoorde en hoort men nog 
het argument dat brandverzekeringen toch ook geen brandend huis verzekeren. We kunnen begrip 
opbrengen voor de terughoudendheid van de verzekeringsmaatschappijen maar de jongste decennia 
is ... de stabilisatie van het suikergehalte veel eenvoudiger geworden en zijn de prognoses dan ook 
fel verbeterd. In de verzekeringssector bestaan dan ook een aantal initiatieven om de drempel en/of 
de premies te verlagen. Dit zal uiteraard doorverrekend. worden naar de andere verzekeringsnemers 
toe. Bovendien kunnen ook andere mechanismen van solidariteit bedacht worden, gedragen door de 
hele maatschappij of een breder deel van de maatschappij. 

1. Op welke wijze zou u de verzekeringssector kunnen aanmoedigen in hun initiatieven en onderling 
overleg om onder andere levensverzekeringen toegankelijker te maken voor diabetici ? 

2. Kan u andere mechanismen overwegen en desgevallend bespreken met uw collega van Financiën 
waardoor de hele maatschappij solidair zou kunnen bijdragen om deze verzekeringen toegankelijk te 
kunnen maken voor diabetici, met een verhoogd risico, als daar zijn solidariteitsfondsen, fiscale 
maatregelen en dergelijke meer ?"360 

97. Andere verzekeringen. Sociale zekerheid. Hierboven was reed·s sprake van uitsluiting van diabetici 
uit de schuldsaldoverzekering. Er zijn ongetwijfeld nog meer verzekeringsbranches waarin (een 
beperkte mate van) uitsluiting toeslaat. Te denken valt bijvoorbeeld aan de quasi-onmogelijkheid voor 
ouders van een gehandicapt kind om een hospitalisatieverzekering af te sluiten. En zelfs de sociale 
zekerheid blijkt niet steeds waterdicht. Zo was er een jaar geleden discussie over (het gebrek aan) 
medische behandeling van illegaal in het land verblijvende vreemdelingen - ondertussen zou een 
oplossing voorliggen: infra, nr. 100- en zo is er nog steeds het onmiskenbare verschil tussen 
werknemers en zelfstandigen qua dekking in de ziekteverzekering.361 

358 Zie "Verzekeraars zetten arts en patiënt in de kou. Premies beroepsrisico's omhooggeschoten sinds 1993", F.E.T., 
2 december 1997, 2. 
359 Zie hierover Aansprakelijkheidsverzekering : dekking in de tijd I Assurance de la responsabilité : couverture dáns 
Ie temps, CousY, H. en CLAASSENS, H. (eds.), Maklu- Academia Bruylant, Antwerpen, 1997, 356 p. 

360 Schriftelijke vraag nr. 233 van de heer Van Erps van 23 mei 1997 over "Verzekeringssector- Diabetici", Vr. en 
Antw., Kamer, 1996-1997, 30 juni 1997, 12015. 
361 Zelfstandigen betalen minder dan werknemers (of beter: werkgevers) maar zijn dari ook enkel verplicht verzekerd 
tegen zgn. "grote risico's" als ziekenhuisopname. Wellicht zal het verschil in de toekomst (iets) kleiner worden. 
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2. Europa 

98. Er zijn me geen gemeenschapsrechtelijke initiatieven tegen de uitsluiting van verzekerden bekend. 

Het Hof van Justitie liet in het arrest Neath362 een kans liggen tot beperking van het aantal actuariële 
factoren waarmee (pensioen-)verzekeraars rekening mogen houden, en ook de Commissie staat niet 
te springen met voorstellen voor regelgeving. Maatregelen die lidstaten unilateraal zouden treffen, 
moeten dan weer voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van de jurisprudentiële "rule of 
reason" (gebrek aan harmonisatie, geen discriminatie, rechtvaardiging op grond van een dwingende 
reden van algemeen belang, verbod op dubbele controle, proportionaliteit). In de praktijk leidt dittot 
lange periodes van rechtsonzekerheid. Van algemeen belang en proportioneel zijn slechts die 
nationale regelingen die het Hof van Justitie na enkele jaren als dusdanig kwalificeert -en recente 
rechtspraak bevestigt hoe onvoorspelbaar het communautaire rechtscollege op dit vhik kan zijn. 

Wel vermeldenswaard is het arrest dat het Hof van Justitie op 5 oktober 1994 velde in de zaak X tegen 

Commissie.363 Verzoeker X had zich, met het oog op een eventuele aanstelling als tijdelijk (voor zes 
maanden) functionaris (typist) bij de Commissie moeten aanmelden voor een medisch onderzoek. Daar 
weigerde hij, wat zijn recht was, een Aids-test. De raadgevende arts voerde toch tests uit, die weliswaar 
niet rechtstreeks naar HN -antilichamen peilen maar hem niettemin toelieten om zich een idee te vormen 
over eventuele seropositiviteit. De arts concludeerde - ten onrechte, naar achteraf zou blijken - dat X zich 
in het terminale stadium van Aids bevond. X, die zijn aanstelling tot typist geweigerd zag, diende 
klachten in bij de Commissie en stelde later ook beroepen tot nietigverklaring en schadevergoeding in bij 
het Gerecht van eerste aanleg. Dat verwierp zijn beroepen en billijkte tests die indirect een vermoeden 
van Aids doen ontstaan. · 

In hoger beroep vernietigde het Hof van Justitie het arrest van het Gerecht. Het Hof bevestigde dat het 
recht op eerbiediging van het privé-leven een door de communautaire rechtsorde beschermd grondrecht 
uitmaakt dat "onder meer [inhoudt] dat een persoon het recht heeft zijn gezondheidstoestand geheim te 
houden" (r.o. 17). Aan dit grondrecht kunnen weliswaar beperkingen worden gesteld, maar dan enkel 
"mits deze daadwerkelijk beantwoorden aan doeleinden van algemeen belang en ten opzichte van het 
beoogde doel geen bovenmatige en ontoelaatbare ingreep vormen die de kern zelf van het gewaarborgde 
recht zou aantasten" (r.o. 18). Op grond van deze principes oordeelt het Hof dat de weigering van de 
verzoeker om zich aan een Aids-test te onderwerpen volledig had moeten worden gerespecteerd (r.o. 23). 
Daar staat tegenover dat Gemeenschapsinstellingen niet verplicht zijn om iemand aan te nemen die, na te 
zijn voorgelicht, weigert zijn toestemming te verlenen voor een test die de raadgevend arts noodzakelijk 
acht voor het beoordelen van de geschiktheid om de functie te vervullen (r.o. 21 ). 364 

Ofschoon het arrest X tegen Commissie betrekking heeft op een medisch onderzoek bij aanstelling, en 
niet bij (levens-)verzekering, hebben de advocaat-generaal en het Hof er beginselen in geponeerd die naar 
laatstgenoemde situatie transponeerbaar zijn. 

3. België 

98bis. Volledig arbitrair kan men bestaande of voorgestelde remedies tegen reële of vermeende 
verschijnselen van uitsluiting in de verzekeringssector, in vieren delen: (i) sociale zekerheid, 
(ii) herijking van bestaande verzekeringsproducten, (iii) invoering van nieuwe, sociaal onmisbaar 
geachte, verzekeringen en (iv) pleidooien voor de invoering van nog meer, eveneens als sociaal 
onmisbaar voorgestelde, verplichte verzekeringen. 

362 Arrest van 22 december 1993, zaak C-l52/91, Jurispr. 1993, blz. I-6935. Zie punt 2 van het beschikkend gedeelte 
(nog steeds niet in het Nederlands gepubliceerd) : "L'utilisation de facteurs actuariels différents selon Ie sexe dans Ie 
mode de financement par capitalisation des régimes professionnets de pension à prestations définies ne relève pas du 
champ d'application de l'article 119 du traité CEE." Vgl. echter randnrs. 27-39 van de conclusie van advocaat-generaal 
Van Gerven, Jurispr. 1993, I-4893. 

363 Zaak C-404/92 P, Jurispr. 1994, I-4737. 
364 Vgl. randnrs. 21-29 van de conclusie van advocaat-generaal Van Gerven, Jurispr. 1994, blz. I-4739. De advocaat
generaal komt tot dezelfde conclusie àls het Hof, redenerend vanuit het beginsel van medisch recht, volgens hetwelk 
voor elke medische handeling de geïnformeerde toestemming van de betrokkene ("informed consent") is vereist. 
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3.1 Sociale zekerheid als archetype van universele dienstverlening 

99. BEVERIDGE versus BISMARCK. In een (veel te365) zeldzame poging om het wezen en de eigenheid 
van de sociale zekerheid ten opzichte van andere soorten verzekering te achterhalen, herinnerde 
professor COUSY er in 1986 aan dat twee onderscheiden basisfilosofieën aan onze huidige sociale 
zekerheid ten grondslag liggen.366 Enerzijds was er de visie van de Engelse Lord BEYERIDGE, die in 
zijn tractaat, "Social Insurance and Allied Service" pleitte voor een uniform minimum aan 
bestaanszekerheid voor iedereen : 

"L'idée centrale de BEYBRIDGE était que ce n'est pas l'emploi, la relation de travail salarié qui est à la 
base de l'appartenance, de l'assujettissement à la sécurité sociale, mais au contraire Ie simple fait de 
faire partie, d'appartenir à la communauté organisée au sein de l'Etat. Dans la vision de Lord 
BEYERIDGE, eet Etat est, en effet, considéré comme responsabie du bien-être, de la sécurité, à tout Ie 
moins du 'freedom from want' de ses citoyens, à condition toutefois que ceux-ci fassent tout ce qui 
est nécessaire, en tout cas tout ce qui leur est possible, pour contribuer au fmancement de cette 
sécurité." 

Anderzijds concipieerde de Duitse kanselier BISMARCK, geconfronteerd met een opkomend 
socialisme, een sociale zekerheid die beschermde tegen inkomensverlies, die een behoud van de 
levensstandaard garandeerde bij verlies van inkomen uit arbeid : 

"Le but est donc la préservation du niveau de vie du travailleur salarié qui, par des causes fortuites, 
perd son revenu de travail. Dans une phase ultérieure, d'autres catégories de la population ( donc 
autres que les travailleurs salariés) viendraient s'ajouter à ceux qui ressortissent à la sécurité sociale. 
C'est ainsi que BISMARCK est à la base de la coexistence de différents régimes de sécurité sociale, 
régimes différents se Ion les catégories professionnelles auxquelles on appartient." 

Ofschoon bijna alle landen in continentaal Europa het "B~.smarckiaanse" model met zijn differentiëring 
tussen beroepscategorieën hebben overgenomen, ontwaarde professor COUSY in 1986 een klare 
tendens tot convergentie tussen beide modellen. Voorts achtte hij een terugkeer naar het model van 
BEYBRIDGE in tijden van crisis (economische crisis maar "ook en vooral" crisis van de sociale 
zekerheid) "mogelijk, zelfs waarschijnlijk". Vooral in de sector van de pensioenen zag hij een evolutie 
in de richting van een reductie van bestaande wettelijke uitkeringen tot een soort bestaansminimum. 
De vrijgekomen ruimte, zo voorspelde hij, zou worden opgevuld door "vrije aanvullende sociale 
verzekeringen" ("assurances sociales complémentaires libres"). Daarbij onderkende hij in het 
ondertussen klassiek geworden driepijlertheorie een nieuwe vorm van convergentie tussen de 
modellen van BEYBRIDGE en van BISMARCK. Eerstgenoemd model valt terug te vinden in de eerste 

365 Terwijl er volop wordt gepraat over de nood aan bescherming van "de sociale zekerheid", blijft onderzoek naar 
wezen en bestaansreden van die sociale zekerheid uit (er zijn gelukkig uitzonderingen : zie volgende voetnoot voor 
voorbeelden). Toch zal precies dat onderzoek op termijn onmisbaar blijken, zeker vanuit europeesrechtelijk 
perspectief. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie (laatstelijk bevestigd bij arrest ·van 4 november 1997, 
zaak C-20/96, Snares/Adjudication Officer, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie) blijven de lidstaten bij gebreke 
van harmonisatie souverein op het gebied van de sociale zekerheid, zolang dat niet leidt tot openlijke of verkapte 
discriminatie van werknemers uit de Gemeenschap. Maar wat is sociale zekerheid ? Begin 1998 daagde de Commissie 
België voor het Hof omdat ons land weigert het geharmoniseerde Europese verzekeringsrecht toe te passen in de sector 
arbeidsongevallenverzekering. Zoals bekend is deze sector van de sociale zekerheid bij ons "geprivatiseerd" : 
verzekeringsmaatschappijen en onderlinge werkgeverskassen treden als verzekeraars op. Buitenlandse verzekeraars 
worden echter niet op de markt toegelaten, zeer tot ongenoegen van de Commissie. België argumenteert dat de 
toelating van buitenlanders, gekoppeld aan een stelsel van thuislandcontrole, zou impliceren dat het de controle verliest 
over een stuk sociale zekerheid. Aangezien de Belgische regeling niet leidt tot discriminatie tussen werknemers (wel 
tussen dienstverstrekkers ), zal het erop aankomen uit te maken of, en in welke mate, de sector arbeidsongevallen deel 
uitmaakt van de sociale zekerheid en uit dien hoofde de Belgische souvereiniteit intact laat. 
366 COUSY, H., "Vers la déspécialisation entre secteur bancaire, assurance et sécurité sociale I Naar een 
branchevervaging tussen bank, verzekering en sociale zekerheid, Bulletin de l'Association Royale des Actuaires 
Be/ges, 1986, 15-31. Wat volgt is een samenvatting van pp. 18-22; ook de citaten zijn daar terug te vinden. Zie over 
het onderscheid tussen de opvattingen van BEVERlOGE en BISMARCK tevens VAN LANGENDONCK, J., Handboek sociale 
zekerheid, Antwerpen, Kluwer, 1994, 71-74. 
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pijler, die een minimale bescherming biedt gebaseerd op solidariteit binnen hele samenleving. Dit is 
het domein van de sociale zekerheid. De tweede pijler, die aanvullende bescherming biedt gesteund op 
solidariteit binnen een meer beperkte collectiviteit en ter vrijwaring van een bepaalde levensstandaard, 
reflecteert het Bismarckiaanse model. Hier situeren zich de groepsverzekeringen en pensioenfondsen. 
De derde pijler ten slotte biedt bijkomende bescherming dankzij persoonlijke verzekerings- en 
spaarproducten, waarbij de individuele vrijheid primeert op solidariteit. 

100. Sociale zekerheid als universele dienst. In de mate dat ons stelsel gegroeid is uit en terugkeert 
naar het Beveridge-model dient geconcludeerd dat onze sociale zekerheid niets anders is dan 
universele dienstverlening, dan een samenleving die oordeelt dat bepaalde verzekeringen - tegen 
ziekte, werkloosheid, arbeidsongevallen, ouderdom - dermate essentieel zijn dat iedereen er recht op 
heeft en dat ze bovendien voor iedereen kwalitatief hoogstaand en betaalbaar moeten blijven. 

Hierbij dient opgemerkt dat een terugkeer naar het model van BEYBRIDGE niet noodzakelijk negatief 
geïnspireerd moet zijn of de vorm moet aannemen van reducties van budgetten en geleverde zorgen. 
Dergelijke terugkeer kan zich evenzeer uiten in het uitbreiden van de door de sociale zekerheid 
geboden dekking tot domeinen waarin fenomenen van uitsluiting worden vastgesteld. In het licht van 
de actualiteit denke men aan (i) de invoering van een zorgverzekering (waarover zo dadelijk meer: 
infra, nr. 105), (ii) het pleidooi voor de uitbreiding van de sociale zekerheid met een verzekering tegen 
gebrekkige scholing367 en (iii) de daadwerkelijke uitbreiding, met ingang van 10 maart 1997, van de 
dekking van de ziekteverzekering tot dringende medische zorgen voor illegaal in het land verblijvende 
vreemdelingen. 368 

101. Naar een privatisering van de sociale zekerheid ? De ontleding van sociale zekerheid als 
universele dienst kan verhelderend werken in het debat dat wereldwijd369 aan de gang is over de 
(on-)wenselijkheid van privatisering van sociale zekerheidsstelsels. Zoals bekend hebben sommige 
van onze buurlanden recent voor privatisering geopteerd. In Nederland bijvoorbeeld beconcurreren 
particuliere ziekteverzekeraars sinds enige tijd de openbare370 en moet de privatisering van de 
ziektewet de werkgevers responsabiliseren371. Moet België dit voorbeeld volgen ? Als één van de 
wezenskenmerken van het begrip "universele dienstverlening" geldt de afwezigheid van elke 
organieke connotatie (supra, nr. 5, sub i). Dit suggereert dat de vraag naar de opportuniteit van 
privatisering, alle demagogie ten spijt, onmogelijk in abstracta kan worden beantwoord - indien ze al 
niet irrelevant is. Niet het publiek of privé-karakter van de sociale zekerheid dient gevrijwaard, wel de 
betaaibaarheid ervan voor de gebruiker en de kwaliteit als een "minimumpakket van diensten" . die 

367 Zie "Hervorming van sociale zekerheid is niet af. Nieuwe tak als verzekering tegen gebrekkige scholing", F.E.T., 
26 december 1997, 3. 
368 Een K.B. inzake dringende medische hulpverlening en een omzendbrief van 27 januari 1997 hebben ervoor 
gezorgd dat ook deze personen recht krijgen op dringende medische zorgen, waarbij het dringend karakter van de 
zorgen uitsluitend door een arts kan worden beoordeeld. In eerste instantie draagt het OCMW de kosten, maar het kan 
die terugvorderen van de overheid. Zie de mondelinge vraag van mevrouw Cantillon over "de toegang tot de 
gezondheidszorg voor mensen zonder verblijfsstatuut", Hand., Senaat, 1996-1997, 17 april1997, 2768. 
369 Allicht tot veler verbazing blijkt het debat bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten bijzonder actueel. Het Congres 
debatteert er over een wetsvoorstel dat de belegging van een deel van de wettelijke sociale-zekerheidsbijdragen in 
private pensioenspaarplannen zou toelaten. Voorzitter Greenspan van de Pederal Reserve zou de politici geadviseerd 
hebben "niet te talmen met de hervorming van de sociale zekerheid en een privatisering 'ernstig te overwegen"'. Aldus 
"Greenspan ziet privatisering sociale zekerheid wel zitten", F.E.T., 22 november 1997, 28. 
370 Op 1000 Nederlanders hebben er momenteel 614 een ziektekostenverzekering via de ziekenfondsen, de rest met 
een hoger inkomen (vanaf 60.750 gulden per jaar, voor ouderen 39.550 gulden) is particulier verzekerd, via een 
standaardpakket dat naar believen kan worden uitgebreid. Zie "De tweedeling van de Nederlandse gezondheidszorg", 
F.E.T., 5 maart 1998, katern "Zorgen om zorgen", 2. 
371 Krachtens de "Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte" (WULBZ) moet de werkgever gedurende 
maximaal een jaar minimaal 70 procent van het loon doorbetalen bij ziekte van een werknemer; pas daarna verschuift 
de werknemer" naar de Wet arbeidsongeschiktheid (WAO). Krachtens de "Wet prijsdifferentiatie en marktwerking bij 
arbeidsongeschiktheid" {Pemba) moeten de werkgevers de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
betalen, en wel zo dat deze premies stijgen naarmate meer werknemers in een bedrijf arbeidsongeschikt worden. 
Zie "Ziek worden doe je best niet' in Nederland", F.E.T., 8 november 1997,4. 
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naam waardig.372 Kiest een overheid toch voor privatisering, dan dient die op transparante wijze 
doorgevoerd. 

Precies dat laatste wordt wel eens vergeten door onze overheid, die de burgers het schrikbeeld van 
een geprivatiseerde sociale zekerheid voorhoudt (om politieke redenen) maar tegelijkertijd zelflustig 
onderdelen van de sociale zekerheid privatiseert (om budgettaire redenen). Met de privatisering van 
de verzekering tegen arbeidsongevallen en van de verzekering publiek toegankelijke plaatsen zijn 
we al langer vertrouwd.373 Maar ook de invoering in 1995 van de objectieve aansprakelijkheid 
tegenover zwakke weggebruikers komt neer op de privatisering van een stuk sociale zekerheid, en 
wel op kosten van de verzekeringnemers (stijging van de premies BA auto met 5,12% zonder daling 
van de sociale bijdragen) en de verzekeringsmaatschappijen (die hun extra-kosten niet kunnen 
dekken met de maximaal toegelaten stijging van 5,12%). De overheid incasseert dubbel: eenmaal 
omdat zwakke weggebruikers voortaan door privé-verzekeraars i.p.v. door de sociale zekerheid 
worden vergoed (evenveel inkomsten, minder uitgaven) en nog eenmaal omdat ze een klein miljard 
extra belastingen heft op de verhoogde autoverzekeringspremies.374 

De overheid organiseert de privatisering van de sociale zekerheid m.i. nog op een tweede, zo 
mogelijk nog "sluipender" wijze375. Voor steeds meer individuele overheidsbedrijven (cf. 
Belgacom376 en de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)317) worden aparte pensioenfondsen 
opgericht, niet in de tweede maar in de eerste pijler. De fondsen hebben rechtspersoonlijkheid en 
besteden hun beheer uit aan private financiële tussenpersonen. Los van de vraag naar de inpassing 
van dit soort kapitalisatiestelsels in een sociale zekerheidsstelsel dat rond repartitie is gebouwd,378 
dient vastgesteld dat de solidariteit tusseri "rijkere" en "armere" overheidsbedrijven of -instanties 
verbroken raakt. 

3.2 Herijken van bestaande verzekeringsproducten 

102. Onder deze hoofding ressorteert het opleggen aan verzekeraars, leveranciers van bestaande 
verzekeringsproducten, van nieuwe verbodsbepalingen (infra, volgend randnr.) of nieuwe 
verplichtingen (infra, nr. 104) die tegen de commerciële logica ingaan. 

103. Als typevoorbeeld van een nieuw379 verbod geldt het verbannen van genetische tests uit de 
levensverzekering. Dit kan bij wet gebeuren, zoals nu reeds in dertien van de vijftig Verenigde 

372 Kwaliteit ontbreekt momenteel bijv. in Nederland, waar patiënten steeds langer op wachtlijsten moeten staan voor 
ze kunnen worden behandeld. Het fenomeen bestond reeds vóór de privatisering van de ziektewet en is nadien alleen 
maar verergerd. 

373 Resp. sinds 1903 en 1992. 
374 Zie, terecht verontwaardigd, CLAES, F., "Vergeet de gids niet", De verzekeringswere/d, 18 december 1995, 3. 
Zie ook "Automatische vergoeding zwakke weggebruiker. Nederlandse verzekeraars zien forse stijging autopremies", 
F.E.T., 25 november 1997,9. 
375 Officieel is er geen privatisering: de pensioenfondsen gaan enkel middelenverbintenissen aan, terwijl het 
overheidsbedrijf zelf voor de uitbetaling van de pensioenen blijft instaan. 

376 Zie K.B. 10 april 1995 "tot uitvoering van artikel 59/6 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven" (B.S., 19 mei 1995), zoals gewijzigd door K.B. 16 juli 1997 "tot 
uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1997 tot invoering van een tijdelijke regeling van verlofvoorafgaande 
aan de pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennootschap van publiek recht 
Belgacom, genomen met toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de 
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie" (B.S., 9 augustus 
1997) .. 
377 Het pensioenfonds van de VRT, dat 2900 statutaire personeelsleden moet bedienen, heeft voorlopig 8 miljard 
frank reserves; dat bedrag zal oplopen tot 30 miljard frank. Zie "Pensioenfonds VRTkiest beheerders voor 8 miljard 
frank pensioenreserves", F.E.T, 14 maart 1998, 1. 

378 Deze vraag stelt zich ook voor de pensioenfondsen die zijn opgericht voor de Vlaamse, resp. zouden worden 
opgericht voor de federale ambtenaren. Zie "Premier overweegt pensioenfon,ds ambtenaren", D.S., 9 oktober 1997. 
3 79 Het verbod blijkt pas te worden opgelegd naarmate genetische tests gesofisticeerder worden. 
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Staten,380 of vrijwillig, d.m.v. zelfregulering, zoals nu reeds in het Verenigd Koninkrijk381. Ook in 
ons Parlement rijst regelmatig de vraag naar de toelaatbaarheid van ·genetische tests, met name bij 

aanwerving en in het licht van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.382 

Uit de discussie valt op te maken dat de Belgische regering momenteel onderzoekt of het opportuun 
is het Verdrag van de Raad van Europa "tot bescherming van de mens en de waardigheid van de 
menselijke persoon ten aanzien van toepassingen in de biologie en de geneeskunde" te ondertekenen 
en te bekrachtigen. Artikelen 11 en 12 van dat Verdrag betreffen voorspellende genetische testen. 
Artikel 11 poneert een discriminatieverbod : "Al verbiedt die bepaling niet dat bij de uitoefening van 
de arbeidsgeneeskunde voorspellende genetische testen worden uitgevoerd, toch mogen de resultaten· 

ervan geen gevolgen hebben voor de indienstneming en het behoud op het werk".383 De testen 
zouden dus slechts mogen worden uitgevoerd met het oog op preventie en bescherming van de 
werknemer. Ofschoon men niet goed inziet hoe een test waaruit de ongeschiktheid van de potentiële 
werknemer zou blijken "geen gevolgen [zou] hebben voor de indienstneming", valt toch op hoezeer 
deze aanpak afwijkt van het oordeel van het Hof van Justitie in de zaak X tegen Commissie (supra, 
nr. 98). 

104. Als voorbeeld van een nieuwe verplichting384 geldt de aangekondigde oplegging, niet individueel 
maar collectief, van een acceptatieplicht aan de autoverzekeraars. De acceptatieplicht zou ingaan tegen 
de commerciële logica omdat de verzekeraars niet vrij hun tarieven zouden mogen bepalen. 

In 1995 reeds kondigde de federale Minister van economische zaken een wetsontwerp aan tot instelling 
van een "centraal tarievenbureau" dat de werking van de bestaande, op de louter vrijwillige medewerking 
van verzekeraars gesteunde "pool van moeilijk te plaatsene risico's" zou aanvullen of vervangen. 
Ondervraagd over de kritiek van verbruikersverenigingen op de segmentatiecriteria bij de premiebepaling 
van de autoverzekering, antwoordde de minister toen onder meer het volgende : 

"[E]r [bestaat] op dit ogenblik geen enkele wettelijke tekst die de verzekeraars ertoe zou kunnen verplichten 
bepaalde risico's te aanvaarden of te behouden wanneer ze deze niet kunnen of willen dekken. [ ... ] Het is trouwens 
ontegensprekelijk dat een bepaald aantal consumenten zeer voldaan zijn over de huidige segmenteringscriteria in de 
mate dat deze toelaten de verzekeringsprijs te drukken. In elk geval kan de Belgische markt niet worden 
losgekoppeld van de Europese markt[ ... ]. Ik begrijp dat bepaalde criteria kritisch kunnen bekeken worden door een 
deel van de gebruikers in de mate dat zij geen enkele mogelijkheid hebben om de situatie om te buigen en dat zulke 
criteria de prijsstijging van de verzekering tot gevolg hebben. Men denke in het bijzonder aan criteria zoals leeftijd 
of geslacht. Niettemin is het objectieve element in dit geval niet de leeftijd of het geslacht, maar de kostprijs van het 
risico voor deze categorieën van verzekerden.· Inderdaad tonen de statistieken dat de sinistraliteit duidelijk hoger is 
voor sommige groepen van verzekerden. 

380 Zie "Genetic tests", F.T., 19 februari 1997, 13 : "One response is to legislate to prevent insurers from using genetic 
information. New York, Califomia and 11 other US states have such statutes. But a legislative ban has a big 
disadvantage : adverse selection. Those aware of their genetic predisposition to disease will insure to the hilt, and so 
drive up premiums for everyone." 
381 Zie "Fewer to face genetic criteria", F.T., 19 februari 1997, 10: De Association of British Insurers, die 
440 ondernemingen vertegenwoordigt, liet weten dat haar leden akkoord gingen om gedurende twee jaar geen 
resultaten van genetische tests te gebruiken bij de prijsbepaling van levensverzekeringen die verband houden met 
hypothecair krediet en r 100.000 niet overschrijden. 
382 Zie o.m. schriftelijke vraag nr. 308 van de heer Detienne van 21 februari 1997 over "Werkgevers - Genetische 
tests", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 28 april1997, 10876 en schriftelijke vraag nr. 530 van mevrouw Creyfvan 
23 mei 1997 over "Tewerkstelling diabeten in geprivatiseerde overheidsbedrijven", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 
30 juni 1997, 12046. Ook deze laatste- onbeantwoorde- vraag had betrekking op het recht van de werkgever om te 
peilen naar de gezondheidstoestand van kandidaat-werkn~mers. "Is dit niet in strijd met de wet van 8 december 1992 
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens?", aldus de 
vraagstel ster. 
383 Antwoord op schriftelijke vraag nr. 308 van de heer Detienne, supra, vorige voetnoot. Van artikel 12 van het 
Verdrag wordt gezegd dat het geen toepassing vindt in arbeidsgeneeskundige context : "L'article 12 situe l'utilisation 
de ces tests sous réserve de l'appui d'un conseil génétique, c'est-à-dire visant la reproduetion humaine. Cette situation 
ne s'applique pas aux missions préventives de la médecine du travail" (de Nederlandse vertaling is dermate bedroevend 
dat ze de tekst onbegrijpelijk maakt). 
3 84 Elke acceptatieplicht kan vanzelfsprekend ook als verbod van weigering worden opgevat. 
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Men stelt tegenwoordig geen enorme problemen vast en de gevallen van werkelijke uitsluiting uit de verzekering 
blijven zeer zeldzaam. Aangezien de aansprakelijkheidsverzekering inzake voertuigen verplicht is, moet er niettemin 
op gelet worden dat elke bestuurder die zich niet in buitengewone omstandigheden bevindt, een dekking kan vinden 
tegen een redelijke prijs. . 

Daarom laat ik op dit ogenblik een ontwerp bestuderen dat als bedoeling heeft om de nefaste gevolgen van een 
overmatige segmentering in te dijken. Het zou erom gaan een centraal tarievenbureau op te zetten. Personen met 
moeilijkheden om een verzekeringscontract te verkrijgen zullen zich tot dit bureau kunnen wenden. Het zal belast 
zijn met de berekening van het premiebedrag in functie van het risico dat de kandidaat-verzekeringnemer voorstelt. 
Deze laatste zal uiteindelijk gedekt zijn door het geheel van de verzekeringsondernemingen die in België de 

burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor autovoertuigen behandelen. u385 

In 1997 heeft de minister zijn voorstel gepreciseerd. Verzekerden die geen verzekering kunnen bekomen 
of de hun voorgestelde prijs te hoog vinden, zouden kunnen aankloppen bij het centraal tarievenbureau, 
dat vervolgens een tarief zou voorstellen. Ofwel zou dat tarief dan door een verzekeringsondememing 
worden overgenomen, ofwel zou het bestaande Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds als verzekeraar 
optreden "par une forme de mutualisation de !'ensemble des compagnies d'assurance". 38~ 

Alleszins dient de eventuele invoering van een specifiek financieringsmechanisme om een universele 
autoverzekering te bekostigen, te beantwoorden aan de principes die ook gelden ten aanzien van 
specifieke fmancieringsmechanismen voor een universele telecom- of postdienst: enkel voor reële 
meerkosten kan van marktdeelnemers een bijdrage worden gevorderd, en dan nog enkel op niet-
discriminatoire en volstrekt transparante wijze.387 

3.3 Invoering van nieuwe, al dan niet verplichte, verzekeringen 

105. Recent ontwaart men een tendens om nieuwe, sociaal onmisbaar geachte, verzekeringen in te 
voeren. illustraties vormen (a) de invoering van een niet-verplichte "gratis" verzekering tegen 
inkomensverlies voor Vlamingen die na 1 januari 1998 een hypothecaire lening zijn aangegaan om een 
woning te bouwen, te kopen of te renoveren388 en (b) de -aarzelende- start van een zorg- of 

385 Vraag nr. 13 van de heer Olaerts van 8 september 1995 over "Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto -
Premiebepaling", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996,3663. Eigen cursivering. 

386 Antwoord op interpellatie nr. 1269 van mevrouw Creyf van 22 april 1997, supra, voetnoot 357, 8. Vgl. het 
antwoord op schriftelijke vraag nr. 234 van de heer Van den Eynde van 30 mei 1997, supra, voetnoot 357: "Het 
voordeel van deze constructie bestaat erin de door de markt uitgesloten risico's terug in de markt te brengen tegen 
sociaal aanvaardbare voorwaarden." 

387 Of de geldende regeling yoor de financiering van het Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds aan die 
voorwaarden voldoet, is hoogst twijfelachtig. Zo worden buitenlandse verzekeraars die hier hun diensten aanbieden 
verplicht om tot het fonds toe te treden, terwijl dergelijke plicht blijkbaar niet geldt voor nationale verzekeraars (in die 
zin althans CLAES, F., l.c., 3 : "Momenteel zijn verzekeraars niet verplicht aan de Pool [van moeilijk te plaatsen 
risico's, nb] deel te nemen. Idem dito wat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds betreft. Ingeval de bestuurder 
van een niet-verzekerd voertuig schade aan een derde veroorzaakt, delen enkel die verzekeraars in de brokken die 
vrijwillig tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds zijn toegetreden. De niet-aangesloten verzekeraars geven in 
beide gevallen natuurlijk niet thuis"). Dit is discriminatoir. Voorts wordt de bijdrage die buitenlandse dienstverleners 
aan het fonds moeten storten forfaitair bepaald, zonder dat rekening wordt gehouden met de omzet die ze hier 
realiseren (iets wat voor nationale verzekeraars wel gebeurt) en zonder dat bewezen wordt dat hun bijdrage 
noodzakelijk is om reële, uit niet-verzekering voortvloeiende meerkosten te dekken. Dit is intransparant. Terecht heeft 
de Commissie dan ook bezwaren geuit tegen de bestaande regeling. Wil de wetgever het Waarborgfonds (en/of de pool 
voor moeilijk te plaatsen risico's) in de toekomst behouden, eventueel nog versterken, als instrument tegen uitsluiting, 
dan zou hij aan deze bezwaren best tegemoet komen. 

388 Worden zij gedurende de eerste tien jaar werkloos of arbeidsongeschikt (zelfstandigen: alleen arbeidsongeschikt) 
dan kunnen ze gedurende maximaal drie jaar rekenen op een tussenkomst in de maandelijkse aflossingslast van de 
lening (100% in het eerste jaar; 80% in het tweede, 60% in het derde; steeds 10.000 frank franchise en maximale 
tussenkomst van 20.000 frank). Verzekeraar is OMOB, dat werd gekozen na een offerte-aanvraag. De Vlaamse 
overheid -of beter: de belastingbetaler- neemt de premies voor zijn rekening. Naar verwachting zullen 2 tot 3000 
contracten per jaar worden afgesloten, voor een kostprijs van 105 miljoen frank. Om van de verzekering te genieten 
dient wel aan strikte voorwaarden voldaan. Zie B. Vl. Reg. 12 mei 1998 betreffende de verzekering tegen 
inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid bij hypothecaire leningen voor de bouw, de 
koop, de renovatie of de koop met renovatie van bepaalde woningen in het Vlaamse Gewest (B.S., 28 juli 1998, tweede 
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ajhankelijkheidsverzekering die, bij wijze van aanvulling op de ziekteverzekering, de niet-medische 
kosten van zorgbehoevenden389 moet dekken.390 

Het principe van invoering van een algemeen391 verplichte zorgverzekering is in 1999 bij decreet 

vastgelegd392 maar verregaande uitvoeringsmaatregelen zijn nog vereist. Volgende vragen zijn met de 
invoering van dit soort verzekering verbonden : 

- Moet de beoogde verzekering vrijwillig of verplicht zijn ? Zorgverzekeringen zijn ook nu reeds te koop, 
op vrijwillige basis. Inperking van het risico op anti-selectie (aan de kant van de verzekerden) en risico
selectie (aan de kant van de verzekeraars) vereist echter, daarover bestaat nu consensus, een meer 
verplichte vorm van verzekering. 

- Welk bevoegdheidsniveau, het federale of regionale, is bevoegd om een zorgverzekering op te leggen 
en te organiseren? Het federale niveau is bevoegd voor ziekteverzekering en pensioenen, terwijl de 
gemeenschappen bevoegdheden uitoefenen in de domeinen welzijn en bijstand aan personen. Wat 
primeert? Naar goede gewoonte is ook het communautaire aspect niet ver weg: in een regulering op 
gemeenschapsniveau zien sommigen, al naargelang van het perspectief, een gevaar voor, een 
mogelijkheid tot, resp. een voorbode van een gesplitste sociale zekerheid. 

- Wie gaat verzekeren, de overheid, de ziekenfondsen of de verzekeraars ? Het decreet bepaalt dat zowel 

ziekenfondsen en verzekeraars een rol zullen spelen, maar de rivaliteit tussen beide is groot393 en 

samenwerking lijkt onwaarschijnlljk.394 

- Wat moet de verzekering dekken ? Welke kosten precies zijn medisch en welke niet ? Moeten de 
uitkeringen tot bejaarden beperkt blijven of niet (waarschijnlijk niet)? Wordt geopteerd voor de 
uitkering van forfaitaire sommen of voor een vergoeding van werkelijke kosten ? 

uitgave; err. B.S., 13 augustus 1998). Overigens is het idee voor een Vlaamse verzekering tegen inkomensverlies niet 
nieuw: tussen 1983 en 1991 bestond zulke verzekering reeds, ook toen met OMOB als verzekeraar. 
389 Vooral de kosten van een verblijfin het rusthuis, die voor steeds meer. gezinnen erg zwaar gaan doorwegen, maar 
ook de kosten voor thuisverzorging, voor huishoudelijke hulp, oppas-, boodschappen- of poetsdienst, aangepast 
vervoer, aangepast dieet en maaltijdbedeling, aangepaste· persoonsverzorging, enz. Indien opgelegd aan elke 
20-plusser, zou dit soort verzekering naar verluidt zo'n 1.100 frank per persoon per jaar kosten. De berekening is 
gemaakt door het Centrum voorBevolkings-en Gezinsstudies van de Vlaamse Gemeenschap (CBGS-document 97/4, 
te verkrijgen via CBGS@innet.be). Ze gaat uit van 180.000 rechthebbenden en verwacht een geleidelijke stijging van 
de kosten. 
390In Duitsland heeft de overheid een zorgverzekering verplicht gesteld voor de hele bevolking (dus niet aiieen voor 
de ouderen) :op 1 januari 1995 werd gestart met vergoeding van thuisverzorging, op 1 april 1996 is ook niet-medische 
verzorging in het ziekenhuis verzekerd.. De zorgverzekering geldt in Duitsland als vijfde pijler van de sociale 
zekerheid, naast ziekte, ongevaiien, ouderdom en werkloosheid, maar de uitvoering ervan is grotendeels overgelaten 
aan privé-verzekeraars. 
391 "Algemeen" in de zin dat het de bedoeling is dat (zo goed als) elke burger ze zal moeten onderschrijven. Door hun 
algemeen karakter vertonen de voorgestelde verzekeringen meer gelijkenis met de sociale zekerheid dan met andere 
verplichte verzekeringen (zie de lijst bekendgemaakt door de Controledienst voor de verzekeringen en opgenomen in 
deel VI, sub E, van COUSY, H. en VAN SCHOUBROECK, C., Wetgeving verzekeringen, Deurne, Kluwer, jaarlijks nieuwe 
uitgave). 
392 Deer. Vl. Pari. 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering (B.S., 28 mei 1999). 

_ 393 Ziekenfondsen benadrukken dat zij, anders dan privé-verzekeraars, geen winst nastreven, watbeter zou passen bij 
het sociaal karakter van de zorgverzekering. Verzekeraars benadrukken dat zij, anders dan ziekenfondsen, belasting 
betalen, aan strenge solvabiliteits- en kapitaalvereisten moeten voldoen én de beloofde uitkeringen ook moeten 
waarborgen (terwijl ziekenfondsen die uitkeringen van de ene dag op de andere kunnen terugschroeven). Ze verwijten 
de ziekenfondsen niet marktconform te werken : de overheid subsidieert de fondsen en past hun tekorten bij. 
Bovendien dreigt concurrentievervalsing wanneer ziekenfondsen de netwerken die ze dankzij de ziekteverzekering 
hebben kunnen uitbouwen, gaan aanwenden om niet-verplichte, aanvuilende verzekeringen te verkopen 
(kruissubsidiëring). 
394 Vgl. trouwens art. 131 Wet 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen (B.S., 3 maart 1998, eerste uitgave) 
voegt in de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (B.S., 
28 september 1990) een artikel43ter in dat ziekenfondsen en verzekeraars verbiedt elkaars producten aan te prijzen, te 
verdelen of te verkopen en dat bestaande overeenkomsten in die zin laat uitdoven. Sommigen zien in deze bepaling 
van "anti-branchevervaging" een bedreiging van mogelijke samenwerkingsvormen op het vlak van zorgverzekering. 
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- Moet er inkomensselectiviteit komen aan de kant van de premies annex bijdragen en/ of aan de kant van 
de uitkeringen ? Indien de uitkeringen inkomensafhankelijk zijn, wordt dan enkel het inkomen of ook 
het vermogen in rekening gebracht ? 

-Kan de verzekering behalve individueel ook per bedrijf worden georganiseerd (privé-verzekeraars 
hebben allaten weten dat ze de zorgverzekering willen inbouwen in groepsverzekeringen) ? 

-Dient de verzekering op kapitalisatiebasis georganiseerd (wat meer aansluit bij privé-verzekering en 
vrijwilligheid) of op repartitiebasis (als onderdeel van de sociale zekerheid)? Hoe in het tweede geval 
een verhoging van de parafiscale druk vermijden of billijken? 

- Zal de overheid de verzekering subsidiëren ? Indien wel, impliceert dat dan niet automatisch een keuze 
voor de ziekenfondsen als verzekeraars ? 

Ook van de invoering van een private verzekering tegen natuurrampen, gekoppeld aan de 
brandverzekering, kan hier melding worden gemaakt.395 Vanuit een perspectief van universele 
dienstverlening is die invoering overigens niet noodzakelijk een vooruitgang, in zoverre (i) de reeks 
gedekte natuurrampen beperkt is en (ii) de brandverzekering géen verplichte verzekering is. In de 
toekomst zal hij die, -om welke reden dan ook, geen brandverzekering heeft, bij een natuurramp geen 
vergoeding ontvangen; dit soort selectie bestaat tot nu toe niet. 

3. 4 Pleidooien voor de invoering van nog meer nieuwe, algemeen verplichte verzekeringen 

106. Er circuleren voorstellen voor de invoering van nog meer nieuwe, algemeen verplichte 
verzekeringen: behalve het pleidooi voor een verplichte rechtsbijstandsverzekering is enige tijd 
geleden blijkbaar ook een wetsvoorstel ingediend ter introductie van een verplichte verzekering 
BA-familiale396. 

Het voorstel voor de invoering van een verplichte rechtsbijstandsverzekering, dat de Leuvense advocaat 
Smeyers op 4 oktober 1996 (opnieuw397) lanceerde,398 vertrekt vanuit de vaststelling dat het gerecht 
onvoldoende toegankelijk is, niet zozeer voor de minst begaeden (waarvoor reeds een systeem van 
bijstand bestaat) en voor de meest begoeden, maar vooral voor de middengroep. Bij wijze van remedie 
wordt vervolgens een rechtsbijstandsverzekering uitgetekend die, om anti-selectie en risico-selectie tegen 
te gaan, verplicht zou worden opgelegd aan de burgers (verzekeringsplicht) resp. de verzekeraars 
(acceptatieplicht) en die dekking zou bieden bij "alle geschillen, overkomen aan de verzekerden in hun 
privé-leven"399, straf- en fraudezaken uitgezonderd. Groepsverzekeringen zouden mogelijk zijn, evenals 
een bonus-malussysteem en/ of een franchise. Verwijzend naar buitenlandse studies, belooft Smeyers dat 
zijn voorstel niet tot meer rechtszaken zal leiden. Integendeel, de verplichte rechtsbijstandsverzekering 
zal de druk op het gerecht verminderen, "omdat rechtsbijstandsverzekeraars 70 tot 75 procent van de 
geschillen minnelijk kunnen oplossen". Ook inzake de verzekerbaarheid van het risico ziet de advocaat 
geen problemen. 

Blijft de financiering van de voorgestelde verzekering. Wie nu reeds recht heeft op gratis rechtshulp 
betaalt geen premie. Alle andere meerderjarige burgers dragen wel premies (twee- tot drieduizend frank 

395 In het oude systeem was niet echt sprake van een "verzekering" tegen natuurrampen: de regering besliste geval 
per geval of er zich een "ramp" had voorgedaan, en zo ja hoeveel (gemeenschaps-)geld ter beschikking zou worden 
gesteld voor de leniging van door die ramp veroorzaakte financiële noden. Dit vergde tijd, terwijl bovendien ook de 
administratieve ondersteuning voor de vlotte afhandeling van schadedossiers ontbreekt. Daarom is beslist schade door 
natuurrampen door de privé-brandverzekeraars te laten afhandelen : de brandverzekering zal automatisch en altijd ook 
natuurrampen dekken, wat tot een premieverhoging zallei den. 
396 Zie de interventie van dhr. Hotermans, Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, 
het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, 1996-1997, 
22 april 1997, C 319, 9. Wellicht zal dit of een gelijkaardig voorstel in het licht van recente gebeurtenissen opnieuw 
meer belangstelling gaan genieten. 
397 SMEYERS, H., "Toegang tot het gerecht voor iedereen, requiem of revival?", A.J.T.-Dossier, 1996-1997, nr. 3, 
(25), 27-30 biedt een helder overzicht van eerdere voorstellen in dezelfde richting. 
398 Openingsrede van de Conferentie van de Jonge Balie te Leuven, weergegeven in de in vorige voetnoot geciteerde 
bijdrage. Zie ook "Goedkope rechtsbijstandverzekering is geen utopie", F.E.T., 8 oktober 1996, 9. 
399 Idem, 35. 
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per jaar, bij voorkeur fiscaal aftrekbaar) af aan de verzekeraar van hun keuze. De belastingadministratie 
zou de premiebetaling controleren (via de belastingaangifte, met bijgevoegd attest van de verzekeraar), 
en zou de premie innen van wie niet vrijwillig een polis heeft gesloten bij een verzekeringsmaatschappij. 
De aldus geïnde bedragen zou de administratie overmaken aan een "Fonds voor rechtsbijstand", dat een 
groepspolis zou afsluiten voor (i) de personen die niet vrijwillig een polis hebben onderschreven en 
(ii) de minder vermogende personen, die nu recht hebben op pro deo-bijstand. Bedoeld Fonds zou voorts 
worden gespijsd door (i) het budget dat het Ministerie van Justitie nu besteedt aan de vergoeding van pro 
deo-advocaten, (ii) een bijkomende400 heffmg, in elk eindvonnis of -arrest, van 2000 frank ten laste van 
elke veroordeelde of in het ongelijk gestelde partij en (iii) "een taks, geheven op alle premies voor de 
verplichte rechtsbijstandsverzekering"40 I. 

Volgens de bezieler van het voorstel zou het hierboven ruw geschetste systeem niets dan voordelen 
opleveren, voor de advocaat en de verzekeraar, dat ligt voor de hand, maar ook voor de burger ("een 
verzekerde toegang tot het recht en het gerecht voor nauwelijks een paar duizend frank per jaar"), voor de 

· overheid (privatisering van de rechtshulp aan on- en minvermogenden ... en de uitbreiding van betaalbare 
rechtshulp aan meervermogenden .:. kortom de realisatie van het recht voor allen, zonder supplementaire 

kosten") en voor "de samenleving" ("de ontplooiing tot een rechtsstaat, die naam waardig").402 Toch 
heeft hij zijn plan moeten bijsturen. Omdat de federale overheid geen belangstelling betoonde, pleitte hij 
ervoor dat Vlaanderen, al was het maar bij wijze van overgangsmaatregel, de verplichte 
rechtsbijstandsverzekering eenzijdig zou invoeren. Dat kan, want de gemeenschappen zijn bevoegd voor 
(rechts)bijstand aan personen. Er moet dan wel een instantie worden gevonden die de rol van de 
belastingadministratie overneemt bij de inning van sommige premies en bij de controle op die inning. 
Aan een alternatief voor de fiscale aftrekbaarheid van de premies, die ook federaal moet worden 
toegekend, is reeds gedacht : Vlaanderen zou, naar analogie met de huursubsidie, een 
rechtsbijstandsubsidie kunnen uitkeren.403 

D. And.ere 

107. Nog veel meer diensten- arbeidsbemiddeling,404 huisvesting,405 kinderopvang,406 onderwijs,407 

vuilnisophaling408 en ziekenvervoer (zie hieronder), om er, in alfabetische orde, enkele te noemen-

400 Vgl. de -2.000 frank die nu, maar dan enkel in strafzaken, worden opgelegd om het Fonds ter vergoeding van de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden te spijzen. 

401 "behalve uiteraard op deze voor de groepspremies, afgesloten door het Fonds": SMEYERS, H., l.c., 37. 
402 De citaten komen uit idem, 38-39. 
403 Zie "Vlaanderen kan zelfverplichte rechtsbijstandverzekering invoeren", F.E.T., 20 december 1997, 9. 
404 Sinds 1 december 1997 is in Vlaanderen particuliere arbeidsbemiddeling voor kaderleden en leidinggevend 
personeel mogelijk. Op 19 apri1.1995 reeds was een decreet uitgevaardigd "tot regeling van de arbeidsbemiddeling 
tegen betaling in het Vlaamse Gewest" (B.S., 26 juli 1995) maar pas op 21 oktober 1997 nam de Vlaamse regering 
uitvoeringsbesluiten bij dat decreet aan, resp. "met betrekking tot personen met een hogere functie" en "met betrekking 
tot schouwspelartiesten" (allebei in B.S., 26 november 1997- tweede uitgave). 
405 Voorlopig opteren de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement voor meer sociale huur- en koopwoningen 
(cf. Domus Flandria), terwijl een stelsel van huursubsidies wordt afgewezen. Zie "40.000 bijkomende sociale 
woningen tegen 2004", F.E.T., 20 februari 1998,4. 
406 Sinds 1994 wordt een werkgeversbijdrage van 0,05% geïnd voor buitenschoolse kinderopvang. Vanaf 1998 zal 
ook de overheid als werkgever zulke bijdrage betalen. Het gebrek aan kinderopvang, vooral op het platteland, blijft 
niettemin reëel. Zie "Federale overheid betaalt mee voor kinderopvang. Overlevingskansen van kinderopvangcentra 
weer wat groter", F.E.T., 7 maart 1998,3. 
407 Er zal een ruime consensus over bestaan dat leerplicht, overheidssubsidiëring en studiebeurzen op dit vlak nu reeds 
een universele dienstverlening garanderen. Ook hier is de vraag natuurlijk hoeveel onderwijs de samenleving als 
essentieel beschouwt voor een behoorlijk maatschappelijk functioneren (vgl. supra, nr. 6 over het evolutief karakter 
van universele diensten). Voorts zullen sommigen allicht argumenteren dat een te ver doorgedreven rationalisatie van 
het onderwijsaanbod, op universitair of ander niveau, de toegang tot het onderwijs kan hypothekeren. In dat verband 
eiste de Vereniging van Vlaamse Studenten onlangs een recht op gratis openbaar vervoer - zoals Nederlandse 
studenten dat nu al hebben - voor het geval de overheid zou beslissen om bepaalde vakken door minder universiteiten 
te laten aanbieden. Zie "Studenten willen gratis openbaar vervoer", D.S., 24-25 december 1997, 2. 
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komen m.i. in aanmerking voor analyse vanuit het perspectief van universele dienstverlening. Uit de 
actualiteit blijkt overigens dat zulk een analyse dikwijls on}>ewust wordt gemaakt : in individuele 
gevallen wordt op het gevaar van maatschappelijke of regionale uitsluiting gewezen, evenwel zonder 
dat het verband tussen de onderscheiden situaties wordt gelegd. 

Te denken valt aan het vonnis van 19 februari 1997 waarbij de Brusselse rechtbank van koophandel het 
Rode Kruis in kort geding verbood om nog langer niet-dringend ziekenvervoer te organiseren, en de 
reacties daarop in het Parlement. Door de rechterlijke beslissing - de rechtbank verwees onder meer naar 
de statuten van het Rode Kruis die voor niet-dringend vervoer geen ruimte zouden laten - zou ongeveer 
een kwart van het niet-dringend ziekenvervoer aan de vrijwilligers van het Rode Kruis worden ontnomen 
en door privé-instanties moeten worden overgenomen. Vraag is echter of die instanties daartoe ook 
uitgerust én bereid zijn. Parlementsleden formuleerden het probleem aldus : 

"Ik vraag mij af of het ziekenvervoer optimaal zal kunnen worden verzekerd, vooral in uitgestrekte 
landelijke gebieden waar het aantal particuliere ziekenvervoerinstanties niet zo groot is. Zullen de 
patiënten in die gebieden niet uitgesloten worden van het noodzakelijk transport? Ware het niet 
aangewezen dat de overheid zeker in de overgangsperiode bijkomende maatregelen neemt ? oo• Een 
belangrijk aspect oo• is de kostprijs die niet te onderschatten valt, vooral voor de gebruiker die, in geval 
van nierdialyse, dagelijks gebruik zou moeten maken van de particuliere ambulancediensten. n409 
"Comment garantir l'accès de toutes les persounes aux services d'ambulances, même en milieu rural, là 
ou i1 n'y a pas d'exploitant privé intéressé par ce marché ?"41 0 "Il est impératif, selon nous, de pouvoir 
garantir à I' ensemble de la population un accès à des services de qualité". 411 

Dit is een formulering van het probleem in termen van universele dienstverlening : het besproken vonnis 
brengt de toegang in het gedrang tot een dienst waarvan de samenleving oordeelt dat ze universeel 
toegankelijk moet zijn. Aangezien privé-vervoerders niet kunnen garanderen dat de dienst in kwestie 
tegen redelijke voorwaarden aan elke burger wordt geleverd, heeft de regering terecht ingegrepen. In een 
omzendbrief werden de gemeenten gewezen op de mogelijkheid, en zelfs de plicht, om tot opeising van 
Rode Kruis-ziekenvervoerders over te gaan wanneer de volksgezondheid dat vereist. Ondertussen is het 
vonnis van de rechtbank van koophandel in beroep trouwens herzien. 

Universele dienstverlening biedt een dergelijk verband, en bovendien één waaraan juridisch inhoud 
kan worden gegeven. 

Besluit 

A. Stelregels 

108. Op basis van de ervaringen, positief en negatief, die tot nu met universele dienstverlening als 
positiefrechtelijk concept zijn opgedaan, lijkt het me mogelijk een aantal stelregels te formuleren die 
samenhangen met drie telkens terugkerende vragen : (i) welke diensten. dienen universeel geleverd 

408 Recent verscheen in de pers het bericht dat elke inwoner van de gemeenten uit het werkingsgebied van een 
Limburgse intercommunale 15 "gratis" vuilniszakken per jaar krijgt, net zoals elke Vlaming tegenwoordig 15m3 

"gratis" drinkwater per jaar krijgt (infra, nr. 60); naar verluidt krijgen ouders van kinderen tot drie jaar recht op een 
extra rol zakken. Zie "Millenniumbom ontploft in Limburgse vuilzakken", F.E.T., 27 februari 1998,9. 
409 Mondelinge vraag van de heer Brouns aan de Staatssecretaris voor veiligheid en voor maatschappelijke integratie 
en leefmilieu over "de organisatie van het ziekenvervoer", Hand., Kamer, 1996-1997, 27 februari 1997, [138], 5009. 
410 Mondelinge vraag van mevrouw Schüttringer aan de Staatssecretaris voor veiligheid en voor maatschappelijke 
integratie en leefmilieu over "het verbod voor het Rode Kruis voor het verlenen van niet-dringende 
ambulancediensten", Hand., Kamer, 1996-1997,27 februari 1997, [138], 5009. 
411 Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de Minister van volksgezondheid en pensioenen over "het 
ziekenvervoer door het Rode Kruis", Hand., Senaat, 1996-1997, 27 februari 1997, [1-94/1-95], 2517. Zie ook het 
antwoord van de minister: "[1]1 est certain que, dans un certain nombre de régions, la cessation soudaine par la Croix
Rouge de son activité de transport de patients prive la population des services sur lesquels elle est normalement en 
droit de compter." 
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(en tegen welke financiële voorwaarden412), (ii) wie zalleveren en (iii) wie zal betalen. Ze komen bij 
de vereisten van benuttigingsgelijk:heid, continuïteit, veranderlijkheid, kwaliteit en betaalbaarbeid die 
reeds in het concept universele dienstverlening zelfvervat liggen (supra, nrs. 4 en 22-23). 

109. Eerste stelregel. Een te ruim gedefinieerd concept van universele dienstverlening werkt 
marktafschermend en overregulerend. Enkel waar een reëel probleem van maatschappelijke 
uitsluiting bestaat of dreigt, dient (zelf-)regulerend ingegrepen. 

Het onttrekken van diensten aan de normale marktwerking, via regulering, subsidies of anderszins, is 
slechts wenselijk voor zover de markt aantoonbaar tekort schiet. Helaas blijkt het concept 
"universele dienstverlening" op sommigen een ongezonde aantrekkingslaacht uit te oefenen. Steeds 
nieuwe wetten en voorstellen definiëren de plicht tot universele dienstverlening steeds ruimer. 
Aankondigen dat deze of gene dienst voortaan gratis of tegen een kunstmatig lage prijs zal worden 
geleverd, blijkt populair. Dat de kost voor de "gratis" dienstverlening elders, via een belasting of een 
hogere kostprijs van een andere dienst, toch aan de burger wordt doorberekend, valt minder op of 
blijkt slechts achteraf .. Nochtans,"there's no such thing as a free lunch". Omdat de prijs voor 
universele diensten zo hoog is, vooral in termen van overregulering en beknotting (betutteling ?) van 
de vrijheid van burgers om zelf hun inkomen te besteden, geldt als eerste en voornaamste stelregel 
dat de samenleving zich vóór de invoering van om het even welke plicht tot universele 
dienstverlening grondig moet bezinnen over noodzaak daarvan. 

110. Tweede stelregel. Universele dienstverlening impliceert niet noodzakelijk één universele 
dienstverlener: zie supra, nr. 5, sub i. 

111. Derde stelregel. Wordt (worden) toch (een) universele dienstverlener(s) aangesteld, dan dienen 
alle kandidaten gelijk behandeld; er zijn geen gegevenheden of prerogatieven inzake de identiteit 
van de dienstverlener. 

Mede onder communautaire druk, blijft er slechts weinig over van het idee dat enkel overheden of door 
de overheid met bijzondere prerogatieven beklede privé-personen, universeel diensten kunnen of mogen 
leveren. In de gevallen waarin positiefrechtelijke verplichtingen tot universele dienstverlening recent zijn 
ingevoerd (telecom, nutsvoorzieningen) of in de nabije toekomst wellicht worden ingevoerd (post, 
financiële diensten?) wordt de eigendomsstructuur van de dienstverlener als volstrekt irrelevant terzijde 
gesteld. Dat alle dienstverleners dezelfde kansen moeten krijgen op een aanstelling als universele 
dienstverlener, houdt m.i. ook in dat een niet-universele dienstverlener die kan aantonen dat hij de 
universele dienst kan leveren met behoud van kwaliteit maar tegen een lagere prijs, het recht heeft om als 
universele dienstverlener te worden aangewezen. Hij hoeft dan geen fmanciële bijdrage meer te betalen 
aan de vorige universele dienstverlener,413 terwijl ook de eventuele bijdragen van alle andere niet
universele-dienstverleners voor de universele dienstverlening naar otnlaag kunnen. Als universele 
dienstverlener dient aangesteld, hij die kwaliteit, gelijkheid, universaliteit en continuïteit kan garanderen 
tegen de beste voorwaarden. 

112. Vierde stelregel. Universele dienstverlening dient gereguleerd op hetzelfde bevoegdheidsniveau 
als de universeel te leveren dienst. 

Het niveau waarop universele dienstverlening wordt gereguleerd, moet hetzelfde zijn als datgene waarop 
werd geliberaliseerd of geharmoniseerd. Aangezien het EG-recht niet zomaar toelaat dat lokale of 

412 Dit is geen aparte vraag, want het concept "universele dienstverlening" vereist op zich reeds betaalbaarheid. Van 
tel is derhalve enkel de concrete invulling van dit begrip "betaalbaarheid". 
413 In principe kan die vorige universele dienstverlener actief blijven, want de communautaire regelgeving sluit niet 
uit dat meerdere universele dienstverleners tegelijkertijd een universele dienst leveren. Dergelijke oplossing lijkt echter 
af te wijzen, want overdreven kostelijk. Zelfs al wordt ze aangehouden, dan nog zullen de eventuele financiële 
bijdragen van niet-universele-dienstverleners aan de universele dienst enkel berekend kunnen worden op de nieuwe, 
lagere prijs van de universele dienst; meerkosten moet de eerste, duurdere, universele dienstverlener dan zelf dragen. 
Gaat het om een overheidsbedrijf, dan valt er m.i. te rekenen op een onderzoek van de Commissie op grond van de 
artikelen 82 (ex 86) of 87 (ex 92) EG-Verdrag. De Commissie zal zich immers afvragen waarom het bedrijf een 
verlieslatende activiteit niettemin blijft uitoefenen, en waarom de overheidsaandeelhouder dit toelaat. 
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nationale regelingen aan buitenlanders worden opgelegd, dreigt anders omgekeerde discriminatie414 
(waartegen het gemeenschapsrecht geen sluitende remedie biedt, zolang het Hof omgekeerde 
discriminatie in regel als een puur interne aangelegenheid benadert). 

113. Vijfde stelregel. Verborgen agendapunten dienen geweerd. Bepalingen inzake universele 
dienstverlening moeten een exclusief sociaal oogmerk hebben. 

Vooral in de telecomsector heeft lange tijd het vermoeden bestaan dat het door de Belgische federale 
overheid uitgetekende rechtskader inzake universele dienstverlening niet enkel de toegang van 
economisch of regionaal minder goed gepositioneerde gebruikers beoogt, maar minstens evenzeer de 
vrijwaring van de marktpositie van gewezen monopolist en overheidsbedrijf Belgacom. 

114. Zesde stelregel. Te veel universele dienstverlening kan even schadelijk zijn als te weinig; 
eenzelfde dienst moet niet tweemaal universeel ter beschikking staan. 

Hoe schadelijk te veel universele dienstverlening kan zijn voor mens en milieu, heeft België de afgelopen 
jaren "aan den lijve" kunnen ondervinden, met de verspreiding van twee quasi-identieke witte 
telefoongidsen (zgn. "Telefoongidsenoorlog" tussen Belgacom-dochter BDS en /TT-dochter Promedia). 

115. Zevende stelregel. "Specifieke financieringsmechanismen" mogen geen automatisme worden. Ze 
dienen niet-discriminatoir, transparant en onafhankelijk beheerd. Elke nieuwe financiële last vereist 
een wettelijke basis. 

Zoals gebleken is bij de bespreking van communautaire regelgeving in de telecom- en postsector (supra, 
nrs. 41 en 48), kan een specifiek financieringsmechanisme volgens de Commissie enkel worden opgezet 
wanneer de kosten van de universele dienst voor de universele dienstverlener een reële en onevenredige 
financiële last vormen. In dat geval kumièn niet-universele-dienstverleners verplicht worden tot een 
financiële bijdrage aan een fonds dat die onevenredige financiële last moet verlichten (cf. de aanpak van 
de Belgische wetgever in de telecomsector: supra, nrs. 42-43), maar dat hoeft niet. De regelgever kan de 
meerkosten ook gewoon laten liggen bij de individuele dienstverlener ( cf. de aanpak van de Vlaamse 
decreetgever in de nutssectoren415 :supra, nrs. 57 en 60), wat eenvoudig maar niet steeds fair is,416 of 
hij kan ze laten vergoeden door de Staat. Wordt toch geopteerd voor een specifiek 
financieringsmechanisme, dan gelden strenge voorwaarden. Het gemeenschapsrecht legt vereisten op 
inzake transparantie en niet-discriminatie, terwijl het nationale recht voornoemde "financiële bijdragen 
aan een fonds" terecht als belastingen kwalificeert en derhalve een wettelijke basis vereist (rechtspraak. 
Arbitragehof: supra, nr. 43). 

116. Achtste stelregel. Of de universele dienstverlener zijn wettelijke plichten nakomt, dient 
gecontroleerd door een van die dienstverlener onafhankelijke instantie. 

Vgl. "onafhankelijk toezicht" als één van de "goede praktijken" van de Commissie (supra, nr. 6). 

117. Negende stelregel. Absolute transparantie is vereist. 

Bij het opleggen van plichten tot (financiering van) universele dienstverlening moet de grootst mogelijke 
transparantie gelden. Elke betrokken partij (Staat, universele dienstverlener, beheerder 

414 Het is bijvoorbeeld helemaal niet zeker dat de Belgische overheid buitenlandse bedrijven die in België 
telecomdiensten aanbieden, kan laten meebetalen voor de universele dienst die Belgacom hier levert. Weten de 
buitenlanders aan te tonen dat de hun opgelegde bijdragen niet verantwoord zijn door een reden van algemeen belang 
of disproportioneel zijn, dan hoeven zij ze niet te betalen. Hun Belgische concurrenten, die wel moeten betalen, zullen 
zich dan in een wezenlijk ongunstigere marktpositie bevinden - wat toch niet de doelstelling van de nationale wet- of 
besluitgever kan geweest zijn. 
Problemen van bevoegdheidsafbakening van de Vlaamse decreetgever tegenover de federale en Europese wetgever 
hebben zich ook gesteld bij de uitwerking van het decreet inzake vrije nieuwsgaring. 
415 Dit lijkt de strekking van het hiervoren geciteerde art. 8 decreet 20 december 1996. 
416 Zouden autoverzekeraars verplicht worden om hun diensten universeel aan· te bieden, dan zouden de kosten 
daarvan onevenredig wegen op verzekeraars met een sterke activiteit in verstedelijkte gebieden, waar armoede en 
criminaliteit hoger liggen dan op het platteland. In de telecomsector valt precies het omgekeerde te verwachten. 
Operatoren die telecomdiensten op het platteland tegen dezelfde redelijke voorwaarden moeten aanbieden als in de 
stad, zullen lijden onder de relatiefhogere kosten voor aansluiting van plattelandsbewoners op het netwerk. 
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financieringsmechanisme, ... )moet in elk stadium en tegenover elke andere betrokken partij (verbruikers, 
potentiële operatoren, Europese en nationale overheden) de grootst mogelijke transparantie in acht 
nemen: alles moet aan elk van die partijen worden meegedeeld en ook de kosten van de universele dienst 
moeten worden berekend "op basis van transparante procedures". Vgl. "transparantie van beheer, 
tarifering en financiering" als één van de "goede praktijken" van de Commissie (supra, nr. 6). 

118. Tiende stelregel. Het evolutiefkarakter van de universele dienst vereist constante opvolging. 

119. Deze stelregels gelden, deels in de vorm van juridisch afdwingbare rechtsregels, in die sectoren 
waar het begrip "universele dienstverlening" reeds deel uitmaakt van het positief recht. Dit biedt het 
grote voordeel dat, zodra men andere sectoren onder het concept universele dienstverlening weet te 
vatten, men deze sectoren op werkzame wijze kan gaan normeren. Plots blijken dan zeer concrete 
criteria voorhanden waaraan voorstellen voor nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld in de transport- of 
verzekeringssector, kunnen worden getoetst. 

De eigenlijke toetsing kan iedereen voor zich doorvoeren. Persoonlijk heb ik bij bijvoorbeeld bij 
enkele projecten tot invoering van nieuwe verplichte verzekeringen bedenkingen, vooral in het licht 
van de eerste bovenstaande stelregel. Van de verplichte sociale zekerheid en wellicht ook van een 
zorgverzekering of zelfs van verzekeringen BA auto of BA familiale kan men aannemen, of 
minstens argumenteren, dat ze een essentiële functie vervullen, dat een veralgemeende toegang ertoe 
een voorwaarde uitmaakt voor een behoorlijk maatschappelijk functioneren. Kan men oprecht 
hetzelfde argumenteren ten aanzien van, bijvoorbeeld, een verzekering tegen inkomensverlies van 
bouwers of een algemeen verplichte rechtsbijstandsverzekering? Ik betwijfel het, te meer daar niet 
is aangetoond dat er zich binnen de door die verzekeringen bestreken domeinen reële problemen van 
uitsluiting voordoen.417 Verdienen niet eerst die verzekeringsbranches alle aandacht waar 
fenomenen van uitsluiting wel reëel zijn, zoals in de medische aansprakelijkheidsverzekering ? Een 
reëel probleem van uitsluiting zou zich overigens ook kunnen voordoen door de koppeling van een 
geprivatiseerde verzekering tegen natuurrampen aan een niet-verplichte brandverzekering.418 

B. Universele dienstverlening als nieuwe manier van denken 

120. "Laten we de voordelen van marktwerking optimaal benutten maar laten we elkaar ook 
aanspreken op waardepatronen die bij economische efficiëntie passen, zoals solidariteit en 
rechtvaardigheid, rekening houdend met de sociale behoeften in een samenleving". 419 Men zou het 
begrip "universele dienstverlening" kunnen kwalificeren als de juridische vertaling van dit soort 
beleidsvisie. In wat voorafgaat is het geldende recht inzake universele dienstverlening besproken maar 
zijn vooral twee stellingen verdedigd, die beide een (veel) grotere rol bepleiten voor het concept 
"universele dienstverlening" in het communautaire en nationale recht over diensten met een algemeen 
belang-dimensie. Wie instemt met de stellingen denkt op een nieuwe manier over dat recht, ook al 
blijkt het begrip "universele dienstverlening" zelf minder nieuw dan door de Europese instanties 
gedacht. 

417 Is bijv. de premisse dat "het grondrecht op toegang tot de rechter momenteel onvoldoende verzekerd [is]" 
(SMEYERS, H., l.c., 27) juist? De auteur geeft zelfruiterlijk toe dat er zich voor de minst vermogenden geen probleem 
stelt, aangezien zij ook nu al op gratis bij stand een beroep kunnen doen. 
418 De verzekeringssector illustreert ook treffend hoe de kostprijs voor invoering van universele dienstverlening kan 
oplopen. Per nieuwe verzekering lijkt de kost beperkt, maar combineert men de nieuwigheden en voorstellen, dan kan 
alleen reeds intermen van premies- dus zonder rekening te houden met extra-kosten in de vorm van (over-)regulering, 
administratie, controle, ... - de prijs gevoelig oplopen: 5,12 o/.· extra autoverzekeringspremie voor de objectieve 
aansprakelijkheid jegens zwakke weggebruikers, x% extra brandverzekeringspremie voor een geprivatiseerde 
natuurrampenverzekering, 1100 frank per jaar voor een minimaal uitgebouwde zorgverzekering, 2000 tot 3000 frank 
per jaar en 2000 frank per vonnis of arrest voor een verplichte rechtsbijstandsverzekering, 105 miljoen frank 
belastinggeld voor 2000 tot 3000 contracten verzekering tegen inkomensverlies voor bouwers, ... Wat is de 
opportuniteitskost, waar liggen de prioriteiten ? Worden alle voorstellen werkelijk enkel louter uit sociale oogmerken 
gelanceerd, of spelen ook de belangen van individuele beroepsgroepen (ziekenfondsen, privé-verzekeraars, advocaten, 
... ) (cf. vijfde stelregel)? 

419 Nederlandse premier Kok, geciteerd in F.E.T., 27 februari 1998,2. 
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121. Het minst controversieellijkt me de tweede stelling, volgens welke een analyse op grond van het 
universele dienstverleningsconcept in veel meer economische sectoren haar nut zou kunnen bewijzen 
dan tot nu toe aangenomen. Tot nu toe is recht over universele dienstverlening enkel uitgevaardigd ter 
gelegenheid van de liberalisering van de voorheen door overheidsbedrijven gemonopoliseerde 
sectoren telecom en post. hl dit Boek is betoogd dat ook omgekeerd, domeinen die (te) onverkort aan 
de vrije-marktwerking zijn onderworpen en wellicht re-regulering behoeven (vb. bankdiensten, media, 
verzekering), nuttig vanuit het perspectief van universele . dienstverlening te analyseren vallen. 
Hiertegen lijkt vooralsnog geen principieel verzet te rijzen. futegendeel, zowel communautaire als 
nationale overheden blijken de stap te zetten,420 zij het voorlopig slechts in beleidsvoorbereidende 
documenten en onbewust, eerder "toevallig" dan systematisch. 

Als bijkomend voordeel van deze verruimde visie op universele dienstverlening moge gelden dat ze, 
totaal onvermoed, een verband legt tussen een indrukwekkende reeks van de meest actuele juridische en 
beleidsthema's die tot nu toe enkel afzonderlijk zijn benaderd. Kwamen aldus in dit Boek aan bod (naast 
het Europese en nationale recht inzake universele dienstverlening in de telecom- en postsector en 
openbare dienstverlening in de sectoren elektriciteit, gas, waterbedeling, luchtvervoer, spoorvervoer, 
zeevervoer, wegvervoer) : 

- sluiting van postkantoren en treinstations in kleine gemeenten; sociale rol postbode; 

- minimumlevering van elektriciteit, gas, water; beperking invordering achterstallige betalingen; 

-levering van "~atis" hoeveelheid water en elektriciteit; 

- "gratis" openbaar vervoer; 

- basisbankdienst; "recht op krediet"; "redlining"-fenomeen; 

- publieke versus commerciële televisie, betaaltelevisie, "pay-per-view", "Evenementenbesluit", recht op 
vrije nieuwsgaring 

-segmentatie en uitsluiting in de autoverzekering, met mogelijke remedies (acceptatieplicht? 
centraal tarievenbureau ?); 

- uitsluiting uit de medische aansprakelijkheidsverzekering en andere verzekeringstakken (levens-, 
schuldsaldo- en hospitalisatieverzekering); mogelijk verbod van genetische tests door verzekeraars; 

- sociale zekerheid : historiek, privatisering in het buitenland en in België (arbeidsongevallen, 
publiek toegankelijke plaatsen, objectieve aansprakelijkheid tegenover zwakke weggebruikers, 
oprichting van individuele eerste-pijler-pensioenfondsen in overheidsbedrijven); 

-invoering van een "gratis" verzekering tegen inkomensverlies voor bouwers; invoering van een 
verplichte zorg- of afhankelijkheidsverzekering; invoering van private verzekering tegen 
natuurrampen; 

- voorstel tot invoering van verplichte verzekering BA familiale; voorstel voor invoering van 
verplichte rechtsbijstandsverzekering. 

122. Meer tegenstand zal allicht de eerste stelling ondervinden, volgens welke de drievuldigheid 
"openbare dienst-dienst van algemeen economisch belang-universele dienst" die momenteel het 
gemeenschaps- en/of het daarvan afgeleide nationale recht beheerst, best wordt vervangen door een 
benadering op grond van het concept universele dienst alleen. 

Tot opgave van het openbaar dienstbegrip toont men zich op Europees niveau wellicht nog bereid. In 
vergelijking met sommige nationale rechtsstelsels speelt dat begrip in het gemeenschapsrecht een 
minder voorname rol. Bovendien noemt het gemeenschapsrecht soms "openbare dienst" wat in wezen 

420 Een illustratie biedt de nota die de Nederlandse Minister van Economische Zaken op 21 februari 2000 aan de 
Eerste en Tweede Kamer heeft gericht over "Publieke belangen en marktordening. Liberalisering en privatisering in 
netwerksectoren (Internet, "info.minez.nl/nieuwskiosk/kamerbrieven/2000/netwerk.pdf'). De "netwerksectoren" 
waarvan sprake worden opvallend ruim gedefinieerd en omvatten behalve de energiesector (gas, elektriciteit) ook de 
sectoren "water", "communicatie" (telefoon, telefax, e-mail, post), "informatie" (televisie, radio, Internet), "openbaar 
vervoer" (trein, bus, tram, metro) en zelfs "afval" (p. 19). Hetgeen in de nota over universele dienstverlening staat 
(p. 7-8) mag in principe dan ook geacht worden voor al deze sectoren te gelden. 
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universele dienst is, en tenslotte is het concept "openbare dienst" m.i. aantoonbaar minder geschikt 
voor europeesrechtelijk gebruik, voor grensoverschrijdend gebruik (want het is niet overal gekend) en 
zelfs voor nationaal gebruik (waar de rèchtsleer het over een "begrip in crisis" heeft). 

Als pluspunten van het concept "universele dienst" -vooral in vergelijking met "openbare dienst" maar 
gedeeltelijk toch ook in vergelijking met "dienst van algemeen economisch belang"- kunnen gelden: 

(i) dat eenduidig te definiëren valt, en sinds enige tijd ook positiefrechtelijk gedefinieerd is (geen nood 
dus om telkens opnieuw op het grillige Hof van Justitie te wachten); 

(ii) dat het een communautair gedefinieerd begrip is, waarvan de inhoud en appreciatie niet variëren van 
lidstaat tot lidstaat; · 

(iii) dat het de organieke dimensie of connotatie van "openbare dienst" ontbeert, zodat het perfect aansluit 
bij de in dit proefschrift voorgestane functionele benadering; en 

(iv) dat het aan de "wetten van d~ openbare dienst" eisen toevoegt inzake kwaliteit en betaalbaarheid. 

In plaats van de overheid stelt het begrip "universele dienstverlening" de burger centraal, die bepaalde 
rechten krijgt toegekend. Terwijl de notie "openbare dienst" monopolisme en overheidstussenkomst 
suggereert,421 sluit het begrip "universele dienst" beter aan bij zowel de tijdsgeest als de economische en 
juridische realiteit waarin voor monopolies, publiek of privé, nog maar weinig sympathie bestaat422 en 
waarin het besef groeit dat niet zozeer de ( eigendoms-)structuur van de dienstverlener telt dan wel de 
geleverde dienst.423 Daarbij gaat het niet op universele diensten voor te stellen als "uitgeklede" openbare 
diensten. Vooreerst blijkt de invoering van universele dienstverplichtingen in de praktijk niet tot minder 
maar juist tot meer gegarandeerde diensten te leiden. Vervolgens maakt de eerste in dit Boek verdedigde 
stelling (zie hierboven) pas goed duidelijk dat universele dienstverlening niet minder "sociaal", maar 
integendeel "socialer" kan uitvallen dan bestaande concepten: het concept kan uitkomst bieden in 
situaties waarin de onverkorte toepassing van vrije-marktprincipes leidt tot Qntsporingen, in de vorm van 
overdreven segmentering en uitsluiting. 

Veel gevoeliger licht ongetwijfeld de bepleite gelijkstelling van diensten van algemeen economisch 
belang met universele diensten, hoe ruim deze laatste ook worden gedefinieerd. Aangezien slechts een 
deel van de communautaire rechtspraak en rechtsleer aanknopingspunten biedt voor zulke 
gelijkstelling, valt te verwachten en te begrijpen dat sommigen de op dit punt geformuleerde 
voorstellen als te radicaal zullen verwerpen. 

Men hoopt echter dat zij de ernst van de momenteel heersende begripsverwarring en het gebrek aan 
coherentie in de artikel 86- (ex art. 90-) rechtspraak van het Hof bij hun beoordeling in rekening zullen 
willen brengen, indien niet als rechtvaardigingsgrond dan toch als verzachtende omstandigheid. Een 
beperkte mate aan provocatie nu, kan op termijn de rechtszekerheid bevorderen. 

421 "Opgemerkt zij dat men vaak openbare dienst verwart met openbare sector (met inbegrip van het 
ambtenarenapparaat), dat wil zeggen functie en rechtspositie, ontvanger en eigenaar" :kader op de eerste bladzijde van 
algemeen-belang-mededeling; zie ook punt 11 van die mededeling. De term "verwart" is eufemistisch, want in 
sommige lidstaten identificeert men openbare diensten met de openbare sector (supra, nrs. 12-13). 
422 Zulke sympathie bestond wellicht ook vroeger niet, maar pas nu hebben technologische evoluties de handhaving 
van monopolies overbodig gemaakt. In die zin ook punt 13, vierde gedachtenstreepje, algemeen-belang-mededeling: 
"de nieuwe technologieën wijzigen de voorwaarden van de traditionele economieën, die gekenmerkt werden door het 
bestaan van monopolies, met name in de telecommunicatiesector, de televisie en het vervoer, en maken de toegang tot 
nieuwe diensten mogelijk." Monopolies zijn nu misbaar, vroeger waren ze dat meestal niet. 

423 Vgl. punt 11 algemeen-belang-mededeling : "Het Europees beleid is echter gericht op het algemeen belang, en dus 
op de functies van deze diensten en de voorwaarden waaronder zij worden vervuld en niet op rechtsposities". 
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1. Regelgeving 

1.1 Basis\vetgeving 

1. Wet 2 april 1962 tot oprichting van een nationale investeringsmaatschappij en van erkende 
gewestelijke investeringsmaatschappijen (B.S., 18 april 1962), herbenoemd tot "Wet betreffende de 
Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappij en". 

• Gewijzigd door : 

-Wet 14 april1965a houdende wijziging van de wet van 2 april1962 tot oprichting van een nationale 
investeringsmaatschappij en van erkende gewestelijke investeringsmaatschappijen (B.S., 25 mei 
1965); 

-Wet 14 april 1965b tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, het 
Wetboek der zegelrechten en het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taxes (B.S., 24 april1965); 

- K.B. nr. 21 van 23 mei 1967 houdende wijziging van de wet van 2 april1962 tot oprichting van een 
Nationale Investeringsmaatschappij en van erkende gewestelijke investeringsmaatschappijen 
gewijzigd door de wet van 14 april1965 (B.S., 25 mei 1967); 

- Wet 30 december 1970 betreffende de economische expansie (B.S., 1 januari 1971); 

- Wet 30 maart 1976 (infra, 1.2.1); 

- Wet 4 augustus 1978 (infra, 1.2.1); 

• In werking gesteld door : 

- K.B. 29 september 1978 (infra, 1.3.4). 

- K.B. nr. 250 van 31 december 1983 tot opheffing van de Dienst voor nijverheidsbevordering (B.S., 
21 januari 1984); 

- Herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (B.S., 24 januari 1985); 

- Wet 15 juli 1985 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 
30 november 1935 (B.S., 14 augustus 1985); 

- K.B. nr. 450 van 29 augustus 1986 tot wijziging van de wet van 2 april1962 tot oprichting van een 
Nationale Investeringsmaatschappij en van Gewestelijke Investeringsmaatschappijen (B.S., 
16 september 1986), bekrachtigd door art. 3, 5°, wet 15 december 1986 tot bekrachtiging van de 
koninklijke besluiten ter uitvoering va~ artikel 1 van de wet van 27 maart 1986 tot toekenning van 
bepaalde bijzondere machten aan de Koning (B.S., 19 december 1986); 

- Programmawet 30 december 1988 (B.S., 5 januari 1989; err, B.S., 1 februari 1989); 

- Deer. W. Gew. R. _ 7 december 1989 1 houdende wijziging, voor de Gewestelijke Investerings-
maatschappij voor Wallonië, van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een nationale 
investeringsmaatschappij en van gewestelijke investeringsmaatschappij en (B.S., 13 februari 1990); 

- Deer. Vl. R. 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 1991 (B.S., 29 december 1990, tweede uitgave),· 

-Deer. Vl. R. 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993 (B.S., 
29 december 1992); 

- K.B. 16juni 1994a (infra, 1.3.1); 

- K.B. 20juli 1994b (infra, 1.3.1). 

1 In het opschrift van de Nederlandse tekstversie staat verkeerdelijk "29 november 1989" vermeld als datum van 
het decreet, nb. 
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- Deer. W. Gew. R. 6 mei 1999 tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting 
van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen 
(B.S., 9 juni 1999, tweede uitgave). 

• In werking gesteld door: 

- B. W. Reg. 6 mei 1999 tot vaststellingvan de inwerkingtreding van het decreet van 6 mei 
1999 tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een 
Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke lnvesteringsmaatschappijen 

(B.S., JO juni 1999).2 

2. Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 
(B.S., 27 maart 1991; err. B.S., 20 juli 1991; err. B.S., 13 mei 1995) (artt. 1-42, 47-67 en 129-177). 

• Gewijzigd door .3 

--K.B. 19 augustus 1992a (infra, 1.3.2); 

- K.B. 14 september 1992b (infra, 1.3.2); 

- K.B. 30 september 1992 (infra, 1.3.2); 

- Wet 24 december 1993b betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten (B.S., 22januari 1994); 

• In werking gesteld door : 

- K.B. 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige 
bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van hun 
uitvoeringsmaatregelen (B.S., 13 februari 1997; err. B.S., 25 februari 1997). 

- Wet 12 decémber 1994 (infra, 1.2.1); 

-Wet 21 december 1994 (infra, 1.2.1); 

- Wet 20 december 1995 (infra, 1.2.1); 

-KB. JO november 1996 (infra, 1.3.1); 

-Wet 19 december 1997a tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de 
verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, 
voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie (B.S., 30 december 1997, 
eerste uitgave; err. B.S., 23 april1998); 

- K.B. 2 april1998 (infra, 1.3.1),· 

-KB. 17 juli 1998 (infra, 1.3.1); 

-KB. 25 augustus 1998c (infra, 1.3.1); 

-KB. 25 augustus 1998d (infra, 1.3.1); 

-KB. 10 januari 1999 tot wijziging van artikel 1 van de wet van 24 december 1993 betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en 
artikel 11 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven (B.S., 14 januari 1999); 

- Wet 3 mei 1999 (infra, 1.2.1); 

2 Dit besluit, volgens hetwelk het decreet van 6 mei 1999 in werking treedt op 6 mei 1999, is niet alleen 
overbodig maar ontbeert bovendien een wettelijke basis. Het is overbodig omdat art. 42 van het decreet van 6 
mei 1999 (de nummering is het gevolg van een legistieke fout : art. 42 had art. 2 moeten zijn) zelf reeds bepaalt 
dat bedoeld decreet op 6 mei 1999 in werking treedt. Art. 42 luidt : "Dit decreet treedt in werking op 6 mei 
1999'-'. Deze formulering laat geen ruimte voor enig "uitvoeringsbesluit" omtrent de datum van inwer
kingtreding. Nochtans noemt B. W. Reg. 6 mei 1999 art. 42 van het decreet van 6 mei 1999 als rechtsbasis, nb. 

3 Enkel regelgeving die de genoemde artikelen van de wet wijzigt, wordt vermeld, nb. 
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-Wet 24 december 1999a houdende fiscale en diverse bepalingen (B.S., 31 december 1999, tweede 
uitgave). 

3. Wet 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare lcredietsector en tot harmonisering van de 
controle en werkingsvoorwaarden van de lcredietinstellingen (B.S., 9 juli 1991; err. B.S., 13 juli 
1991 ), herbenoemd tot "Wet tot organisatie van de openbare lcredietsector en van het bezit van 
deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen". 

• Vóór coördinatie gewijzigd door: 

- Wet 19 juli 1991 tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen en tot vaststelling van een aantal bepalingen betreffende de werking van 
de Controledienst voor de Verzekeringen (B.S., 9 augustus 1991); 

- Wet 22 juli· 1991 tot erkenning van afschriften als bewijsmiddel voor de banken, particuliere 
spaarkassen en verzekeringsondernemingen (B.S., 6 september 1991); 

-Wet 28juli 1992 (infra, 1.2.1); 

- Wet 28 december 1992 (infra, 1.2.1); 

-Wet 22 maart 1993 (infra, 1.2.1); 

- K.B. 29 september 1993 (infra, 1.3.1); 

-Wet 27 december 1993 (infra, 1.2.1); 

-Wet 6juli 1994 (infra, 1.2.1); 

- K.B. 20juli 1994a (infra, 1.3.1); 

-Wet 12 december 1994 (infra, 1.2.1); 

-Wet 23 december 1994 (infra, 1.2.1); 

- Wet 4 apri/1995 (infra, 1.2.1); 

- K.B. 7 april1995b (infra, 1.3.1); 

-Wet 20 december 1995 (infra, 1.2.1); 

- K.B. 7 oktober 1996 (infra, 1.3.1); 

- K.B. 19 december 1996a (infra, 1.3.1); 

- K.B. 19 december 1996b (infra, 1.3.1); 

- K.B. 23 december 1996a (infra, 1.3.1); 

• In werking gesteld door: 

- K.B. 22juli 1991 (infra, 1.3.4); 

- K.B. 21 mei 1992a (infra, 1.3.4); 

- K.B. 19 augustus 1992b (infra, 1.3.4); 

- K.B. 19 augustus 1992c (infra, 1.3.4); 

- K.B. 14 september 1992a (infra, 1.3.1); 

- K.B. 3 december 1992 (infra, 1.3.4); 

- K.B. 29 september 1993 (infra, 1.3.1); 

- K.B. 13 december 1993 (infra, 1.3.4); 

- K.B. 20juli 1994a (infra, 1.3.1); 

- K.B. 1 maart 1995 (infra, 1.3.4); 

- K.B. 7 april1995b (infra, 1.3.1); 

- K.B. 18 augustus 1995 (infra, 1.3.4). 

• Gecoördineerd door K.B. 24 december 1996a (zie de volgende referentie). 

• Na coördinatie gewijzigd door : zie hieronder. 

4. Gecoördineerde wet tot organisatie van de openbare lcredietsector en van het bezit van de 
deelnemingen van de···openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, 
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opgenomen als bijlage bij K.B. 24 december 1996a houdende coördinatie van wettelijke en 
reglementaire bepalingen betreffende de organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit 
van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële 
vennootschappen (B.S., 31 december 1996, vierde uitgave). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 19 augustus 1997 (infra, 1.3.1),· 

-Wet 19 augustus 1998 (infra, 1.2.1); 

- K.B. 23 maart 1999 (infra, 1.3.1); 

- Wet 23 apri/1999 (infra, 1.2.1); 

- K.B. 3juni 1999 (infra, 1.3.1); 

-Wet 23juni 1999 (infra, 1.2.1). 

• Te wijzigen door : 

- K.B. 31 december 1999 (infra, 1.3.1). 

1.2 Andere wetten. Decreten. Verworpen 'vetsvoorstellen 

1.2.1 Wetten, andere dan basis,vetgeving 

5. Wet 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscompatibiliteit (B.S., 31 juli 
1963) (artt. 64, lid 2, en 72 over de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat). 

• Gewijzigd door : 

- Wet 17 maart 1987 strekkende tot het opmaken van een tienjaarlijkse inventaris van het vermogen 
van de Staat (B.S., 3juni 1987). 

6. Wet 30 maart 1976 houdende orgaD:isatie van het economisch overheidsinitiatief (B.S., 1 april 
1976) (artt. 13-16, 18 en 22). · 

• Gewijzigd door : 

- Wet 4 augustus 1978 (infra, deze hoofding); 

- K.B. nr. 250 van 31 december 1983 tot opheffing van de Dienst voor nijverheidsbevordering (B.S., 
21 januari 1984); 

- K.B. 16juni 1994a (infra, 1.3.1). 

7. Wet 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering (bijvoegsel bij B.S., 17 augustus 1978) 
(artt. 98-115 en 155). / 

• In werking gesteld door : 

- K.B. 29 september 1978 (infra, 1.3.4). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 16 juni 1994a (infra, dez.e hoofding). 

t 8. Programmawet 30 december 1988 (B.S., 5 januari 1989) (art. 208 : monopolierente Belgacom). 

• Gewijzigd door : 

- Programmawet 22 december 1989 (infra, deze hoofding),· 

• Art. 208 is opgeheven door art. 6 K.B. 19 augustus 1992a (infra, 1.3.2). 

• Zie ook artt. 23 en 24 van het beheerscontract opgenomen als bijlage bij K.B. 19 augustus 1992a 
(infra, 1.3.2). Art. 24 is in 1997 gewijzigd: zie K.B. JO december 1997 (infra, 1.3.2)., 

t 9. Programmawet 6 juli 1989 (B.S., 8 juli 1989) (artt. 63-64: stortingen Belgacom aan Schatkist). 

•Artt. 63 en 64 hebben art. 27 resp. art. 28 ingevoegd in wet 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie 
van .Telegraaf en Telefoon (B.S., 19 juli 1930). Bedoeld art. 27 is gewijzigd door art. 339 
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Programmawet 22 december 1989 (infra, deze hoofding) en opgeheven door art. 3, 2°, K.B. 
19 augustus 1992a (infra, 1.3.2). Bedoeld art. 28 is opgeheven door art. 3, 3°, van hetzelfde besluit. 

Artt. 63 en 64 Programmawet 6 juli 1989 zijn derhalve zonder voorwerp geworden. 

10. Programmawet 22 december 1989 (B.S., 30 december 1989) (artt. 335 en 339-340 : resp. verkoop 
van onroerend goed door Regie der gebouwen, storting Belgacom aan Schatkist, monopolierente 
Belgacom). 

• Art. 335 gewijzigd door: 

- Wet 20 juli 1991 (infra, deze hoofding). 

• Art. 339 wijzigt art. 27 wet 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van Telegraaf en Telefoon (B.S., 
19 juli 1930). Bedoeld art. 27 is opgeheven door art. 3, 2°, K.B. 19 augustus 1992a (infra, 1.3.2). 

• Art. 340 wijzigt art. 208 Programmawet 30 december 1988 (supra, deze hoofding). Bedoeld art. 208 is 
opgeheven door art. 6 K.B. 19 augustus 1992a (infra, 1.3.2). 

11. Wet 29 december 1990 houdende sociale bepalingen (B.S., 9 januari 1991) (art. 208 : storting 
Belgacom aan Schatkist). 

• Gewijzigd door : 

- Wet 20 juli 1991 (infra, deze hoofding). 

12. Wet 20 juli 1991 houdende begratingsbepalingen (B.S., 1 augustus 1991) (artt. 20-27, 55-56 en 
59). 

• Gedeeltelijk opgeheven door : 

- K.B. 7 aprill995b (infra, 1.3.1). 

13. Wet 30 maart 1992 betreffende het statuut van de Belgische Naamloze Vennootschap tot 
Exploitatie van het Luchtverkeer (SABENA) (B.S., 2 april 1992). 

14. Wet 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 30 juni 1992) (artt. 150 en 
154-157 : verkoop legermaterieel, resp. stortingen Belgacom aan Schatkist). 

15. Wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen (B.S., 31 juli 1992) (artt. 73-85 : 
Participatiefonds ). 

• In werking gesteld door : 

- K.B. 22 december 1992a tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 73 tot 
84 van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen, betreffende het 
Participatiefonds (B.S., 12 januari 1993). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 17 februari 1997a tot wijziging van artikel 74 van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en 
financiële bepalingen, in toepassing van artikel 33 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van · 
de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsel[s] (B.S., 
25 februari 1997), bekrachtigd door art. 5, 1°, wet 26juni 1997 (infra, 1.3.1). 

- Programmawet 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (B.S., 
21 februari 1998). 

• In werking gesteld door : 

- K.B. 8 juli 1998 tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 27 van de programmawet 
van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (B.S., 29 juli 
1998). 

- Wet 4 mei 1999b (infra, deze hoofding). 

• Uitgevoerd door : 

- K.B. 22 augustus 1983 tot instelling van een tegemoetkoming in de achtergestelde leningen toegekend 
door het Participatiefonds dat bij de Nationale Kas voor Beroepskrediet is opgericht, aan de 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die zich als zelfstandige wensen te vestigen of een 
onderneming wensen op te richten (B.S., 7 september 1983); 

Privatisering en verzelfstandiging- Bibliografie- Boek/. Privatisering in België 



[b-26] 

- K.B. 19 januari 1990 tot wijziging van de artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 22 augustus 
1983 tot instelling van een tegemoetkoming in de achtergestelde leningen toegekend door het 
Participatiefonds dat bij de Nationale Kas voor Beroepskrediet is opgericht, aan de 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die zich ·als zelfstandige wensen te vestigen of een 
onderneming wensen op te richten (B.S., 31 januari 1990); 

- K.B. 22 december 1992b tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds 
(B.S., 13januari 1993; err. B.S., 3februari 1993); 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 29 februari 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot 
regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds (B.S., 20 maart 1996); 

- K.B. 17 februari 1997b tot wijziging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 22 december 
1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds (B.S., 25 februari 
1997); 

- K.B. 5 juni 1998 tot wijziging van artikel18 van het koninklijk besluit van 22 december 1992 
tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds (B.S., 20 juni 1998); 

- K.B. 30 april1999b tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling 
van de organisatie en de werking van het Participatiefonds (B.S., 29 juni 1999, tweede 
uitgave). 

- M.B. 23 december 1992 tot vaststelling van de waarde van de activa van het Participatiefonds (B.S., 
13januari 1993); 

-MB. JO september 1993 tot bepaling van de activiteiten die uitgesloten zijn van de achtergestelde 
lening aan werklozen (B.S., 15 september 1993); 

- M.B. 22 oktober 1993 tot uitvoering van artikel 25, paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 
22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds (B.S., 
13 november 1993); 

- M.B. 17 februari 1997 tot bepaling van de activiteiten die uitgesloten zijn van de achtergestelde 
lening aan werklozen (B.S., 25 februari 1997); 

- K.B. 1 december 1998 houdende uitvoering van artikel 74, § 1, 6°, van de wet van 28 juli 1992 
houdende fiscale en financiële bepalingen (B.S., 9 februari 1999). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 30 april 1999a tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 december 
1998 houdende uitvoering van artikel74, § 1, 6°, van de wet van 28juli 1992 houdendefiscale 
en financiële bepalingen (B.S., 29 juni 1999, tweede uitgave). 

16. Wet 14 december 1992 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1993 
(B.S., 8 februari 1993)- partim. 

• Zie ook: 

-Wet 6 augustus 1993 (infra, deze hoofding). 

17. Wet 28 december 1992 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen (B.S., 31 december 
1992; err. B.S., 18 februari 1993) (artt. 34-36, 38, § 2, en 129-130). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 7 april1995b (infra, 1.3.1). 

t 18. Wet 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 9 januari 1993) (art. 156: 
verkoop legermaterieel). 

• Opgeheven door : 

-Wet 20 december 1995 (infra, deze hoofding). 

19. Wet 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de lcredietinstellingen (B.S., 19 april 
1993; err. B.S.~ 2 juni 1993; err. B.S., 4 juni 1993; err. B.S., 9 juli 1993) (artt. 13, 22, 61bis, 61ter, 
62, 110, leden 1, 2 en 6, 110quater, 110sexies, 139 en 158, leden 1 en 2). 
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• Gewijzigd door : 

- K.B. 29 september 1993 (infra, 1.3.1),· 

-K.B. 20juli 1994a (infra, 1.3.1); 

-Wet 23 december 1994 (infra, deze hoofding); 

- K.B. 7 april1995b (infra, 1.3.1); 

- Wet 20 maart 1996 tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op 
de kredietinstellingen, de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële 
markten en de wet van 6 apri/1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op 
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en inzake de effectenbanken 
(B.S., 24 apri/1996; err. B.S., 8 mei 1995); 

- K.B. 19 december 1996a (infra, 1.3.1); 

- K.B. 19 december 1996b (infra, 1.3.1); 

- K.B. 23 december 1996a (infra, 1.3.1); 

-Wet 17 december 1998 tot oprichting van een Beschermingsfonds voor deposito's en financiële 
instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelen voor deposito's en financiële 
instrumenten (B.S., 31 december 1998, tweede uitgave). 

• In werking gesteld door : 

- K.B. 29 januari 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige 
bepalingen van de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een Beschermingsfonds voor 
deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor 
deposito s en financiële instrumenten (B.S., 5 februari 1999). 

• In werking gesteld door : 

- K.B. 1 maart 1995 (infra, 1.3.4). 

20. Wet 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen (B.S., 26 juli 1993) (artt. 88 en 
94-101). 

• Gewijzigd door : 

-Wet 21 december 1994 (infra, deze hoofding); 

- Wet 20 december 1995 (infra, deze hoofding). 

21. Wet 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 9 augustus 1993) (art. 86: 
monopolierente Nationale Maatschappij van de pijpleidingen). 

22. Programmawet 24 december 1993a (B.S., 31 december 1993, tweede uitgave) (art. 27 : 
monopolierente Nationale Loterij). 

23. Wet 24 december 1993c houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1994 
(B.S., 10 februari 1994)- partim. 

24. Wet 27 december 1993 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare 
lcredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde 
privaatrechtelijke financiële vennootschappen, alsook van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der met zegel gelijkgestelde taksen en tot wijziging van 
het statuut van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (B.S., 31 december 1993). 

t 25. Titel I "Bijzondere taks op de gereserveerde winsten van bepaalde lcredietinstellingen" van het 
Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen. 

• Opnieuw opgenomen door wet 27 december 1993 (supra, deze hoofding). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 7 april1995b (infra, 1.3.1); 

- K.B. 19 december 1996a (infra, 1.3.1); 

- K.B. 23 december 1996a (infra, 1.3.1). 

Privatisering en verzelfstandiging- Bibliografie -Boek I; Privatisering in België 



[b-28] 

• Geïnterpreteerd door : 

- Wet 8 juni 1998 (infra, deze hoofding). 

• Opgeheven door : 

- Wet 4 mei 1999b (infra, deze hoofding). 

26. Wet 6 juli 1994 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare 
lcredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde 
privaatrechtelijke financiële vennootschappen, alsook van de wet van 22 maart 1993 op het statuut 
van en het toezicht op de lcredietinstellingen (B.S., 15 juli 1994). 

27. Wet 12 december 1994 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven en van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van 
de openbare lcredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde 
privaatrechtelijke financiële vennootschappen (B.S., 22 december 1994) (artt. 1-7 en 13-17). 

-28. Wet 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 23 december 1994, tweede 
uitgave; err. B.S., 30 juni 1995) (artt. 167-173, 175-176, 180 en 205). 

• Deze wet is gewijzigd door de wet van 26 juli 1996a tot bevordering van de werkgelegenheid en tot 
preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (B.S., 1 augustus 1996) en door de wet van 
26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse 
bepalingen (B.S., 1 april 1999). De wijzigingen betreffen echter niet de hier relevante wetsbepalingen. 

29. Wet 23 december 1994a inzake depositobeschermingsregelingen voor de lcredietinstellingen 
(B.S., 13 januari 1995) (artt. 3-8). 

30. Wet 23 december 1994b houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1995 
(B.S., 16 januari 1995) - partim. 

• Gewijzigd door : 

- Wet 24 november 1995a houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het 
begrotingsjaar 1995 (B.S., 20 december 1995, eerste uitgave). 

31. Wet 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen (B.S., 23 mei 1995; err. B.S., 1 juli 
1995) (artt. 11 en 40). 

32. Wet 24 november 1995a houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van 
het begrotingsjaar 1995 (B.S., 20 december 1995, eerste uitgave). 

33. Wet 24 november 1995b houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1996 
(B.S., 30 december 1995)- partim. 

• Gewijzigd door : 

- Wet JO juli 1996 houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het 
begrotingsjaar 1996 (B.S., 21 augustus 1996). 

34. Wet 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen (B.S., 23 december 
1995) (artt. 33-43,48-49, 55-62 en 81-86). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 28 mei 1999 (infra, 1.3.1). 

35. Wet 26 juli 1996b strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van 
België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 1 augustus 1996) (artt. 1-2 en 3, § 1, 
6° en 7°, en§ 2, artt. 4-5 en 6, §§ 1-3, en art. 8). 

• Art. 3, § 1, 2°, en§ 2, eerste lid, van deze wet is vernietigd door arrest nr. 18198 van het Arbitragehof 
van 18 februari 1998 (B.S., 3 apri/1998) "in zoverre het de Koning machtigt maatregelen te nemen die, 
bij gebreke van tijdige bekrachtiging, hun uitwerking behouden voor de periode tussen hun 
inwerkingtreding en de uiterste data waarop zij bekrachtigd dienden te worden overeenkomstig artikel 
6, § 2, van de wet". 
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36. Wet 16 december 1996a houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van 
het begrotingsjaar 1996 en tweede aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het 
begrotingsjaar 1996 (B.S., 5 februari 1997)- partim. 

37. Wet 16 december 1996b houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 
(B.S., 12 maart 1997, tweede uitgave)- partim. 

• Gewijzigd door : 

- Wet 6 juli 1997b houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het 
begrotingsjaar 1997 (B.S., 24 september 1997, eerste uitgave); 

- Wet 2 december 1997 houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 1997- Sectie 16 "Landsverdediging" (B.S., 30 december 1997). 

•Zie ook: 

-Wet 19 december 1997c (infra, deze hoofding). 

38. Wet 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project (B.S., 2 april1997). 

• Gewijzigd door : 

- Wet 3 mei 1999 (infra, deze hoofding). 

39. Wet 6 juli 1997a houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 
1997 (B.S., 9 augustus 1997; err. B.S., 13 augustus 1997; err. B.S., 23 september 1997) (artt. 5, 6 en 
11 : Sopima en goudverkoop). 

40. Programmawet 12 december 1997b houdende diverse bepalingen (B.S., 18 december 1997; err. 
B.S., 1 januari 1998) (artt. 7-8 en 10-11 : pensioenvoorzieningen overheidsbedrijven resp. inning 
kijk- en luistergeld). 

41. Wet 19 december 1997b tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal 
(B.S., 30 december 1997, eerste uitgave). 

• Gewijzigd door : 

- Wet 9 juli 1998 (infra, deze hoofding); 

- Wet 15 januari 1999 (infra, deze hoofding). 

42. Wet 19 december 1997c houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 
(B.S., 12 maart 1998, tweede uitgave)- partim. 

43. Wet 19 december 1997d houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 
(B.S., 12 maart 1998, tweede uitgave)- partim. 

44. Wet 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen (B.S., 3 maart 1998) (art. 234). 

45. Wet 16 maart 1998 houdende opheffing van het koninklijk besluit nr. 226 van 7 januari 1936 
houdende instelling van een Centraal Bureau voor, Hypothecair Krediet (B.S., 26 juni 1998). 

46. Wet 8 juni 1998 houdende interpretatie van de artikelen 1 r.n 3 van het Wetboek van de met het 
zegel gelijkgestelde taksen, zoals gewijzigd door artikel 3 van het koninklijk besluit van 
19 december 1996 houdende wijziging, met name wat het Landbouwkrediet N.V. betreft, van de 
wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector [ ... ] en van het bezit van de 
deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, 
van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en van het 
Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, en door de artikelen 27 en 28 van het koninklijk 
besluit van 23 december 1996 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de 
openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde 
privaatrechtelijke financiële vennootschappen en van diverse andere bepalingen, wat betreft de 
Nationale Kas voor Beroepskrediet (B.S., 8 augustus 1998). 
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47. Wet 5 juli 1998 houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 1998 
(B.S., 28 augustus 1998) (artt. 1, S en 11). 

48. Wet 9 juli 1998 tot belcrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van 
de beheersstructuren van de luchthaven van Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet 
van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 
31 juli 1998). 

• Anders dan het opschrift doet vennoeden, is dit meer dan louter een bekrachtigingswet. 

49. Wet 19 augustus 1998 betreffende de mogelijke overdracht door de Federale 
Participatiemaatschappij van haar aandelen van A.S.L.K.-Bank en A.S.L.K.-Verzekeringen (B.S., 
26 september 1998, eerste uitgave). 

SO. Wet 18 december 1998 houdende afwijking van artikel20bis van de wet van 24 augustus 1939 op 
de Nationale Bank van België en tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van 
het organiek statuut van de Nationale Bank van België (B.S., 31 december 1998, tweede uitgave). 

Sl. Wet 22 december 1998 houdende fiscale en andere bepalingen (B.S., 1S januari 1999) (artt. 1, 10, 
4°, 21, 32 en 80, § 7). 

S2. Wet 23 december 1998 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 
(B.S., 3 juni 1999, tweede uitgave)- partim. 

S3. Wet 15 januari 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen (B.S., 26 januari 1999; err. B.S., 
2 feb~ari 1999) (art. 14). 

S4. Wet 23 april1999 betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij 
van haar aandelen van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (B.S., 22 mei 1999, eerste 
uitgave; err. B.S., 11 september 1999, tweede uitgave). 

SS. Wet 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 
elektriciteitsproducenten (B.S., 11 mei 1999, tweede uitgave) (artt. 1, 29-30 en 33). 

• In werking gesteld door : 

- K.B. 3 mei 1999 (infra, 1.3.4). 

S6. Wet 3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen (B.S., 4 mei 1999) (artt. 1, 19, 22-23, 
27 en 33-34). 

S7. Wet 4 mei 1999a tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet (B.S., 12 juni 
1999) (artt. 1, 17-18). 

S8. Wet 4 mei 1999b houdende diverse fiscale bepalingen (B.S., 12 juni 1999) (artt. 1, 12, 14-1S, 
19-20, 22, 2S, 27, 31, 33, sub A, 3S, 40, 4S, § 1, 47 en 48, §§ 1, 2 en 6). 

S9. Wet 23 juni 1999 betreffende de financiering van de constructie van de nieuwe zetel van de 
NAVO (B.S., 2S augustus 1999). 

60. Wet 24 december 1999b houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 
(B.S., 16 maart 2000, tweede uitgave)- partim. 

1.2.2 Be krach tigingswetten 

61. Wet 13 juni 1997 tot belcrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de 
wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van 
België aan . de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels (B.S., 19 juni 1997) (artt. 1, 3, § 1, 1°-3°, 4 en 18). 

•Bel .. :rachtiging van koninklijke besluiten, in toepassing van de kaderwetten van 26 juli 1996 
uitgevaardigd tussen 1 oktober 1996 en 31 december 1996. 
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• Art. 2, J 0, van deze wet is vernietigd door arrest nr. 136198 van het Arbitragehof van J6 december 
J998 (B.S., 6 januari J999). 

62. Wet 26 juni 1997 tot belcrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet 
van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België 
aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modemisering 
van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en 
_van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring 
van het concurrentievermogen (B.S., 28 juni 1996) (artt. 1, 2, § 1, 5, 1°, en 10). 

• Bekrachtiging van koninklijke besluiten, in toepassing van de kaderwetten van 26 juli J996 
uitgevaardigd tussen 1 januari 1997 tot 31 maart 1997. 

_ 63. Wet 12 december 1997a tot belcrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing 
van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname 
van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot 
modemisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels (B.S., 18 december 1997) (artt. 1, 2, 5, 3° en 11). 

• Bekrachtiging van koninklijke besluiten, in toepassing van de kaderwetten van 26 juli 1996 
uitgevaardigd tussen 1 april 1997 en 31 augustus 1997. 

•Art. JO, J 0
, van deze wet is vernietigd door arrest nr. 52199 van het Arbitragehofvan 26 mei 1999 

(B.S., 16 juli 1999). Een vemietigingsberoep dat was ingesteld tegen art. 7, 2°, heeft het Arbitragehof 
verworpen: arrest nr. 61/99 van 9 juni 1999 (B.S., 28juli J999). 

00. Wet 9 juli 1998 tot belcrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van 
de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 
19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 
31 juli 1998). 

00. Wet 3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen (B.S., 4 mei 1999) (art. 22). 

• Bekrachtiging van K.B. 17 juli 1998 en K.B. 19 augustus 1998 (infra, 1.3.1). 

1.2.3 Decreten 

64. Deer. Vl. R. 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 
(B.S., 21 oktober 1994; err. B.S., 3 december 1994). 

• Gewijzigd door : 

-Deer. Vl. R. 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995 (B.S., 
31 december 1994); 

-Deer. Vl. R. 22 november 1995 (infra, deze hoofding); 

-Deer. Vl. Par/. 20 december J996 (infra, deze hoofding),· 

- Deer. Vl. Par[. 16 maart 1999 (infra, deze hoofding). 

65. Deer. Vl. R. 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleîding van de aanpassing van de 
begroting 1995 (B.S., 6 februari 1996) (artt. 1-3, 9-13 en 28). 

66. Deer. Vl. Pari. 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997 
(B.S., 31 december 1996, derde uitgave) (artt. 74-75). 

67. Deer. Vl. Pari. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) (artt. 2, 
20°, 40-49, 78 en 114: erkenning door Vlaamse Huisvestingsmaatschappij van voordien door 
ASLK erkende huisvestingsmaatschappijen). 

• Wat de aangehaalde bepalingen betreft gewijzigd door: 

-Deer. Vl. Par/. 17 maart 1998houdende diverse beleidsbepalingen (B.S., 17 apri/1998). 
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- Deer. Vl. Pari. 18 mei 1999 houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode en van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 1996 (B.S., 8juli 1999). 

• Art. 78 in werking gesteld door: 

-MB. 22 december 1997 (infra, 1.4). 

• Bij verzoekschrift van 3 februari 1998 hebben deN. V. Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting 
en P. Goossens bij het Arbitragehof een beroep tot vernietiging en een vordering tot schorsing 
ingesteld van de artikelen 40 tot 49 Deer. Vl. Par!. 15 juli 1997, wegens schending van de regels die 
door of krachtens de· Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid 
van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten en van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (B.S., 
JO maart 1998). 

68. Deer. Vl. Pari. 16 maart 1999 houdende wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de 
herstructurering van de GIMV, Gimvindus, VWI, Mijnen en LIM en tot oprichting van het 
Limburgfonds en van de Permanente Werkgroep Limburg (B.S., 20 april1999). 

1.2.4 V er\vorpen wetsvoorstellen 

69. Wetsvoorstel 16 juli 1993 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de 
openbare kredietsector en tot harmonisering van de controle en werkingsvoorwaarden van de 
kredietinstellingen met het oog op de privatisering van de openbare kredietinstellingen, Par/. St., 
Kamer, 1992-1993, nr. 113111. 

1.3 Koninklijke besluiten. Besluiten van Gemeenschaps- en Gewest
regeringen 

1.3.1 Algemeen 

70. K.B. 29 april1964 tot instelling van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de 
Staat (B.S., 15 mei 1964). 

71. K.B. 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke 
luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de 
bijzondere toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, van de wet van 20 juli 1990 tot 
instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn en van het koninklijk besluit van 
23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modemisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels (B.S., 10 december 1969) (artt. 22 en 23). 

• Artt. 22 en 23 gewijzigd door: 4 

- K.B. 31 juli 1974 tot wijziging van sommige bepalingen inzake pensioen voor het vliegend personeel 
van de burgerlijke luchtvaart (B.S., 5 oktober 1974),· 

- K.B. 7 maart 1975 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 27 maart 
1975); 

- K.B. 28 mei 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 2juni 1976),· 

- K.B. 27 juni 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 23 augustus 
1980); 

4 Enkel regelgeving die de genoemde artikelen van de wet wijzigt, wordt vermeld. Het K.B. 27 oktober 1999 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ·~· (B.S., 4 januari 2000) behoort daar niet toe, nb. 
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- K.B. 20 maart 1981 tot wijziging van sommige bepalingen in verband met de inning en de invordering 
van bijdragen in het raam van de pensioenregeling voor werknemers (B.S., JO apri/1981),· 

- K.B. 28 maart 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 3 april 
1984; vernietigd door de Raad van State); 

- t K.B. 30 januari 1986 tot wijziging van sommige bepalingen inzake pensioenen voor werknemers, 
inzonderheid wat de koppeling van sommige loonbedragen aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen betreft (B.S., 11 febntari 1986; opgeheven door art. 6 K.B. 20 november 1987); 

- K.B. 20 november 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 
27 november 1987); 

- K.B. 14 juli 1995b (infra, deze hoofding); 

- K.B. 25 juni 1997 (infra, deze hoofding). 

• Zie voorts : 

- t K.B. 9 januari 1973 tot verlenging van de uitwerking van artikel 22, § 3, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 13januari 1973; opgeheven door art. 16 K.B. 31 juli 
1974); 

- t K.B. 28juni 1973 tot verlenging van de uitwerking van artikel 22, § 3, eerste lid, van het koninklijk 
besluitvan 3 november 1969 ... (B.S., 30juni 1973; opgeheven door art. 16K.B. 3Jjuli 1974); 

- K.B. 19 december 1977 tot verlenging van de uitwerking van artikel 22, § 3, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 22 december 1977); 

- K.B. 27 juni 1978 tot verlenging van de uitwerking van artikel 22, § 3, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 30 juni 1978); 

- K.B. 10 november 1978 tot verlenging van de uitwerking van artikel 22, § 3, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 18 november 1978); 

- K.B. 20 juni 1979 tot verlenging van de uinverking van artikel 22, § 3, eerste lid, van het koninklijk 
besluitvan 3 november 1969 ... (B.S., 3juli 1979; err. B.S., 10juli 1979); 

- K.B. 4 januari 1980 tot verlenging van de uitwerking van artikel 22, § 3, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 3 november 1969 ... (B.S., 24 januari 1980). 

72. K.B. nr. 177 van 30 december 1982 waarbij de Belgische Naamloze Vennootschap tot Exploitatie 
van het Luchtverkeer (Sabena) gemachtigd wordt haar statuten te wijzigen en haar maatschappelijk 
kapitaal te verhogen en gespecialiseerde dochtervennootschappen op te richten (B.S., 18 januari 
1983) (incl. punten 2, 4 en 11-13 van de bijlage). 

• Gewijzigd door : 

-Wet 20juli 1991 (supra, 1.2.1). 

73. K.B. nr. 425 van 1 augustus 1986 tot wijziging van het statuut van de Regie der luchtwegen (B.S., 
21 augustus 1986). 

74. K.B. nr. 427 van 5 augustus 1986 betreffende de financiering van de financiële instellingen van 
openbaar nut (B.S., 21 augustus 1986). · 

t 75. K.B. 10 december 1987 waarbij de Regie der Luchtwegen ertoe gemachtigd wordt deel te 
nemen aan de naamloze vennootschap, op te richten onder de benaming "NV. Brussels , Airport 
Terminal Company SA", afgekort BATC (B.S., 11 december 1987). 

• Opgeheven door : 

- K.B. 2 april 1998 (infra, deze hoofding). 

t 76. K.B. 21 mei 1992b tot vaststelling van de prijs van de aandelen die de Staat bezit in het kapitaal 
van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en die hij zal bezitten in het kapitaal 
van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet na zijn omvorming (B.S., 1 augustus 1992). 

• Opgeheven door : 

- K.B. 7 april1995b (infra, deze hoofding). 
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77. K.B. 21 mei 1992c tot vaststelling van de eerste statuten van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Holding, van de ASLK-Bank en van de ASLK-Verzekeringen (B.S., 7 augustus 1992). 

• Gedeeltelijk opgeheven door : 

- K.B. 29 september 1993 (infra, deze hoofding). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 12 augustus 1994 (infra, deze hoofding). 

78. K.B. 21 mei 1992d tot vaststelling van het netto-actief en van de activa en passiva van de 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas (B.S., 7 augustus 1992). 

79. K.B. 14 september 1992a tot omvorming van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en tot 
oprichting van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en de Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Verzekeringen en tot inwerkingtreding van verschillende bepalingen van de wet van 17 juni 1991 
tot organisatie van de openbare lcredietsector en harmonisering van de controle en de 
werkingsvoorwaarden van de lcredietinstellingen (B.S., 23 september 1992). 

t 80. K.B. 16 september 1992a tot omvorming van de Nationale Kas voor Beroepslcrediet (B.S., 
13 oktober 1992; err. B.S., 27 april 1994). 

• Opgeheven door : 

- K.B. 23 december 1996a (infra, deze hoofding). 

t 81. K.B. 16 september 1992b tot omvorming van het Nationaal Instituut voor Landbouwlcrediet 
(B.S., 13 oktober 1992). 

• Gewijzigd door : 

- t K.B. 12 augustus 1994 (supra, deze hoofding). 

• Opgeheven door : 

- K.B. 7 april1995b (infra, deze hoofding). 

82. K.B. 18 september 1992 tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Nationale 
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (B.S., 30 september 1992). 

83. K.B. 8 oktober 1992a betreffende de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk (B.S., 
24 oktober 1992). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 7 februari 1995 (infra, deze hoofding); 

- K.B. 12 november 1996. (infra, deze hoofding). 

84. K.B. 27 oktober 1992 tot uitvoering van de wet van 17 juni 1991 voor wat betreft het Nationaal 
Instituut voor Landbo.uwlcrediet betreft (B.S., 31 oktober 1992). 

• Duidt ook nieuwe voorzitter raad van bestuur aan. 

85. K.B. 29 september 1993 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de 
openbare lcredietsector en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de 
lcredietinstellingen (B.S., 1 oktober 1993, tweede uitgave; err. B.S., 27 oktober 1993). 

• Gewijzigd door : 

- Wet 23 december 1994a (supra, 1.2.1). 

86. K.B. 2 maart 1994 betreffende Informatieverstrekking naar aanleiding van de Verkoop van de 
Staatsdeelneming in de Nationale Investeringsmaatschappij (niet gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad). 

87. K.B. 30 mei 1994 tot goedkeuring van de statutenwijziging van de Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid (B.S., 11 juni 1994). 
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88. K.B. 10 juni 1994a tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in Synatom 
(B.S., 28 juni 1994). 

89. K.B. 10 juni 1994b tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in de 
Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (B.S., 28 juni 1994). 

• Gewijzigd door : 

-Wet 29 apri/1999 (supra, 1.2.1). 

90. K.B. 10 juni 1994c tot oprichting van de Federale Investeringsmaatschappij (B.S., 28 juni 1994). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 16 september 1994 (infra, deze hoofding). 

91. K.B. 16 juni 1994a houdende diverse bepalingen betreffende de Federale 
Investeringsmaatschappij en de privatisering van de Nationale Investeringsmaatschappij (B.S., 
28 juni 1994). 

92. K.B. 16 juni 1994b tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in Distrigas 
(B.S., 28 juni 1994). 

• Gewijzigd door : 

- Wet 29 april1999 (supra, 1.2.1). 

93. K.B. 20 juli 1994a tot wijziging van het statuut van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan 
de Nijverheid en tot regeling van de inbreng in de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding van de 
deelneming van de Staat in de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (B.S., 30 juli 
1994). 

• Gewijzigd door: 

-Wet 23 december 1994a (supra, 1.2.1). 

94. K.B. 20 juli 1994b tot regeling van de wijze waarop de deelneming van de Staat in de Nationale 
Investeringsmaatschappij ingebracht wordt in de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding (B.S., 
30 juli 1994). 

t 95. K.B. 20 juli 1994c betreffende de verwerving van ter beurze genoteerde aandelen van Distrigas 
(B.S., 30 juli 1994). 

• Opgeheven door: 

- Wet 29 april1999 (supra, 1.2.1). 

t 96. K.B. 12 augustus 1994 tot goedkeuring van sommige gewijzigde bepalingen van de statuten 
van publielcrechtelijke naamloze vennootschappen (B.S., 23 september 1994). 

• Opgeheven door : 

- K.B. 7 april1995b (infra, deze hoofding). 

97. K.B. 16 september 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot oprichting 
van de Federale Investeringsmaatschappij (B.S., 24 september 1994). 

98. K.B. 16 december 1994a betreffende de omvorming van BELGACOM in een naamloze 
vennootschap van publiek recht en de vaststelling van haar statuten (B.S., 22 december 1994). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 19 maart 1996a (infra, deze hoofding),· 

- K.B. 20 januari 1997 (infra, deze hoofding). 

99. K.B. 16 december 1994b houdende aanwijzing van de A.S.L.K.-Holding als openbare overheid 
die gemachtigd is rechten in verband met de BELGACOM-aandelen te verwerven (B.S., 
22 december 1994). 
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100. K.B. 19 december 1994 betreffende de door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Holding met 
staatswaarborg aan te gane lening (B.S., 22 december 1994). 

101. K.B. 22 december 1994 tot bepaling van de voorschriften geldend voor de betaling van de 
buitengewone bijdrage van 15 miljard frank, in 1994 door de Nationale Loterij te storten aan de 
Staat (B.S., 23 december 1994, tweede uitgave). 

102. K.B. 7 februari 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1992 betreffende de 
Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk (B.S., 21 februari 1995). 

103. K.B. 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofoonnetten (B.S., 
8 april 1995). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. JO december 1997 betreffende het beheer van het nummeringsplan (B.S., 30 december 1997, 
tweede uitgave), inw. 30 dec. 1997 (art. 22 van dat K.B.) 

104. K.B. 17 maart 1995 tot toekenning van de staatswaarborg voor leningen aan te gaan door de 
Federale Investeringsmaatschappij (B.S., 8 april 1995). 

105. K.B. 5 april1995 [zonder titel; leningen op middellange en lange termijn voor het jaar 1995] 
(niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

106. K.B. 7 april1995a [m.b.t. aandelenopties voor Belgacom-management] (niet gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad). 

107. K.B. 7 april 1995b tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare 
kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde 
privaatrechtelijke financiële vennootschappen en houdende diverse andere bepalingen inzake de 
verkoop van activa (B.S., 29 april 1995). 

108. K.B. 10 april 1995a waarbij aan de Federale Investeringsmaatschappij een opdracht wordt 
toevertrouwd in de zin van artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 [herinkoop aandelen Sabena] 
(niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

109. K.B. 10 april1995b tot uitvoering van artikel59/6 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (B.S., 19 mei 1995). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 16juli 1997 (infra, deze hoofding); 

- t K.B. 27 maart 1998 (infra, deze hoofding); 

- K.B. 19 mei 1998 (infra, deze hoofding). 

110. K.B. 2 mei 1995 waarbij aan de Federale Investeringsmaatschappij een opdracht wordt 
toevertrouwd in de zin van artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 [herstructurering Sabena : 
opdrachten bij intrede Swissair] (niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

111. K.B. 14 juli 1995b tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende 
vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen 
betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers (B.S., 9 augustus 1995). 

t 112. B. Vl. Reg. 28 juli 1995 tot goedkeuring van de oprichting van een gespecialiseerde 
dochteronderneming door de NV Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (B.S., 
27 oktober 1995). 

• Opgeheven door : 

- B. Vl. Reg. 9 september 1997 (infra, deze hoofding). 
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113. K.B. 7 augustus 1995 tot vaststelling van de bevoegdheden inzake postdiensten, 
telecommunicatie en vervoer (B.S., 12 oktober 1995). 

114. K.B. 14 september 1995 betreffende de overdracht van de deelneming van de Federale 
Participatiemaatschappij in het kapitaal van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de 
Nijverheid (B.S., 6 oktober 1995). 

115. K.B. 18 september 1995 waarbij de Federale Participatiemaatschappij gemachtigd wordt een 
significatieve deelneming in het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet over te dragen (B.S., 
6 oktober 1995). 

116. K.B. 19 december 1995 tot machtiging van de Staat om aandelen van BELGACOM over te 
dragen (B.S., 11 juni 1996). 

117. K.B. [februari] 1996 waarbij aan de Federale Investeringsmaatschappij een opdracht wordt 
toevertrouwd in de zin van artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 [beursintroductie Distrigas] 
(niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

118. B. Vl. Reg. van 7 februari 1996 tot desaffectatie van het vliegveld van Grimbergen tot het 
privaat domein en tot onttrekking aan zijn bestemming als vliegveld (B.S., 19 oktober 1996). 

119. K.B. 19 maart 1996a tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van BELGACOM (B.S., 
11 juni 1996). 

120. K.B. 19 maart 1996c [tot herroeping van K.B. 7 april1995a] (niet gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad). 

121. K.B. 7 oktober 1996 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare 
kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde 
privaatrechtelijke financiële vennootschappen en waarbij de N.V. Federale Participatiemaatschappij 
gelast wordt haar deelneming in het Landbouwkrediet N.V. over te dragen (B.S., 10 oktober 1996). 

122. K.B. 18 oktober 1996b houdende maatregelen met betrekking tot de Nationale Bank van België 
met toepassing van de artikelen 2 en 3, § 1, 1° en 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot 
realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische 
en Monetaire Unie (B.S., 15 november 1996). 

• Bekrachtigd door art. 4 wet 13 juni 1997 (supra, 1 .2.2). 

123. K.B. 10 november 1996 tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van 
DE POST en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven, in toepassing van artikel 3, § 1, 1° en 2°, van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie (B.S., 13 december 1996). 

• Bekrachtigd door art. 3, 1°, wet 13 juni 1997 supra, 1 .2.2). 

• Uitgevoerd door : 

- M.B. 5 februari 1998 tot vaststelling van de wijze van storting aan de Staat van de 
werkgeversbijdrage van De Post inzake het statutair personeel (B.S., 12 maart 1 998). 

124. K.B. 12 november 1996 houdende verlenging van het mandaat van twee leden van de 
Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk en houdende wijziging van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1992 betreffende de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk 
(B.S., 7 december 1996). 

125. K.B. 18 november 1996a houdende maatregelen met het oog op een wijziging van de wet van 
1 april1971 houdende de oprichting van een Regie der Gebouwen overeenkomstig artikel3, § 1, 6° 
van de wet van 26 juli 1996 die erop toeziet te voldoen aan de begratingsvoorwaarden voor de 
Belgische deelname aan de Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 12 december 1996) 
(artt. 13-15). 
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• Bekrachtigd door art. 3, 2°, wet 13juni 1997 (supra, 1.2.2). 

126. K.B. 18 november 1996b waarbij de Regie der Gebouwen ertoe wordt gemachtigd zich te 
verenigen met andere rechtspersonen (B.S., 12 december 1996). 

127. B. W. Reg. 21 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de 
lcredietinstellingen waaraan lcrachtens artikel 46 van de Huisvestingscode de gewestwaarborg wordt 
verleend (B.S., 4 december 1996). 

• Gewijzigd door : 

- B. W. Reg. 2 april 1998 tot wyzzgzng van de voorwaarden voor de erkenning van de 
kredietinstellingen waaraan krachtens artikel46 van de Huisvestingscode de Gewestwaarborg wordt 
verleend (B.S., 5 mei 1998). 

128. B. Vl. Reg. van 17 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1980 
betreffende de havenzone en de goederen die te Oostende ter beschikking worden gesteld van de 
Regie voor Maritiem Transport (B.S., 4 februari 1997). 

129. K.B. 19 december 1996a houdende wijziging, met name wat het Landbouwkrediet N.V. betreft, 
van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare lcredietsector en van het bezit van de 
deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, 
van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de lcredietinstellingen en van het 
Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (B.S., 31 december 1996, derde uitgave). 

130. K.B. 19 december 1996b genomen met toepassing van artikels 2 en 3, § 1, 6°, en§ 2 van de wet 
van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België 
aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging, wat het Gemeentelcrediet 
van België betreft, van de wetten van 16 april 1963 betreffende de controle van het 
Gemeentelcrediet van België, van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van 
het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële 
vennootschappen en van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de lcredietinstellingen 
(B.S., 31 december 1996, vierde uitgave). 

• Bekrachtigd door art. 3, 3°, wet 13juni 1997 (supra, 1.2.2). 

131. K.B. 23 december 1996a tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de 
openbare lcredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde 
privaatrechtelijke financiële vennootschappen en van diverse andere bepalingen, wat betreft de 
Nationale Kas voor Beroepslcrediet (B.S., 31 december 1996, derde uitgave). 

132. K.B. 23 december 1996b houdende verhoging van het kapitaal van DE POST (B.S., 5 maart 
1997). 

133. K.B. 24 december 1996a houdende coördinatie van wettelijke en reglementaire bepalingen 
betreffende de organisatie van de openbare lcredietsector en van het bezit van de deelnemingen van 
de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen (B.S., 31 december 
1996, vierde uitgave). 

134. K.B. 24 december 1996b tot uitvoering van artikel 56 van de wet van 20 december 1995 
houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen (B.S., 8 februari 1997). 

135. K.B. 20 januari 1997 tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van BELGACOM (B.S., 
20 juni 1997). 

136. K.B. 5 februari 1997 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen (911440/EEG) van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen 
in de Gemeenschap (B.S., 6 maart 1997; addendum met advies van de Raad van State in B.S., 4 april 
1997) (uittreksel uit aanhef). 

137. K.B. 18 februari 1997a houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor 
Maritiem Transport ter uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot 
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realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische 
en Monetaire Unie (B.S., 26 februari 1997). 

• Bekrachtigd door art. 2, § J, J 0
, wet 26juni J997 (supra, J.2.2). 

• Gewijzigd door : 

-Wet 26 maart J999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid J998 en houdende 
diverse bepalingen (B.S., J aprilJ999). 

138. K.B. 18 februari 1997b houdende diverse maatregelen ten gunste van de statutaire 
personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport ter uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de 
wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van 
België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 26 februari 1997). 

• Bekrachtigd door art. 2, § J, 2°, wet 26juni J997 (supra, J.2.2). 

• Gewijzigd door : 

- Wet 26 juni J997 (art. 2, § 2) (supra, J.2.2). 

139. K.B. 18 februari .1997c houdende diverse maatregelen ten gunste van de statutaire 
personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport (B.S., 26 februari 1997). 

140. K.B. 21 februari 1997a tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling 
van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps
en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (B.S., 26 februari 1997). 

141. K.B. 21 februari 1997b tot vaststelling van een toelage aan het personeel van de werkhuizen 
van de Regie voor Maritiem Transport dat werk verricht in verschoven uurrooster (B.S., 26 februari 
1997). 

142. K.B. 4 maart 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1991 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor . de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige 
overheidsdiensten (B.S., 21 maart 1997). 

143. K.B. 3 april 1997 betreffende de overdracht van sommige ambtenaren van Belgacom aan de 
federale overheid in toepassing van art. 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 betreffende het 
realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie (B.S., 5 april1997; err. B.S., 11 oktober 1997). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. J8 juni J997 (infra, deze hoofding). 

• Bekrachtigd door art. 2, J 0
, wet J2 december J997a (supra, J.2.2). 

• Uitgevoerd door : 

- t K.B. 27 maart J998 (infra, deze hoofding); 

- K.B. 4 mei J998(infra, deze hoofding),· 

- K.B. J9 mei J998 (infra, deze hoofding). 

144. K.B. 13 april 1997a tot uitvoering van artikel 3, § 2, lid 2, van de wet van 17 maart 1997 
betreffende de financiering van het HST-project (B.S., 16 april1997). 

145. K.B. 13 april1997b tot vaststelling van de eerste statuten van HST-Fin (B.S., 16 april1997). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 25 aprilJ997a (infra, deze hoofding). 

146. K.B. 13 april 1997c in uitvoering van artikel 9 van de wet van 17 maart 1997 betreffende de 
financiering van het HST-project (B.S., 16 april 1997). 

147. K.B. 25 april 1997a tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van HST-Fin (B.S., 
17 mei 1997). 
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148. K.B. 25 april1997b genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en§ 2 van de wet van 
26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan 
de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek 
van de inkomstenbehistingen 1992 (B.S., 18 juni 1997; err. met verslag aan de Koning en advies van 
de Raad van State in B.S., 9 augustus 1997). 

• De Koning heeft dit besluit niet laten bekrachtigen. Het heeft daarom "opgehouden uitwerking te 
hebben" op 31 december 1997 (art. 6, § 2, lid 3, wet 26juli 1996b)- maar was eigenlijk toch nog niet 
in werking getreden (art. 2 KB. 25 april1997b). 

149. K.B. 18 juni 1997 tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de 
pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennootschap van publiek 
recht Belgacom, genomen met toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie (B.S., 12 augustus 1997). 

• Bekrachtigd door art. 2, 2°, wet 12 december 1997a (supra, j,2.2). 

150. K.B. 25 juni 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende 
vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen 
betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers (B.S., 31 juli 1997). 

151. K.B. 8 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1967 waarbij de 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas belast wordt met het bijhouden van de individuele rekening van de· 
werknemers (B.S., 14 augustus 1997). 

152. K.B. 16 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1997 tot invoering van een 
tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering voor bepaalde statutaire 
personeelsleden van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, genomen met 
toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de 
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie 
(B.S., 9 augustus 1997). 

• Gewijzigd door : 

- t K.B. 27 maart 1998 (infra, deze hoofding); 

- K.B. 19 mei 1998 (infra, deze hoofding). 

153. K.B. 18 juli 1997 waarbij de Federale Participatiemaatschappij wordt gelast aandelen van de 
N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en van de N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Verzekeringen over te dragen (B.S., 29 juli 1997). 

154. B. Vl. Reg. 24 juli 1997 betreffende de erkenningsvoorwaarden waaraan privaatrechtelijke 
kredietinstellingen moeten voldoen om sociale leningen met gewestwaarborg toe te staan voor het 
bouwen, kopen of verbouwen van sociale woningen (B.S., 15 november 1997) (aanhef). 

• In werking gesteld door : 

-MB. 22 december 1997 (infra, 1.4). 

• Gewijzigd door : 

- B. Vl. Reg. 23 februari 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 
houdende de voorwaarden waaraan privaatrechtelijke kredietinstellingen moeten voldoen om sociale 
leningen met gewestwaarborg toe te staan voor het bouwen, kopen of verbouwen van sociale 
woningen (B.S., 31 maart 1999, tweede uitgave). 

155. K.B. 19 augustus 1997 tot wijziging van de gecoördineerde wet tot organisatie van de openbare 
kredietsector en van de deelnemingen van de openbare· sector in bepaalde privaatrechtelijke 
financiële vennootschappen, genomen in toepassing van artikel 3, § 1, 6° en 7°, van dè wet van 
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26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België [aan] 
de Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 26 augustus 1997; err. B.S., 30 augustus 1997). 

• Bekrachtigd door art. 5, 3°, wet 12 december 1997a (supra, 1.2.2). 

156. K.B. 29 augustus 1997 waarbij de Federale Participatiemaatschappij wordt gelast aandelen van 
de N.V. Beroepskrediet over te dragen (B.S., 6 september 1997). 

157. B. Vl. Reg. 9 september 1997 tot kwalificatie van de N.V. Participatiemaatschappij Vlaanderen 
(P.M.V.) als gespecialiseerde dochteronderneming van de N.V. Vlaamse Participatiemaatschappij 
(B.S., 23 december 1997). 

158. B. Vl. Reg. 4 november 1997 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 
1993, w~t de overheveling van RMT-personeelsleden betreft (B.S., 30 december 1997). 

159. K.B. 10 november 1997 tot goedkeuring van sommige wijzigingen van de statuten van de 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.) (B.S., 15 november 1997). 

160. K.B. 5 december 1997 houdende verhoging van het kapitaal van DE POST (B.S., 16 december 
1997). 

161. K.B. 20 januari 1998 betreffende de indienstneming van personeelsleden bij de Regie voor 
Maritiem Transport bij de rijkswacht (B.S., 10 februari 1998). 

162. K.B. 30 januari 1998 tot toekenning van een tussenkomst aan het O.C.M.W. van Oostende voor 
hetjaar 1997 (B.S., 27 maart 1998). 

t 163. K.B. 27 maart 1998 tot gedeeltelijke uitvoering van het koninklijk besluit van 3 april 1997 
houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom aan 
de federale overheid met toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 betreffende 
het realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie (B.S., 4 april1998). 

• Ingetrokken door: 

- K.B. 19 mei 1998 (infra, deze hoofding). 

164. K.B. 2 april1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal 
(B.S., 11 april 1998). 

• Bekrachtigd door art. 2 wet 9 juli 1998 (supra, 1.2.1). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 17 juli 1998 (infra, 1.3.1). 

• Uitgevoerd door : 

- M.B. 11 mei 1998a tot uitvoering van artikel 25, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 april 
1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 20 juni 
1998; err. B.S., 21 juli 1998); 

-MB. 11 mei 1 998b tot uitvoering van artikel 25, § 3, van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot 
hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 20 juni 1 998; 
err. B.S., 21 juli 1998),· 

- M.B. 11 mei 1 998c. Hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal. -
Uitvoering. - Artikel22, eerste lid, 2° (B.S., 20 juni 1998),· 

-MB. 11 mei 1998d. Hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal. -
Uitvoering. -Artikel 26, § 2, eerste lid (B.S., 20 juni 1 998). 

165. K.B. 4 mei 1998 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van het koninklijk besluit van 
3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van 
Belgacom aan de federale overheid met toepassing van art. 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 
betreffende het realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de 
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Europese Economische en Monetaire Unie (B.S., 4 juni 1998; err. B.S., 6 maart 1999, tweede 
uitgave; err. B.S., 13 november 1999) (partim). 

166. K.B. 19 mei 1998 tot gedeeltelijke uitvoering van het koninklijk besluit van 3 april 1997 
houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom aan 
de federale overheid met toepassing van art. 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 betreffende het 
realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie (B.S., 5 juni 1998). 

167. K.B. 17 juli 1998 houdende aanvullende bepalingen betreffende de hervorming van de 
beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 28juli 1998, tweede uitgave). 

• (Niet rechtsgeldig5) Bekrachtigd door art. 22, ] 0
, wet 3 mei 1999 (supra, 1.2.1). 

168. K.B. 10 augustus 1998 [tot uitvoering van de wet van 16 maart 1998 houdende opheffing van 
het koninklijk besluit nr. 226 van 7 januari 1936 houdende instelling van een Centraal Bureau voor 
Hypothecair Krediet] (nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

169. K.B. 19 augustus 1998 tot vaststelling van de minimumprijs voor de overdracht door de 
overheid van aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International 
Airport Company" (B.S., 25 augustus 1998). 

• Bekrachtigd door art. 22, 2°, wet 3 mei 1999 (supra, 1.2.1). 

170. K.B. 25 augustus 1998c tot indeling van de naamloze vennootschap "Brussels Airport Terminal 
Company" als autonoom overheidsbedrijf en tot goedkeuring van de wijzigingen aan haar statuten 
(B.S., 1 september 1998). 

171. K.B. 25 augustus 1998d tot indeling van de Regie der Luchtwegen als autonoom 
overheidsbedrijf (B.S., 1 september 1998). 

172. K.B. 24 september 1998 tot verhoging van het kapitaal van de naamloze vennootschap van 
publiek recht "Brussels International Airport Company" (B.S., 30 september 1998, eerste uitgave). 

173. K.B. 12 oktober 1998 tot uitvoering van artikel 234 van de wet van 22 februari 1998 houdende 
sociale bepalingen (B.S., 24 oktober 1998). 

174. K.B. 8 november 1998a tot oprichting van paritaire comités bij de naamloze vennootschap van 
publiek recht "Brussels International Airport Company" en Belgacontrol (B.S., 17 november 1998). 

175. K.B. 8 november 1998b tot vaststelling van de voordelen bedoeld in artikel 25, § 1, lid 2, van 
het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven 
Brussel-Nationaal (B.S., 17 november 1998). 

176. K.B. 8 november 1998c waarbij de Staat wordt gemachtigd tot vestiging van een recht van 
opstal ten gunste van Belgacontrol en van de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels 
International Airport Company" op het terrein van de luchthaven Brussel-Nationaal (B.S., 
17 november 1998). 

177. K.B. 21 december 1998 betreffende de overdracht door de Federale Participatiemaatschappij 
van haar aandelen in de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en in de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas-Verzekeringen (B.S., 31 december 1998, tweede uitgave). 

178. K.B. 23 maart 1999 tot opheffing of wijziging van diverse bepalingen betreffende de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas-Bank en de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen (B.S., 30 maart 
1999). 

5 Op het moment van bekrachtiging had het koninklijk besluit al "opgehouden uitwerking te hebben": zie 
Compendium Belgische privatiseringen. 
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179. K.B. 19 april 1999a waarbij de Federale Participatiemaatschappij wordt gemachtigd om in te 
schrijven op een kapitaalverhoging van de HST-Fin (B.S., 11 mei 1999, tweede uitgave). 

180. K.B. 19 april 1999b tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie waarop de 
personeelsleden van Belgacom overgedragen aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en 
telecommunicatie worden aangewezen (B.S., 9 juni 1999, eerste uitgave)- partim. 

181. K.B. 30 april 1999c betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge 
borgstelling (B.S., 6 augustus 1999)- partim. 

182. K.B. 28 mei 1999 tot uitvoering van artikel 15 van de wet van 17 maart 1997 betreffende de 
financiering van het HST-project (B.S., 1 juli 1999). 

183. K.B. 3 juni 1999 tot wijziging van, voor wat betreft het Centraal Bureau voor Hypotl~ecair 
Krediet, de gecoördineerde wet van 24 december 1996 tot organisatie van de openbare kredietsector 
en van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële 
vennootschappen (B.S., 31 juli 1999). 

184. K.B. 6 juli 1999 tot instelling van afsluitingen betreffende de bevordering en de verandering van 
graad tussen de aanvullende personeelsformatie waarop de overgedragen personeelsleden van 
Belgacom aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie worden aangewezen en 
de eigen personeelsformatie van dit instituut (B.S., 23 december 1999, tweede uitgave). 

185. K.B. 24 december 1999 houdende precisering van bepaalde ministeriële bevoegdheden (B.S., 
13 januari 2000). 

186. K.B. 31 december 1999 tot wijziging, met betrekking tot het Centraal Bureau voor Hypothecair 
Krediet, van de gecoördineerde wet van 24 december 1996 tot organisatie van de openbare 
kredietsector en van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke 
financiële vennootschappen (B.S., 11 januari 2000). 

187. K.B. 17 maart 2000 tot goedkeuring van de omzetting van De Post in een naamloze 
vennootschap van publiek recht en tot goedkeuring van haar statuten (B.S., 22 maart 2000). 

• Zie art. 3: "De Staat wordt gemachtigd om 20.658 van de 100.000 aandelen van De Post, hem 
toegekend ter gelegenheid van de omzetting van De Post in naamloze vennootschap van publiek recht, 
aan de Federale Participatiemaatschappij over te maken als tegenwaarde voor de inbrengen welke de 
Federale Participatiemaatschappij voor rekening van de Staat in het kapitaal van De Post heeft 
gedaan in uitvoering van de opdrachten die haar zijn toevertrouwd door het koninklijk besluit van 
23 december 1996 houdende verhoging van het kapitaal van De Post en het koninklijk besluit van 
5 december 1997 houdende verhoging van het kapitaal van De Post." 

1.3.2 Besluiten houdende goedkeuring van beheerscontracten 

188. K.B. 19 augustus 1992a tot goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Regie van 
Telegrafie en Telefonie en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van 
bedoelde Regie bij de autonome overheidsbedrijven (B.S., 4 september 1992). 

189. K.B. 14 september 1992b houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Regie 
der Posterijen en tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot die Regie (B.S., 1 oktober 
1992). 

190. K.B. 30 september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot deze 
Maatschappij (B.S., 14 oktober 1992). 

191. K.B. 14 juli 1994 houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het eerste beheerscontract 
van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (B.S., 5 augustus 1994). 

192. K.B. 7 april 1995 houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het eerste 
beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (B.S., 18 mei 1995). 

Privatisering en verzelfstandiging - Bibliografie - Boek I. Privatisering in België 



[b-44] 

t 193. K.B. 10 mei 1995 houdende goedkeuring van een avenant aan het eerste Beheerscontract 
afgesloten tussen de Regie der Posterijen en de Belgische Staat (B.S., 7 juli 1995). 

• Opgeheven door: 

-Art. 3 K.B. 10 januari 1997 (infra, deze hoofding). 

194. K.B. 19 maart 1996b tot goedkeuring van een wijziging van het eerste beheerscontract van 
BELGACOM (B.S., 11 juni 1996). 

195. K.B. 20 >augustus 1996 houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het eerste 
beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (B.S., 29 oktober 1996). 

196. K.B. 10 januari 1997 houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract gesloten tussen 
DE POST en de Staat (B.S., 5 maart 1997). 

197. K.B. 20 mei 1997 houdende goedkeuring van het beheersprotocol tussen de Staat, HST-Fin, de 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de FederaÏe Participatiemaatschappij (B.S., 
29 mei 1997). 

198. K.B. 25 september 1997 houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract gesloten tussen 
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de Staat (B.S., 29 oktober 1997). 

199. K.B. 10 december 1997 tot goedkeuring van de wijziging van het beheerscontract tussen de 
Belgische Staat en de Regie van Telegrafie en Telefonie (B.S., 30 december 1997, tweede uitgave). 

200. K.B. 22 juni 1998 tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en 
Belgacom (B.S., 18 juli 1998). 

201. K.B. 25 augustus 1998a tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze 
vennootschap "Brussels Airport Terminal Company" (B.S., 1 september 1998). 

202. K.B. 25 augustus 1998b tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de Regie der 
Luchtwegen (B.S., 1 september 1998). 

203. K.B. 7 april 2000 houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het tweede 
beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (B.S., 14 april2000). 

1.3.3 Besluiten tot vaststelling van lijsten met overgedragen onroerende goederen 

204. K.B. 22 september 1992 tot vaststelling van de lijst van onroerende goederen van de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas overgedragen aan de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en aan de 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen (B.S., 30 september 1992). 

205. K.B. 15 juni 1993 tot wijziging van de lijst van onroerende goederen van de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas overgedragen aan de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en aan de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen (B.S., 20 juli 1993). 

206. K.B. 23 december 1994 tot vaststelling van de lijst van onroerende goederen die zijn 
overgegaan van het autonome overheidsbedrijf BELGACOM naar de naamloze veruiootschap van 
publiek recht BELGACOM (B.S., 27 januari 1995). 

207. K.B. 14 juli 1995a tot vaststelling van de lijst van onroerende goederen van het Centraal Bureau 
voor Hypothecair Krediet overgedragen aan de publiekrechtelijke naamloze vennootschap Centraal 
Bureau voor Hypothecair Krediet (B.S., 9 augustus 1995). 

1.3.4 Besluiten die exclusief inwerkingtreding regelen 

208. K.B. 29 september 1978 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van bepalingen van 
de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering (B.S., 4 oktober 1978). 
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209. K.B. 22 juli 1991 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van sommige 
bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en tot 
harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen (B.S., 6 
augustus 1991 ). 

210. K.B. 21 mei 1992a tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van sommige 
bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en 
harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen (B.S., 
1 augustus 1992). 

211. K.B. 19 augustus 1992b tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige 
bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en 
harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen, wat betreft 
de Nationale Kas voor Beroepskrediet (B.S., 9 september 1992). 

212. K.B. 19 augustus 1992c tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige 
bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en 
harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen, wat betreft 
het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet (B.S., 9 september 1992). 

213. K.B. 3 december 1992 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van sommige 
bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en 
harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen (B.S., 
12 december 1992). 

214. K.B. 13 december 1993 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige 
bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het 
bezit van deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële 
vennootschappen (B.S., 30 december 1993). 

215. K.B. 1 maart 1995 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen 
van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en van 
sommige bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en 
van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële 
vennootschappen (B.S., 18 maart 1995). 

216. K.B. 18 augustus 1995 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige 
bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het 
bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke naamloze 
vennootschappen, wat het Centraal BlJreau voor Hypothecair Krediet betreft (B.S., 12 september 
1995). 

217. K.B. 3 mei 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen 
van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van 
de elektriciteitsproducenten (B.S., 15 juni 1999). 

1.3.5 Benoemingsbesluiten 

1.3.5.1 Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk 

218. K.B. 8 oktober 1992b tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor 
Evaluatie van de Activa van het Rijk (B.S., 24 oktober 1992). 

• Benoeming, voor vier jaar vanaf 24 oktober 1992, van voorzitter Maldague en leden Fraeys, Pauwels 
en Moesen. 

219. K.B. 3 februari 1993 tot benoeming van de voorzitter van de Commissie voor Evaluatie van de 
Activa van het Rijk (B.S., 25 februari 1993). 
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• Opvolging van voorzitter Maldague door voorzitter Masset, vanaf 1 februari 1993. 

220. K.B. 27 augustus 1993 tot benoeming van de Voorzitter van de Commissie voor Evaluatie van 
de Activa van het Rijk (B.S., 24 september 1993). 

• Opvolging van voorzitter Masset door voorzitter Henrion, vanaf 1 september 1993. 

221. K.B. 22 maart 199S houdende vervanging van de voorzitter van de Commissie voor Evaluatie 
van de Activa van het Rijk (B.S., 13 apri11995). 

• Opvolging van voorzitter Henrion door voorzitter Ugeux, vanaf 20 maart 1995. 

222. K.B. 6 apri11995 houdende vervanging van een lid van de Commissie voor Evaluatie van de 
Activa van het Rijk (B.S., 10 mei 1995). 

• Opvolging van Comissielid Moesen door dhr. Keulen eer, vanaf 20 maart 1995. 

223. K.B. 18 oktober 1996a houdende vervanging van de voorzitter van de Commissie voor 
Evaluatie van de Activa van het Rijk (B.S., 7 november 1996). 

• Opvolging van voorzitter Ugeux door voorzitter Abraham, vanaf 15 oktober 1996 tot uiterlijk 
31 december 1998. 

000. K.B. 12 november 1996 houdende verlenging van het mandaat van twee leden van de 
Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk en houdende wijziging van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1992 betreffende de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk 
(B.S., 7 december 1996). 

• Verlenging tot 31 december 1998 van het mandaat van leden Pauwels en Fraeys. 

1.3.5.2 Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat 

224. K.B. 16 november 1965 tot benoeming en ontslagverlening van leden van de Commissie voor 
de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 1 december 1965). 

225. K.B. 21 maart 1968 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 18 apri11968). 

226. K.B. 23 april 1969 tot benoeming van een lid van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 10 juni 1969). 

227. K.B. 10 februari 1971 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 18 juni 1971 ). 

228. K.B. 7 oktober 1971 tot benoeming van leden van de Çommissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 15 januari 1972). 

229. K.B. 27 juli 1972 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 13 oktober 1972). 

230. K.B. 26 januari 1973 tot benoeming van de voorzitter van de Commissie voor de inventaris van 
het vermogen van de Staat (B.S., 15 juni 1973). 

231. K.B. 7 maart 1973 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 6 april1973). 

232. K.B. 28 januari 1975 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 13 maart 1975). 

233. K.B. 11 september 1987 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de inventaris van 
het vermogen van de Staat (B.S., 2 oktober 1987). 

• Benoeming tot 31 augustus 1993. 
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234. K.B. 9 februari 1989 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 3 maart 1989). 

235. K.B. 13 april 1989 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 12 mei 1989). 

236. K.B. 13 november 1989 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 5 december 1989). 

237. K.B. 14 februari 1990 tot benoeming van een lid van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 22 april1990). 

[238. K.B. 27 november 1990 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat6]. 

239. K.B. 29 januari 1991 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 1 maart 1991). 

240. K.B. 22 juli 1991 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 12 september 1991). 

241. K.B. 23 april 1992 tot benoeming van een lid van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 13 mei 1992). 

242. K.B. 1 juli 1992 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 28 augustus 1992). 

243. K.B. 12 augustus 1993 houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie 
voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 18 september 1993). 

• Verlenging van de mandaten tot 31 december 1994. 

244. K.B. 27 januari 1994 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 15 maart 1994). 

245. K.B. 20 april 1994 [tot benoeming van een lid van de Commissie voor de inventans van het 
vermogen van de Staat] (publicatie bij uittreksel in B.S., 21 mei 1994). 

246. K.B. 29 december 1994 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 8 februari 1995). 

247. K.B. 3 januari 1995 houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie 
voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 4 februari 1995). 

• Verlenging van de mandaten tot 30 juni 1995. 

248. K.B. 28 juni 1995 houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie voor 
de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 13 oktober 1995). 

• Verlenging van de mandaten tot 31 december 1995. 

249. K.B. 30 november 1995 tot vervanging van een lid van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 16 januari 1996). 

250. K.B. 30 november 1995 houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie 
voor de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 17 januari 1996). 

• Verlenging van de mandaten tot 30juni 1996. 

6 Dit benoemingsbesluit wordt geciteerd in de aanhef van een aantal van de volgende benoemingsbesluiten, 
maar is onvindbaar. Zelfs de diensten van het Belgisch Staatsblad vinden het niet terug. Is het wel 
uitgevaardigd ? 
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251. K.B. 23 april 1996 tot vervanging van een lid van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 30 mei 1996). 

252. K.B. 14 juni 1996 houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie voor 
de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 28 januari 1997). 

• Verlenging van de mandaten tot 30juni 1997. 

253. K.B. 30 juni 1996 tot vervanging van een lid van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 30 augustus 1996) . 

.. 254. K.B. 17 december 1996 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 1 februari 1997). 

255. K.B. 23 april1997 houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie voor 
de inventaris van het vermogen van de Staat (B.S., 17 september 1997). 

• Verlenging van de mandaten tot 30 juni 1998. 

256. K.B. 11 oktober 1997 tot aanpassing van de samenstelling van de Commissie voor de inventaris 
van het vermogen van de Staat aan de fusie van het Ministerie van Sociale Voorzorg en het 
Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu (B.S., 9 december 1997). 

257. K.B. 6 mei 1998 tot benoeming van leden van de Commissie voor de inventaris van het 
vermogen van de Staat (B.S., 27 juni 1998). 

258. K.B. 29 april1999 tot benoeming en ontslag van leden van de Commissie voor de inventaris van 
het vermogen van de Staat (B.S., 5 augustus 1999). 

1.3.5.3 Belgacom (selectie) 

259. K.B. 23 december 1994 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur, de voorzitter en de 
gedelegeerd bestuurder van BELGACOM (B.S., 4 februari 1995). 

• Benoeming van Michel Dusenne tot voorzitter raad van bestuur en van Louis Eggermont tot 
gedelegeerd bestuurder. 

260. K.B. 16 januari 1995 tot ontslag van de gedelegeerd bestuurder van BELGACOM (B.S., 
15 februari 1995). 

• Ontslag van Louis Eggermont als lid van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder. 

261. K.B. 16 januari 1995 tot vervanging van een lid van de raad van bestuur en tot benoeming van 
de gedelegeerd bestuurder van BELGACOM (B.S., 15 februari 1995). 

• Benoeming John Goossens tot lid van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder. 

262. K.B. 18 maart 1996 tot ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van 
BELGACOM (B.S., 11 juni 1996). 

• Treedt in werking op het tijdstip van effectieve overdracht van Belgacom-aandelen aan ADSB. 

263. Bekendmaking [s.d.]. Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht. Pensioenfonds voor 
de rustpensioenen van het statutair personeel. Uittreksel van de raad van bestuur van 15 oktober 
1997. 1.1 Aanstelling van de directeurs-generaal (B.S .. , 12 december 1997). 

• Benoeming van Philip Neyt en Wi//iam Van Impe, voor dagelijks beheer en vertegenwoordiging van 
het Pensioenfonds. 

1.4 Ministeriële besluiten 

264. M.B. 12 februari 1965 tot vaststelling van het bedrag van de presentiegelden en van de 
vergoedingen die aan de leden van de commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat 
en aan de uitgenodigde deskundigen verleend worden (B.S., 2 maart 1965). 
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265. M.B. 31 mei 1991a betreffende het eigen vermogen van de Spaarkas van de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas (B.S., 29 juni 1991). 

266. M.B. 31 mei 1991b betreffende het aandelenbezit van de Spaarkas van de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas (B.S., 29 juni 1991). 

267. M.B. 29 december 1993 tot goedkeuring van het erkennings- en controlereglement voor de door 
de Nationale Kas voor Beroepskrediet erkende kredietverenigingen (B.S., 31 december 1993, vierde 
uitgave). 

268. M.B. 23 juni 1994 tot goedkeuring van de besluiten van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen van 29 maart 1994 tot wijziging van het besluit van 19 maart 1991 over het eigen 

· vermogen van de kredietinstellingen en over het in aanmerking nemen van de. staatswaarborg als 
bestanddeel van het eigen vermogen van de openbare kredietinstellingen (B.S., 9 juli 1994) (artt. 1-2 
en bijlage 2). 

t 269. M.B. 6 maart 1995 tot goedkeuring van heterkennings-en controlereglement voor de door het 
Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet erke~de kredietverenigingen (B.S., 23 maart 1995). 

• Impliciet opgeheven. 1. 

270. M.B. 9 mei 1995 tot goedkeuring van de procedure tot selectie van een strategisch[ el partner 
voor BELGACOM (niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

+bijlage : "Strategische consolidatie van Belgacom. Samenvatting van de selectieprocedure" 

271. M.B. 23 juni 1995a tot vaststelling van het aanvankelijk maatschappelijk kapitaal van de 
publiekrechtelijke naamloze. vennootschap Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (B.S., 6 juli 
1995). 

272. M.B. 23 juni 1995b tot vaststelling van de bezoldiging en van de vergoedingwegens reis- en 
verblijfskosten van de leden van de Commissie voor evaluatie van de activa van het Rijk (B.S., 
28 oktober 1995). 

273. M.B. 18 maart 1997a tot uitvoering van het koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende 
verhoging van het kapitaal van DE POST (B.S., 21 maart 1997). 

274: M.B. 18 maart 1997b tot aanwijzing van de leden van het College van vereffenaars van de 
Regie voor maritiem transport, bedoeld bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 februari 1997 
houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor maritiem transport in 
uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de 
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie 
(B.S., 25 maart 1997). 

275. M.B. 15 april 1997 tot vaststelling van de lijst van de personeelsleden van Belgacom, 
overgedragen aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (B.S., 23 mei 1997). 

276. M.B. 9 juni 1997 tot vaststelling van de regels voor de ordonnancering die geëerbiedigd moeten 
worden bij de ordonnancering der betalingen verricht door middel van de financiële rekening 
000-2006020-60, geopend op naam van de Dienst Kijk- en Luistergeld Brussel (B.S., 27 augustus 
1997). 

• Overdracht door Belgacom aan het BIPT van de Postchequerekening op naam van de Dienst Kijk- en 
Luistergeld Brussel. 

7 Als rechtsbasis vermeldt dit ministerieel besluit artt. 98, lid 10, en 112 wet van 17 juni 1991 (supra, 1.1) en 
artt. 4, lid 11, en 7 van de statuten van de N.V. Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, zoals goedgekeurd bij 
K.B. 16 september 1992b (supra, deze hoofding). Dit K.B. is ondertussen.opgeheven, net zoals de artt. 98 en 
112 wet 17 juni 1991. 
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277. M.B. 22 december 1997 houdende de inwerkingtreding ·Van artikel 78 van het decreet van 15 
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 
1997 betreffende de erkenningsvoorwaarden waaraan privaatrechtelijke lcredietinstellingen moeten 
voldoen om sociale leningen met gewestwaarborg toe te staan voor het bouwen, kopen en 
verbouwen van sociale woningen (B.S., 20 januari 1998). 

278. M.B. 7 december 1998 tot het verlenen van verlof voor opdracht aan sommige ambtenaren van 
het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (B.S., 28 mei 1999). 

279. M.B. 4 augustus 1999 houdende benoeming tot ambtenaar bij het Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommunicatie van het statutair personeel van de Dienst Kijk- en Luistergeld 
(B.S., 3 september 1999). 

280. M.B. 7 augustus 1999 houdende benoeming tot ambtenaar bij het Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommunicatie van het statutair personeel van de Radio Maritieme Diensten 
(B.S., 18 december 1999). 

281. M.B. 31 oktober 1999 tot vaststelling van de lijst van de personeelsleden van het Belgisch 
Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, overgedragen aan Belgacom teneinde onmiddellijk 
de tijdelijke regeling van verlofvoorafgaande aan de pensionering of de onmiddellijke pensionering 
te genieten (B.S., 18 december 1999). 

1.5 Omzendbrieven 

282. Omzendbrief BA-94/05 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening 
en Binnenlandse Aangelegenheden van 10 lllei 1994 betreffende de deelneming in 
privaatrechtelijke of publielcrechtelijke vennootschappen (B.S., 2 juli 1994). 

283. Omzendbrief nr. 406 van 2 maart 1995 van de Minister van Ambtenarenzaken. Geldelijke 
valorisatie van de voorheen bij de A.S.L.K.verrichte diensten (B.S., 21 maart 1995). 

284. Omzendbrief B.A.-F.B. 96/8 van 18 oktober 1996 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden en Huisvesting betreffende beursgang Gemeentelcrediet, bestemming van de 
opbrengst (B.S., 21 november 1996). 

285. Omzendbrief B.A./F.B. 96/10 van 17 december 1996 van de Vlaamse minister van· 
Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting betreffende het beheer van de 
schuldenportefeuilles in lokale en regionale besturen (B.S., 7 februari 1997). 

286. Omzendbrief B.A. F.B./97.16 van 25 juli 1997 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting betreffende de tweede beursgang 
Gemeentelcrediet. Bestemming van de opbrengst (B.S., 9 september 1997). 

287. Omzendbrief nr. 451 van 24 september 1997 van de Minister van Ambtenarenzaken. Geldelijke 
valorisatie van de voorheen bij het Gemeentelcrediet van België verrichte diensten (B.S., 18 oktober 
1997). 

288. Omzendbrief nr. 471 van 29 januari 1999 van de Minister van Ambtenarenzaken. Geldelijke 
valorisatie van de voorheen bij de Nationale Kas voor Beroepskrediet van België verrichte diensten 
(B.S., 3 maart 1999). 

289. Omzendbrief van 16 december 1999 van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en 
Openbaar Ambt van het Waalse Gewest. "Affectation et comptabilisation par les provinces et les 
communes des recettes provenant de la troisième ces si on Dexia du Holding communal" (B.S., 
30 december 1999). 

290. Omzendbrief BA-1999/13 van 22 december 1999 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Amtenarenzaken en Sport betreffende de besteding van de opbrengst van de 
verkoop van Dexia-aandelen (B.S., 29 januari 2000). 

Privatisering en verzelfstandiging- Bibliografie- Boek I. Privatisering in België 



[b-51] 

1.6 Andere relevante documenten 

291. Nationaal Instituut voor Landbouwlcrediet- Bericht [s.d.] (B.S., 9 november 1995). 

292. Bijvoegsel van 15 juli 1996 bij de Overeenkomst van 19 oktober 1992 tot uitvoering van de 
richtlijn 91/296/EEG van de raad van de Europese Gemeenschappen van 31 mei 1991 betreffende 
de doQrvoer van aardgas via de hoofdnetten (B.S., 27 september 1996). 

293. Samenwerkingsakkoord van 19 juli 1996 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de 
Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de ~egrotingsdoelstellingen voor de periode 1996-1999 (B.S., 
19 maart 1997) (art. 8). 

294. Mededeling van de Minister van Financiën [s.d.] [Aankondiging van wijziging van fiscaal 
regime erkende vennootschappen sociale huisvesting] (B.S., 31 december 1996, vierde uitgave). 

295. Bericht [s.d.] ter bevestiging van de overdracht aan de Belgische Staat van de goederen, rechten 
en verplichtingen van de Regie der Luchtwegen bedoeld in artikel 26, § 1, van het koninklijk besluit 
van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal 
(B.S., 30 september 1998, eerste uitgave). 

296. Mededeling van de Minister van Vervoer [s.d.] [Aankondiging van afsluiting van vereffening 
RMT] (B.S., 27 februari 1999). 
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2. Andere tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, 
interventies, resoluties en moties) 

Referenties naar voorbereidende werken van wetgeving die in het Compendium Belgische privatisering is 
opgenomen, staan niet hier vermeld maar in de voetnoten van genoemd Compendium. 

2.1 Privatisering van staatsactiva : algemene beschouwingen 

2.1.1 Historiek 

2.1.1.1 Nationaliseringen 

297. Schriftelijke vraag van de heer De Batsèlier van 13 augustus 1982 aan de Minister van 
buitenlandse betrekkingen over "Openbare bedrijven - Opinie van een lid van de Europese 
Commissie", Vr. en Antw., Kamer, 1981-1982, 21 september 1982, [37], 2599 (Vr. nr. 109). 

000. Bespreking van de regeringsverklaring, Hand., Kamer, 1996-1997, 9 oktober 1997, [187], 6567. 

• Zie p. 6607 over de verwerving door het Waalse Gewest van de controle over wapenfabrikant FN. 

298. Interpellatie van de heer Van Hoorebeke tot de Minister van landbouw en de kleine en 
middelgrote ondernemingen over "het economisch beleid", Hand., Kamer. Commissie voor het 
bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele 
instellingen, de middenstand en de landbouw, 1996-1997, 7 oktober 1997, [C 397], 11 
(Int. nr. 1511). 

• O.m. over de verwerving door het Waalse Gewest van de controle over wapenfabrikant FN. 

2.1.1.2 Eerste privatiseringen (1986) 

• Zie ook infra, onder "Met privatisering verwante, gerealiseerde operaties - Alternatieve financiering 
van infrastructuur - Brussels Airport Terminal Company (BATC) en Brussels International Airport 
Company (BIA C)" 

299. Interpellatie van de heer Pacque tot de Vice-eerste minister en minister van binnenlandse zaken, 
openbaar ambt en decentralisatie over "het beleid gericht op de afbraak van de openbare diensten en 
de pogingen tot privatisering van het openbaar ambt", Hand., Senaat, 1985-1986, 10 juli 1986, [66], 
1632. 

000. Schriftelijke vraag van de heer Cardoen van 29 juli 1987 aan de Minister van binnenlandse 
zaken, openbaar ambt en decentralisatie over "Privatisering van sommige overheidsdiensten -
Taalwetgeving", Vr. en Antw., Senaat, 1987-1988, [s.d.], [5], 200 (Vr. nr. 155). 

300. Schriftelijke vraag van de heer Van Ooteghem van 4 september 1987 aan de Vice-eerste 
minister en minister van begroting over "Privatisering - Cockerill-Sambre", Vr. en Antw., Senaat, 
1987-1988, 13 oktober 1987, [1], 5 (Vr. nr. 47). 

301. Schriftelijke vraag van de heer Van Ooteghem van 4 september 1987 aan de Vice-eerste 
minister en minister van economische zaken over "Privatisering - Cockerill-Sambre", Vr. en Antw., 
Senaat, 1987-1988, 20 oktober 1987, [2],49 (Vr. nr. 138). 
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000. Schriftelijke vraag van de heer Van Grembergen van 15 oktober 1987 aan de Minister van 
binnenlandse zaken, openbaar ambt en decentràlisatie over "Privatisering parastatale instellingen -
Syndicaal statuut", Vr. en Antw., Senaat, 1987-1988, [s.d.], [8], 345 (Vr. nr. 9). 

2.1.2 Vermogen van de Staat 

• Zie ook infra, onder "Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat" en onder 
"Privatisering van staatsactiva: gerealiseerde operaties - Materiële activa (onroerend goed, goud, 
legermaterieel), incl. Sopima. ". 

2.1.2.2 Roerend 

302. Schriftelijke vraag van de heer Gabriels van 4 december 1980 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economische zaken over "Ondernemingen - Rijksparticipatie", Vr. en Antw., Kamer, 
1980-1981, 30 december 1980, [12], 957 (Vr. nr. 76). 

• Enkel voorlopig antwoord. 

303. Schriftelijke vraag van de heer Gabriels van 5 maart 1981 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economische zaken over "Staalondernemingen- Overheidsparticipatie", Vr. en Antw., 
Kamer, 1980-1981,31 maart 1981, [25], 2448 (Vr. nr. 175). 

• Antwoord rechtstreeks aan de vraagsteller gestuurd. 

304. Schriftelijke vraag van de heer Gabriels van 5 maart 1981 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economische zaken over "Staalondernemingen - Staatsparticipatie", Vr. en Antw., 
Kamer, 1980-1981,31 maart 1981, [25], 2460 (Vr. nr. 191). 

• Antwoord rechtstreeks aan de vraagsteller gestuurd. 

305. Schriftelijke vraag van de heer De Vlies van 3 juli 1981 aan de Eerste minister over "N.I.M. en 
G.I.M. - Ondernemingen in moeilijkheden - Participaties", Vr. en Antw., Kamer, 1980-1981, 
11 augustus 1981, [44], 4417 (Vr. nr. 134). 

306. Schriftelijke vraag van de heer De Vlies van 3 juli 1981 aan de Eerste minister over "Maximum 
staatsparticipatie in ondernemingen", Vr. en Antw., Kamer, 1980-1981, 11 augustus 1981, [44], 
4418 (Vr. nr. 138). 

• De vraagsteller wordt venvezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 134 van 3 juli I 981. 

307. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 13 januari 1982 aan de Minister van 
economische zaken over "Overheidsinmenging", Vr. en Antw., Kamer, 1981-1982, 9 februari 1982, 
[5], 171 (Vr. nr. 21). 

• Vraag niet beantwoord. 

308. Schriftelijke vraag van de heer Gabriels van 7 mei 1982 aan de Minister van economische zaken 
over "Ondernemingen- Rijksparticipatie", Vr. en AntW., Kamer, 1981-1982, 8 juni 1982, [22], 1532 

, (Vr. nr. 118). 

• De vraag is identiek aan vraag nr. 76 van 4 december 1980. 

309. Schriftelijke vraag van de heer Gabriels.van 8 december 1982 aan de Minister van economische 
zaken over "Staalbedrijven - Staatsparticipatie", Vr. en Antw., Kamer, 1982-1983, 4 januari 1983, 
[9], 543 (Vr. nr. 31). 

310. Schriftelijke vraag van de heer Clerfayt van 16 februari 1983 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Financiële participaties van het Rijk", 
Vr. en Antw., Kamer, 1982-1983, 5 april1983, [22], 1776 (Vr. nr. 173). 

311. Schriftelijke vraag van de heer Decléty van 20 mei 1985 aan de Minister van economische zaken 
over "Nim - Inschrijvingen - In de winst- en verliesrekening geboekte waarden", Vr. en Antw., 
Senaat, 1984-1985, 30 juli 1985, [42], 2043 (Vr. nr. 103). 
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312. Schriftelijke vraag van de heer Decléty van 20 mei 1985 aan de Vice-eerste minister en minister 
van financiën en middenstand over ''Nim - Inschrijvingen - In de winst- en verliesrekening geboekte 
waarden", Vr. enAntw., Senaat, 1984-1985, [s.d.], [46], 2193 (Vr. nr. 315). 

313. Interpellatie van de heer De Batseli er tot de· Minister van financiën en de minister van 
economische zaken over "het participatiebeleid van de NIM in het dossier Anbema", Hand., Kamer, 
Commissie voor het bedrijfsleven, 1985-1986, 4 juni 1986, [C 51], 2. 

314. Schriftelijke vraag van de heer Didden van 2 september 1987 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economische zaken over "Belgische· overheidsholdings", Vr. en Antw., Senaat, 
1986-1987,29 september 1987, [51], 3109 (Vr. nr. 137). 

• O.m. "In hoeveel ondernemingen werden de aandelen eigendom van de 
overheidsinvesteringsmaatschappijen, bestuurders of personeelsleden van deze vennootschappen 
verkocht ? Welke is de meerwaarde of de minwaarde van deze verkoop geweest ? " 

315. Schriftelijke vraag van de heer Laverge van 23 januari 1989 aan de Vice-voorzitter van de 
Vlaamse Executieve en Gemeenschapsminister van economie, middenstand en energie over 
"Participaties GIMV in bedrijven- Stand van zaken", Vr. en Antw., Vl. R., 1988-1989, 27 februari 
1989, [6], 160 (Vr. nr. 15). 

316. Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens van 4 april 1990 aan de Vice-voorzitter van 
de Vlaamse Executieve en Gemeenschapsminister van economie, middenstand en energie over 
"Participatie Vlaams Gewest in privé-bedrijven- Omvang", Vr. en Antw., Vl. R., 1989-1990, 14 mei 
1990, [13], 652 (Vr. nr. 42). 

317. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 10 mei 1996 aan de Vice-eerste minister en minister 
van begroting over "Buitenlandse aandeelpakketten in handen van de Belgische Staat", 
Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 25 juni 1996, [1-21], 1068 (Vr. nr. 11). 

• Het antwoord heeft betrekking op meer activa dan enkel aandelen. 

318. Schriftelijke vraag van de heer Vermeulen van 23 oktober 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Overheid - Kredietverlening en participaties", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 16 december 1996, [62], 8265 (Vr. nr. 614). 

• O.m. over "het effect van de privatiseringen". 

319. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 4 april1997 aan de Vice-eerste minister en minister 
van financiën · en buitenlandse handel over "De participatie van de Belgische Staat in de 
buitenlandse NV Ares", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 10 juni 1997, [1-47], 2363 (Vr. nr. 222). 

2.1.2.3 Onroerend 

320. Schriftelijke vraag van de heer Dalem van 31 mei 1985 aan de Vice-eerste minister en minister 
van financiën en middenstand over "Privé-vermogen van de Staat", Vr. en Antw., Senaat, 
1984-1985, 25juni 1985, [37], 1809 (Vr. nr. 321). 

321. Schriftelijke vraag van de heer Gilles van 12 mei 1989 aan de Minister van buitenlandse 
betrekkingen over "Onroerende goederen van de Staat in het buitenland - Huurkosten van de 
gebouwen", Vr. en Antw., Kamer, 1988-1989, 20 juni 1989, [65], 5217 (Vr. nr. 101). 

• Er wordt o.m. gevraagd naar een "raming van de waarde van de onroerende goederen die de 
Belgische Staat in het buitenland bezit". 

322. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Vice~eerste minister en 
minister van begroting over "Departement - Gebouwen in het buitenland", Vr. en Antw., Kamer, 
1993-1994, 28 maart 1994, [100], 10096 (Vr. nr. 52). 
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323. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Minister van de kleine en 
middelgrote ondernemingen en landbouw over "Departement - Gebouwen in het buitenland", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 18 april1994, [102], 10483 (Vr. nr. 119). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 963 van 14 maart 1994. 

324. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Minister van pensioenen 
over "Departement- Gebouwen in het buitenland", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 11 april 1994, 
[101], 10306 (Vr. nr. 120). 

325. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Minister van buitenlandse 
handel en Europese zaken over "Departement - Gebouwen in het buitenland", Vr. en Antw., Kamer, 
1993-1994, 28 maart 1994, [100], 10119 (Vr. nr. 129). 

326. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Eerste minister over 
"Departement - Gebouwen in het buitenland", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 11 april 1994, 
[101], 10238 (Vr. nr. 148). 

327. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid en infrastructuur over "Departement - Gebouwen in het buitenland", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 18 juli 1994, [114], 12007 (Vr. nr. 176). 

328. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Minister van de kleine en 
middelgrote ondernemingen en landbouw over "Departement - Gebouwen in het buitenland", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 6 juni 1994, [108], 11233 (Vr. nr. 179). 

329. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken over "Departement - Gebouwen in het buitenland", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 18 april1994, [102], 10453 (Vr. nr. 287). 

330. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Minister van sociale zaken 
over "Departement- Gebouwen in het buitenland", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 11 april 1994, 

: [101], 10349 (Vr. nr. 307). 

+aanvullend antwoord: Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994,2 mei 1994, [104], 10804. 

331. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Minister van tewerkstelling 
en arbeid over "Departement - Gebouwen in het buitenland", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 
30 mei 1994, [107], 11145 (Vr. nr. 308). 

332. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van buitenlandse zaken over "Departement - Gebouwen in het buitenland", Vr. en Antw., 
Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11714 (Vr. nr. 381). 

333. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Minister van 
landsverdediging over "Departement - Gebouwen in het buitenland", Vr. en Antw., Kamer, 
1993-1994, 11 juli 1994, [113], 11858 (Vr. nr. 426). 

334. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Minister van 
maatschappelijke integratie, volksgezondheid en leefmilieu over "Departement - Gebouwen in het 
buitenland", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 2 mei 1994, [104], 10814 (Vr. nr. 470). 

335. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken over "Departement - Gebouwen in het buitenland", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 13 juni 1994, [109], 11334 (Vr. nr. 596). 

336. Schriftelijke vraag van de heer Saulmont van 14 maart 1994 aan de Minister van binnenlandse 
zaken en ambtenarenzaken over "Departement - Gebouwen in het buitenland", Vr. en Antw., Kamer, 
1993-1994, 25 apri11994, [103], 10645 (Vr. nr. 751). 
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337. Schriftelijke vraag van de heer Saulmant van 14 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkee~s.wezen en overheidsbedrijven over "Departement - Gebouwen in het 
buitenland", Vr. en AntW., Kamer, 1993-1994, 25 april1994, [103], 10525 (Vr. nr. 958). 

• Vraag niet beantwoord. 

338. Schriftelijke vraag van de heer Saulmant van 14 maart 1994 aan de Minister van financiën over 
"Departement - Gebouwen in het buitenland", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 25 april 1994, 
[103], 10535 (Vr. nr. 963). 

• Vraag niet beantwoord. 

339. Schriftelijke vraag van de heer Loones van 10 februari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Nieuwe bestemming postgebouw Oostende -
Maritiem Museum", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 30 juni 1998, [1-76], 3954 (Vr. nr. 842). 

• O.m. over de overheveling van onroerende goederen van de Staat naar autonome overheidsbedrijven. 

340. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 9 april1998 aan de Minister van landsverdediging 
over "Terreinen - Gewesten", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 13 juli 1998, [136], 18787 
(Vr. nr. 487). 

341. Schriftelijke vraag van de heer Leterme van 16 september 1999 aan de Minister van financiën 
over "Geconsolideerde balans van de Federale Staat - Duinen", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 
25 oktober 1999, [4], 367 (Vr. nr. 54). 

2.1.3 Sociale aspecten 

• Zie ook infra, onder "Gerealiseerde operaties - Belgacom - pensioendossier", onder "Gerealiseerde 
operaties -Regie voor Maritiem Transport (RMT)", onder "Mogelijke toekomstige operaties -De Post
Pensioendossier" en onder "Boek JI. (Van het gemeen recht afwijkend) Juridisch statuut- Individuele 
rechtstakken - Personeelsstatuut, incl. pensioenregeling". 

000. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 1 oktober 1996 aan de Minister van vervoer over 
"Lonen van het muterende personeel van de RMT naar de nieuwe privé-rederij", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 24 maart 1997, [75], 10170 (Vr. nr. 342). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 4 november 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Personeelsvermindering", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 10 maart 1997, [73], 9801 (Vr. nr. 169). 

000. Schriftelijke vraag van mevrouw Bertouille van 26 november 1996 aan de Waalse minister van 
binnenlandse zaken en openbaar ambt over "Recrutement par un pouvoir local d'un agent de la 
C.G.E.R.", Vr. en Antw., W. Pari., 1996-1997,29 november 1996, [3], 33 (Vr. nr. 26). 

000. Mondelinge vraag van mevrouw Bribosia-Picard aan de Vice-eerste minister en minister van 
economie en telecommunicatie over "het liberaliseren van de telecommunicatie en de gevolgen 
ervan voor Belgacom", Hand., Senaat, Commissie voor de financiën en de economische 
aangelegenheden, 1996-1997, 29 april1997, [COM 1-107], 825. 

000. Interpellatie van de heer Detienne tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de door de directie van Belgacom aangekondigde schrapping van 6000 
banen", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 
1996-1997, 14 mei 1997, [C 330], 8 (Int. nr. 1302). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Arens van 11 juli 1997 aan de Vice-eerste minister en. minister 
van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Plannen voor de herstructurering van het 
personeel -Provincie Luxemburg", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 6 oktober 1997, [99], 13327 
(Vr. nr. 228). 

• Vraag niet beantwoord. De vraag beperkt zich niet tot de provincie Luxemburg. 
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000. Schriftelijke vraag van de heer Van Eetvelt van 30 september 1997 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Belgacom -
Aangepast beheerscontract- Gevolgen voor het personeel", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 20 juli 
1998, [137], 18941 (Vr. nr. 245). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Detienne van 1 oktober 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Werktijdverkorting", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998,4 mei 1998, [127], 17581 (Vr. nr. 246). 

• De bevoegde minister, die via de pers een oproep had gericht tot de ondernemingen om vrijwillig de 
32-uren werkweek in te voeren, wordt gevraagd of deze oproep ook geldt voor de autonome 
overheidsbedrijven "en meer bepaald voor Belgacom, waar op korte termijn een verlies van 6.500 
arbeidsplaatsen wordt verwacht". Gevraagd wordt naar de houding van de "regeringsafgevaardigden 
in de raad van bestuur van Belgacom" . De minister antwoordt dat de vertegenwoordigers van de 
regering - hij bedoelt allicht de vertegenwoordigers van de Staat - zich hierover "niet uit te spreken 
[hebben]", gezien de autonomie van Belgacom. 

000. Mondelinge vraag van de heer Van Eetvelt aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de huidige aanwervingspoEtiek van Belgacom", Hand., Kamer. 
Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1997-1998, 5 mei 1998, 
[C 563], 10 (Vr. nr. 1079). 

2.1.4 Andere 

2.1.4.1 Begroting. staatsschuld - algemeen 

Niet alle vragen over staatsschuld of begrotingstekort zijn opgenomen, doch enkel degene die rechtstreeks 
relevant zijn voor de studie van het Belgisch privatiseringsfenomeen. Vragen over de samenstelling van de 
schuld bijvoorbeeld, zijn niet opgenomen. Referenties houdt de doctorandus ter beschikking. . 

342. Schriftelijke vraag van de heer Lenfant van 25 september 1986 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting, wetenschapsbeleid en het plan over "Begrotingstekort", Vr. en Antw., 
Senaat, 1986-1987, 23 december 1986, [11], 657 (Vr. nr. 33). 

343. Schriftelijke vraag van de heer Deworme van 7 oktober 1987 aan de Minister van financiën over 
"Evolutie van de rijksschuld", Vr. en Antw., Senaat, 1987-1988, 3 november 1987, [4], 144 
(Vr. nr. 151). 

344. Schriftelijke vraag van de heer Deworme van 7 oktober 1987 aan de Minister van financiën over 
"Evolutie van de rijksschuld", Vr. en Antw., Senaat, 1987-1988, 27 oktober 1987, [3], 116 
(Vr. nr. 399). 

,345. Schriftelijke vraag van de heer Duquesne van 13 juli 1988 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting en wetenschapsbeleid over "Sanering overheidsfinanciën - Rijksschuld", 
Vr. en Antw., Senaat, BZ 1988, 9 augustus 1988, [14], 620 (Vr. nr. 2). 

346. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 10 april 1989 aan de Minister van financiën over 
"Rijksschuld", Vr. en Antw., Senaat, 1988-1989,9 mei 1989, [30], 1518 (Vr. nr. 183). 

347. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 24 november 1989 aan de Minister van financiën over 
"Rijksschuld - Percentage BNP", Vr. en Antw., Senaat, 1989-1990, 16 januari 1990, [14], 619 
(Vr. nr. 38). 

348. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 13 februari 1990 aan de Minister van financiën over 
"Rijksschuld - Toelichting - Maandelijks communiqué van het ministerie van Financiën", 
Vr. en Antw., Senaat, 1989-1990, 13 maart 1990, [22], 1043 (Vr. nr. 98). 
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349. Schriftelijke vraag van de heer De Vlieghere van 19 maart 1992 aan de Minister van begroting 
over "Debudgettering", Vr. en Antw., Kamer, BZ 1991-1992, 18 mei 1992, [10], 513 (Vr. nr. 1). 

• Het antwoord op deze vraag bevat een uitzonderlijk heldere toelichting op het fenomeen 
"debudgettering" in zijn geheel. 

000. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 3 augustus 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken over "Overheidsschuld - Privatisering van 
overheidsbedrijven", Vr. en Antw., Senaat, BZ 1991-1992, 22 september 1992, [23], 963 
(Vr. nr. 114). 

• Vraag niet beantwoord. 

000. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 3 augustus 1992 aan de Minister van financiën over 
"Overheidsschuld - Privatisering van overheidsbedrijven", Vr. en Antw., Senaat, BZ 1991-1992, 
8 september 1992, [21], 878 (Vr. nr. 117). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 3 augustus 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsschuld - Privatisering van 
overheidsbedrijven", Vr. enAntw., Senaat, 1992-1993, 26januari 1993, [41], 1724 (Vr. nr. 131). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 117 van 3 augustus 1992. 

350. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 18 september 1992 aan de Minister van financiën over 
"Openbare schuld - Ontwikkeling", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 27 oktober 1992, [28], 1180 
(Vr. nr. 148). 

351. Schriftelijke vraag van de heer Bock van 8 januari 1993 aan de Minister van begroting over 
"Nationale begroting - Verloop van het tekort tussen 1980 en 1992", Vr. en Antw., Senaat, 
1992-1993, 16 februari 1993, [44], 1975 (Vr. nr. 12). 

352. Schriftelijke vraag van de heer Coëme van 14 november 1994 aan de Minister van financiën 
over "Begroting 1995 - Schuldratio - Primair overschot - Modellen", Vr. en Antw., Kamer, 
1994-1995, 19 december 1994, [133], 13897 (Vr. nr. 1280). 

353. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 14 februari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting over "Boekhoudkundige machinaties in de Rijksmiddelenbegroting", 
Vr. enAntw., Senaat, 1996-1997,25 februari 1997, [1-39], 1915 (Vr. nr. 23). 

354. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 14 februari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting over "Boekhoudkundige machinaties in de algemene uitgavenbegroting", 
Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 25 februari 1997, [1-39], 1916 (Vr. nr. 24). 

355. Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius van 30 januari 1998 aan de Vice-eerste 
minister en minister van begroting over "Totale overheidstekort in 1997", Vr. en Antw., Senaat, 
1997-1998, 3 maart 1998, [1-67], 3464 (Vr. nr. 820}. 

356. Schriftelijke vraag van de heer Van Hoorebeke van 6 mei 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting over "Halvering van de ·staatsschuld", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 
15 juni 1998, [132], 18204 (Vr. nr. 180). 

357. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 17 juli 1998 aan de Vice-eerste minister en minister 
van begroting over "Begrotingsdoelstelling in budgettaire termen versus de begrotingsdoelstelling 
in ESER-termen", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998,25 augustus 1998, [1-80], 4196 (Vr. nr. 1229). 

358. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 17 juli 1998 aan de Vice-eerste minister en minister 
van begroting over "Theoretische begrotingsruimte voor 1999", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 
25 augustus 1998, [1-80], 4198 (Vr. nr. 1230). 

359. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 17 juli 1998 aan de Vice-eerste minister en minister 
van begroting over "Nadere informatie over het verloop van de diverse overheidsrekeningen en de 
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definitie van de bruto-schuldgraad", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 25 augustus 1998, [1-80], 
4198 (Vr. nr. 1231). 

360. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 17 juli 1998 aan de Vice-eerste minister en minister 
van begroting over "V errechtvaardiging van de 6 %-norm van het primaire saldo van de 
gezamenlijke overheid en de verdeling van de budgettaire inspanning onder de verschillende 
bestuurlijke entiteiten", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 25 augustus 1998, [1-80], 4201 
(Vr. nr. 1232). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 24 juli 1998 aan de Vice-eerste minister en minister 
van begroting over "Verrichtingen buiten de NFB ter vermindering van de bruto-schuldgraad", 
Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 8 september 1998, [1-81], 4244 (Vr. nr. 1244). 

• Het antwoord handelt o.m. over de goudverkoop en "de voortzetting van het 
privatiseringsprogramma ". 

361. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 24 juli 1998 aan de Vice-eerste minister en minister 
van begroting over "Verklaring voor de geplande daling van de ratio van de totale 
overheidsantvangsten in de periode tot 2003", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 8 september 1998, 
[1-81], 4245 (Vr. nr. 1245). 

• Het antwoord handelt o.m. over "niet-structurele ontvangsten o.m. afkomstig van de verkoop van 
onroerende goederen en de vergunning voor een derde mobilofonienet". 

362. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 24 juli 1998 aan de Vice-eerste minister en minister 
van begroting over "Begrotingsjaar 1999", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 8 september 1998, 
[1-81], 4247 (Vr. nr. 1248). 

• Het antwoord handelt o.m. over de verkoop van onroerende goederen en de vergunning voor een derde 
mobilofonienet. 

363. Schriftelijke vraag van de heer Gabriëls van 28 oktober 1988 aan de Minister van financiën over 
"Overheidsinkomsten - Bedrag - Onderverdeling", Vr. en Antw., Kamer, 1988-1989, 21 februari 
1989, [48], 3525 (Vr. nr. 115). 

364. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 27 september 1999 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting, maatschappelijke integratie en sociale economie over 
"Begrotingsvoorstellen gelanceerd in de pers", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 8 november 1999, 
[5], 459 (Vr. nr. 2). 

2.1.4.2 Begroting. staatsschuld - boekhoudkundige verwerking van privatiseringsopbrengsten 

365. Bespreking van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1995 (1545/1 tot 5 + 1546/1) 
en van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1995 (1540/1 tot 22), 
Hand., Kamer, 1994-1995,8,9 en 10 november 1994, [3], 67, [4], 90, [5], 111 en [6], 117. 

• Veel aandacht wordt besteed aan de verenigbaarheid of onverenigbaarheid met het Europese recht 
van het regeringsbeleid om privatiseringsopbrengsten te verrekenen in de begroting. 

366. Interpellatie van de heer Verhofstadt tot de Eerste minister over "het uitlekken van een 
vertrouwelijke nota van de Nationale Bank", Hand., Kamer, 1994-1995, 10 november 1994, [7], 
169 (Int. nr. 1113). 

• In de nota raadt de Nationale Bank van België de regering aan om niet de term 
''privatiseringsopbrengsten" te hanteren - want die mogen volgens de Europese boekhoudregels niet 
worden meegerekend ter berekening van het begrotingstekort. "De term privatiseringsopbrengsten 
geeft moeilijkheden bij de Europese Commissie. De enige manier om daaraan te ontsnappen is het tot 
stand brengen van een 'verpakking' in de vorm van monopolierente, vervroegde inning van dividenden, 
concessierechten, verkoop van gebouwen, enz ... ". "Een praktisch besluit uit dit alles is dat men om 
geen problemen te hebben met de Commissie de opbrengst van de verkoop van activa best zoveel 
mogelijk zou verpakken in de vorm van dividenden, monopolierentebetalingen, enz." 
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000. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 14 februari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting over "Boekhoudkundige machinaties in de Rijksmiddelenbegroting", 
Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 25 februari 1997, [1-39], 1915 (Vr. nr. 23). 

'367. Bespreking van de regeringsverklaring, Hand., Kamer, 1996-1997, 8 oktober 1997, [185], 6475 
en 9 oktober 1997, [187], 6567. 

• O.m. discussie over het voorstel van de oppositie om met de opbrengsten van verreikende 
privatiseringsoperaties een lastenverlaging te financieren. 

368. Bespreking van Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999, ontwerp van algemene 
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999, wetsontwerp houdende negende aanpassing van de 
algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 51 "Rijksschuld" en wetsontwerp 
houdende twaalfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 -
Sectie 18 "Ministerie van Financiën", Hand., Kamer, 1998-1999, 17 december 1998, [295], 10551. 

• O.m. discussie over het voorstel van de oppositie om met de opbrengsten van verreikende 
privatiseringsopera ties een lastenverlaging te financieren. 

2.1.4.3 Overheidswaarborgen 

369. Schriftelijke vraag van de heer Cardoen van 14 januari 1981 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economische zaken over "Distrigaz - Olie - Bevoorrading - Staatswaarborg", 
Vr. enAntw., Kamer, 1980-1981, 10 februari 1981, [18], 1490 (Vr. nr. 108). 

370. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 14 juni 1985 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en middenstand over "Industrieel overheidsbeleid", Vr. en Antw., Kamer, 
1984-1985, 30 juli 1985, [36], 4164 (Vr. nr. 327bis). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Duquesne van 20 september 1988 aan de Staatssecretaris voor 
Europese zaken en landbouw over "Nationaal Instituut voor landbouwkrediet - Staatswaarborg", 
Vr. en Antw., Senaat, 1988-1989, 15 november 1988, [6], 219 (Vr. nr. 14). 

3 71. Mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Eerste minister over "het verlies op de verkoop 
van het boorplatform Yatiy", Hand., Senaat, 1994-1995, 1 februari 1995, [36], 1106. 

372. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 6 september 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting over "Schulden gewaarborgd door de Staat", Vr. en Antw., Kamer, 
1995-1996, 16 oktober 1995, [6], 373 (Vr. nr. 4). 

373. Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe van 19 september 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van begroting over "Toegekende overheidswaarborgen op leningen uitgegeven 
of aangegaan door overheidsbedrijven en parastatalen", Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 17 
oktober 1995, [1-3], 88 (Vr. nr. 2). 

374. Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe van 19 september 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van financiën en buitenlandse handel over "Toegekende overheidswaarborgen 
op leningen uitgegeven of aangegaan door overheidsbedrijven en parastatal en", Vr. en Antw., 
Senaat, 1995-1996, 7 november 1995, [1-4], 145 (Vr. nr. 5). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Dupré van 16 oktober 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "NMKN - Minpositie - Overheidswaarborg", 
Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 11 december 1995, [13], 1328 (Vr. nr. 120). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 22 januari 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "NMKN - Verlies - Deviezen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1995-1996, 4 maart 1996, [24], 2692 (Vr. nr. 240). 
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375. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 4 oktober 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Verlenen van staatswaarborgen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 9 december 1996, [61], 8122 (Vr. nr. 591). 

• De vraag handelt over "staatswaarborgen ten belopen van 150 miljard frank verleend voor leningen 
die verband hielden met de bouw van de HST". Het antwoord biedt een volledig overzicht van 
staatswaarborgen. 

376. Schriftelijke vraag van de heer Kubla van 9 juli 1996 aan de Minister-president van de Waalse 
regering, belast met economie, buitenlandse handel, K.M.O., toerisme en patrimonium over "Les 
dettes garanties par les pouvoirs publics", Vr. en Antw., W. Pari., 1995-1996, 15 juli 1996, [13], 19 
(Vr. nr. 67). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Tavemier van 17 februari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Leningen aangegaan door de NMKN -
Wisselkoersverliezen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 23 maart 1998, [122], 16864 
(Vr. nr. 1245). 

2.1.4.4 OESO-Overeenkomst inzake directe investeringen 

3 77. Interpellatie van de heer De leuze tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de aan de gang zijnde onderhandelingen over de multilaterale 
investeringsovereenkomst", Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, 1996-1997, 
3 juni 1997, [C 347], 1 (Int. nr. 1330). 

378. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 20 februari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Onmogelijkheid tot het ondertekenen van het 
Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAl) wegens het ontbreken van een parlementair debat, 
Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998,7 apri11998, [1-70], 3631 (Vr. nr. 883). 

379. Interpellatiè van de heer Viseur tot de minister van buitenlandse zaken over "de overeenkomst 
tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de bescherming van investeringen", Hand., 
Kamer. Commissie voor de buitenlandse betrekkingen, 1997-1998, 15 juli 1998, [C 627], 20 
(Int. nr. 1970). 

380. Schriftelijke vraag van de heer Tavemier van 4 augustus 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met de buitenlandse handel, over "Organisatie 
van het publiek debat over een multilateraal investeringsakkoord (MAl), Vr. en Antw., Kamer, 
1998-1999,21 december 1998, [156]~ 21140 (Vr. nr. 161). 

· 2.1.4.5 Niet geklasseerd 

381. Schriftelijke vraag van de heer Deworme van 11 oktober 1983 aan de Minister van 
. verkeerswezen en posterijen, telegrafie en telefonie over "Controle van het luchtruim tussen 10 000 
en 25 000 voet - Privatisering", Vr. en Antw., Senaat, 1982-1983, 22 november 1983, [7], 220 
(Vr. nr. 3). 

• Van ''privatisering" is geen sprake, aangezien de controle van (een deel van) het luchtruim wordt 
toevertrouwd aan Eurocontrol, een publieke Europese instelling. 

000. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 19 september 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Opvragen van geld bij de banken- Aanrekening 
kostprijs", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 6 januari 1998, [1-63], 3226 (Vr. nr. 183). 

• Zie het antwoord van de bevoegde minister: " ... Het inschrijven van munteenheden op de Protonkaart 
komt inderdaad economisch overeen met de uitgifte van muntstukken en geldbriefjes waarvoor het 
muntrecht aan de handelsbanken toekomt in de plaats van aan de Schatkist voor de muntstukken en 
aan de Nationale Bank van België voor de bankbriefjes. 11 Ik heb reeds de gelegenheid gehad te 
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zeggen, dat het muntrecht dat overeenstemt met de munteenheden in voorraad op de Proton-kaarten, 
dus geprivatiseerd is. ... " 

~ 2.2 Privatisering van staatsactiva : institutioneel kader 

2.2.1 Commissie voor evaluatie van de activa van het rijk 

382. Mondelinge vraag van de heer Van Belle aan de Minister van financiën over "de activiteiten van 
de Commissie voor evaluatie van de activa van het Rijk", Hand., Senaat, 1992-1993, 21 januari 
1993, [48], 1404. 

383. Schriftelijke vraag van de heer Van Hooland van 5 februari 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken over "Commissie voor evaluatie van de activa van het 
rijk", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 9 maart 1993, [47], 2127 (Vr. nr. 269). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Eertrand van 16 februari 1993 aan de Minister van financiën 
over "Rijksactiva - Schattingscommissie", Vr. en Antw., Kamer, 1992-1993, 15 maart 1993, [51], 
4316 (Vr. nr. 435). 

384. Mondelinge vraag van de heer Dewael aan de Minister van financiën over "de oprichting van de 
holding Antares door Thierry Masset, voorzitter van de privatiseringscommissie", Hand., Kamer, 
1992-1993,30 juni 1993, [67], 3063. 

385. Mondelinge vraag van de heer Colla aan de Minister van financiën over "de verenigbaarheid 
tussen het voorzitterschap van de zogenaamde 'privatiseringscommissie' en de privé-activiteit van 
de betrokken voorzitter", Hand., Kamer, 1992-1993, 30 juni 1993, [67], 3063. 

2.2.2 Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat 

386. Schriftelijke vraag van de heer Désir van 31 januari 1986 aan de Minister van financiën over 
"Inventaris van het vermogen van de Staat - Commissie voor de inventaris", Vr. en Antw., Kamer, 
1985-1986, 11 maart 1986, [10], 898 (Vr. nr. 92). 

387. Interpellatie van de heer de Wasseige tot de Minister van Financiën over "het ontbreken van een 
inventaris van het vermogen van de Staat", Par/. Hand., Senaat, 1985-1986, 7 februari 1986, 430. 

388. Schriftelijke vraag van de heer Vansteenkiste van 18 februari 1986 aan de Minister van 
financiën over "Vermogen van de Staat - Inventaris", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 18 maart 
1986, [11], 1004 (Vr. nr. 121). 

• Bij wijze van antwoord wordt verwezen naar het antwoord op vraag nr. 92 van 31 januari 1986. 

389. Schriftelijke vraag van mevrouw Bastien van 24 november 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Inventaris van het rijkspatrimonium", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 2 februari 1998, [115], 15762 (Vr. nr. 1132). 

2.2.3 Externe adviseurs 

390. Schriftelijke vraag van de heer Bossuyt van 5 november 1982 aan de Minister van economische 
zaken over "Sectoriële holdings - Aan externe bureaus verschuldigde honoraria", Vr. en Antw., 
Kamer, 1982-1983, 3 mei 1983, [26], 2174 (Vr. nr. 10). 

391. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van financiën over "de identiteit van de 
consulenten bij de overdracht van activa ASLK-NIM en de kosten voor hun optreden", Hand., 
Kamer, 1993-1994, 28 oktober 1993, [5], 129. 

000. Schriftelijke vraag van de heer Sirnonet van 8 november 1993 aan de Minister van financiën 
over "ASLK- Privatisering- Bemiddeling- Prijs", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 3 januari 1994, 
[88], 8543 (Vr. nr. 779). 
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000. Mondelinge vraag van de heer Daems aan de Minister van financiën over "de huidige stand van 
zaken in de privatiseringsdossiers ASLK en NIM", Hand., Kamer, 1993-1994, 2 december 1993, 
[15], 463. 

392. Schriftelijke vràag van de heer Reynders van 17 januari 1994 aan de Minister van financiën 
over "ASLK- NIM- Verkoop van activa- Externe adviseurs", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 7 
maart 1994, [97], 9656 (Vr. nr. 874). · 

2.3 Privatisering van staatsactiva : gerealiseerde operaties 

2.3.1 Niet geklasseerd 

3 93. Mondelinge vraag van de heer Decléty aan de Minister-president van de Waalse Gewestregering 
over "la privatisation de Belairbus", Hand., W. Pari., 1990-1991, 21 februari 1991, [9], 7. 

394. Interpellatie van de heer Barbé tot de Voorzitter van de Vlaamse executieve, 
Gemeenschapsminister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen 
over "de privatisering van NV Fabelta Ninove en de uitvoering van het textielplan", Hand., Vl. R., 
BZ 1992, 13 mei 1992, [18], 550. 

• " ... ·Minister Eyskens voerde hierbij de techniek van de niet-stemgerechtigde aandelen in : via de 
NMNS kregen tientallen finna's vers kapitaal. Het Instituut voor Textiel en Confectie, het ITCB, moest 
over deze dossiers adviseren. De firma's die op deze manier geld kregen, zouden later deze aandelen 
opnieuw inkopen. Deze herprivatisering is aan de gang . ... " 

2.3.2 V erschiliende transacties 

000. Schriftelijke vraag van de heer De Vlieghere van 19 maart 1992 aan de Minister van begroting 
over "Debudgettering", Vr. en Antw., Kamer, BZ 1991-1992, 18 mei 1992, [10], 513 (Vr. nr. 1). 

395. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 3 augustus 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken over "Overheidsschuld - Privatisering van 
overheidsbedrijven", Vr. en Antw., Senaat, BZ 1991-1992, 22 september 1992, [23], 963 
(Vr. nr. 114). 

• Vraag niet beantwoord. 

396. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 3 augustus 1992 aan de Minister van financiën over 
"Overheidsschuld - Privatisering van overheidsbedrijven", Vr. en Antw., Senaat, BZ 1991-1992, 
8 september 1992, [21], 878 (Vr. nr. 117). 

• Uit het antwoord: "Het enige nuttig objectief bestaat erin de bezittingen die de Staat zal beslissen te 
verkopen, aan de hoogste prijs te realiseren." 

397. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 3 augustus 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsschuld - Privatisering van 
overheidsbedrijven", Vr. enAntw., Senaat, 1992-1993, 26januari 1993, [41], 1724 (Vr. nr. 131). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 117 van 3 augustus 1992. 

398. Interpellatie van de heer Vautmans tot de Eerste minister over "zijn tegenstrijdige verklaringen 
en deze van de vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven met 
betrekking tot de privatiseringen van de overheidsinstellingen", Hand., Kamer, Commissie voor, de 
infrastructuur, 1992-1993, 22 december 1992, [C 34], 37 (Int. nr. 247). 

399. Schriftelijke vraag van de heer Eertrand van 16 februari 1993 aan de Minister van financiën 
over "Rijksactiva - Schattingscommissie", Vr. en Antw., Kamer, 1992-1993, 15 maart 1993, [51], 
4316 (Vr. nr. 435). 
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400. Interpellatie van de heer Goovaerts tot de Minister van financiën over "de privatisering van een 
aantal overheidsactiva", Hand., Senaat, 1992-1993, 2 maart 1993, [65], 1938. 

401. Interpellatie van de heer Reynders tot de Eerste minister over "de stand van zaken inzake 
privatiseringen", Hand., Kamer, Commissie voor de financiën, 1992-1993, 14 juli 1993, [C 139], 23 
(Int. nr. 545). 

402. Interpellatie van de heer Goovaerts tot de Minister van financiën over "de privatisering van een 
aantal overheidsinstellingen", Hand., Senaat, 1992-1993, 14 juli 1993, [121], 3801. 

403. Interpellatie van de heer Van Hooland tot de Vice-eerste minister en minister van begroting over 
"het privatiseringsbeleid en de beheersing van de overheidsuitgaven, naar aanleiding van de 
aangekondigde privatisering van Belgacom", Hand., Senaat, 1993-1994, 10 februari 1994, [40], 
1199. 

404. Bespreking van de regeringsverklaring, Hand., Kamer, 1995-1996, 3 oktober 1996, [102], 
3698-3699 en 3709-3710. 

2.3.3 Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) 

• Zie ook infra, onder "Taalwetgeving". 

405. Interpellatie van de heer Defosset tot de Minister van financiën over "de nieuwe structuren in de 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas en de desbetreffende koninklijke besluiten dd. 24 december 
1980", Hand., Kamer, 1980-1981, 19 maart 1981, 1542. 

• Zie ook de uiteenzetting van de heer Nyffels over de financiering van het sociaal huisvestingskrediet. 

406. Mondelinge vraag van de heer Poma aan de Minister van financiën over "de onvoldoende 
lcredieten die de A.S.L.K.aan de bouwmaatschappijen verleent", Hand., Kamer, 1980-1981, 10 juni 
1981, [81], 2290. 

407. Schriftelijke vraag van de heer Eerdekens van 22 mei 1987 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting, wetenschapsbeleid en het plan over "ASLK - Tegemoetkoming van het 
Rijk", Vr. en Antw., Kamer, 1986-1987, 3 november 1987, [49], 4499 (Vr. nr. 21). 

• Enkel voorlopig antwoord. De vraag wordt gesteld omdat "[s]ommige regeringsleden zouden 
voorgesteld hebben de ASLK gedeeltelijk of geheel te privatiseren". 

408. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 8 februari 1993 aan de Minister van financiën 
over "ASLK - aandelen in handelsvennootschappen", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 23 maart 
1993, [49], 2246 (Vr. nr. 270). 

• Gevraagd wordt of ASLK-Holding wel aandelen mag bezitten in dochterondernemingen ASLK-Bank en 
ASLK-Verzekeringen. 

409. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 16 februari 1993 aan de Minister van financiën 
over "ASLK - Controle over andere lcredietvennootschappen", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 
23 maart 1993, [49], 2248 (Vr. nr. 278). 

410. Interpellatie van de heer De Grauwe tot de Minister van financiën over "de privatisering van de 
ASLK", Hand., Senaat, 1992-1993, 5 mei 1993, [85], 2476. 

411. Mondelinge vraag van de heer Ylieff aan de Minister van financiën over "de toestand bij de 
OKI's, meer in het bijzonder bij de ASLK", Hand., Kamer, 1992-1993, 19 mei 1993, [56], 2399. 

412. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 16 september 1993 aan de Minister van financiën 
over "ASLK - Privatisering - Sociale leningen via erkende kredietvennootschappen", Vr. en Antw., 
Senaat, 1992-1993, 19 oktober 1993, [78], 4067 (Vr. nr. 495). 

000. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van financiën over "de identiteit van de 
consulenten bij de overdracht van activa ASLK-NIM en de kosten voor hun optreden", Hand., 
Kamer, 1993-1994, 28 oktober 1993, [5], 129. 
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413. Schriftelijke vraag van de heer Sirnonet van 8 november 1993 aan de Minister van financiën 
over "ASLK- Privatisering- Bemiddeling- Prijs", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 3 januari 1994, 
[88], 8543 (Vr. nr. 779). 

414. Mondelinge vraag van de heer Daems aan de Minister van financiën over "de huidige stand van 
zaken in de privatiseringsdossiers ASLK en NIM", Hand., Kamer, 1993-1994, 2 december 1993, 
[15], 463. 

415. Mondelinge vraag van de heer Boël aan de Minister van financiën over "de repercussie van de 
privatisering van de ASLK op de sociale hypothecaire leningen toegekend door erkende 
kredietmaatschappijen", Hand., Senaat, 1993-1994, 23 december 1993, [29], 685. 

416. Schriftelijke vraag van de heer Barremans van 23 november 1993 aan de Minister van financiën 
over "Toekomst van de door de ASLK erkende kredietmaatschappij en", Vr. en Antw., Senaat, 
1993-1994, 8 februari 1994, [94], 4881 (Vr. nr. 546). 

417. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 29 december 1993 aan de Minister van financiën 
over "Privatisering ASLK- Implicaties inzake gemeentetaksen", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 
15 februari 1994, [95], 4927 (Vr. nr. 576). 

418. Schriftelijke vraag van de heer Van Hooland van 18 mei 1994 aan de Minister van financiën 
over "ASLK - Personeelsformatie en -bezetting", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 28 juni 1994, 
[114], 6068 (Vr. nr. 769). 

• Antwoord: "Wat de ASLK betreft is de vraag zonder voonverp wegens de privatisering van de 
instelling in oktober 1993." 

419. Interpellatie van de heer Mathieu aan de Waalse minister van "action sociale, du logement et de 
la santé" over "l'avenir des sociétés de crédit agréees par la CGER", Hand., W. Pari., 1995-1996, 
17 januari 1996, [9], 17. 

420. Schriftelijke vraag van mevrouw Bertouille van 26 november 1996 aan de Waalse minister van 
binnenlandse zaken en openbaar ambt over "Recrutement par un pouvoir local d'un agent de la 
C.G.E.R.", Vr. en Antw., W. Pari., 1996-1997, 29 november 1996, [3], 33 (Vr. nr. 26). 

421. Mondelinge vraag van de heer Daems aan de Vice-eerste minister en minister van financiën en 
buitenlandse handel over "de privatisering van de ASLK", Hand., Kamer, 1996-1997, 16 januari 
1997, [130], 4659. 

422. Schriftelijke vraag van de heer Detienne van 9 mei 1997 aan de Minister van tewerkstelling en 
arbeid over "Werkloosheidsuitkering - Uitsluiting - Langdurige werkloosheid - Personen met meer 
dan 20 jaar activiteit als werknemer", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 15 september 1997, [97], 
13141 (Vr. nr. 347). 

• Over de tussenkomst van de ASLK bij het opmaken van een overzicht van activiteit van langdurig 
werklozen (= overheidstaak) . 

. 423. Schriftelijke vraag van mevrouw Bastien van 22 mei 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "ASLK- Statuten- Privatisering", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 30 juni 1997, [88], 12021 (Vr. nr. 904). 

• Vraag niet beantwoord. 

424. Interpellatie van de heer Van Hoorebeke tot de Eerste minister over "de komende wijziging in de 
structuur van de Generale Maatschappij en de eventuele repercussies voor de autonomie van 
Tractebel", Hand., Kamer. Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, 
de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, 
1997-1998, 9 juni 1998, [C 590], 1 (Int. nr. 1852). 
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425. Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de Eerste minister over "de rol die het Hof 
heeft gespeeld bij de overname van de Generale Bank", Hand., Senaat, 1997-1998, 11 juni 1998, 
[1-196], 5652. 

426. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 18 juni 1998 aan de Minister van financiën over 
"Gebruik van de gifpil en andere beïnvloedingsfactoren bij de overname van de Generale Bank", 
Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 6 oktober 1998, [1-83], 4386 (Vr. nr. 1147). 

427. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 19 juni 1998 aan de Eerste minister over "Gebruik 
van de gifpil en andere beïnvloedingsfactoren bij de overname van de Generale Bank", 
Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 28 juli 1998, [1-78], 4066 (Vr. nr. 1145). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op de interpellatie van de heer Van Hoorebeke van 
9 juni 1998 en op de mondelinge vraag van de heer Van Hauthem van 11 juni 1998 (supra). 

2.3.4 Belgacom 

2.3.4.1 Herstructurering- privatisering 

• Zie ook infra, onder "Taalwetgeving". 

428. Mondelinge vraag van de heer Van Elewyck aan de Minister van verkeerswezen en posterijen, 
telegrafie en telefonie over "het datatransport en het monopolie van de R.T.T.", Hand., Kamer, 
1984-1985, 23 mei 1985, [97], 2656. 

• O.m. over "een geleidelijke privatisering van de eindapparatuur". 

429. Interpellatie van de heer Willockx tot de Eerste minister over "het getalm met het RTT-contract 
en de gevolgen hiervan op de onderhandelingspositie van de overheid", Hand., Kamer, 1985-1986, 
5 maart 1986, [26], 673. 

• O.m. over privatisering. 

430. Schriftelijke vraag van de heer Desutter van 14 maart 1986 aan de Staatssecretaris voor 
posterijen, telegrafie en telefonie over "R.T.T. - Privatisering", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 
15 april1986, (15], 1491 (Vr. nr. 61). 

431. Interpellatie van de heer Vermeiren tot de Staatssecretaris voor posterijen, telegrafie en telefonie 
over "de RTT en de nieuwe communicatietechnieken", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, 1985-1986, 1 juli 1986, [C-63], 2. 

• O.m. over privatisering en monopolierente. 

432. Mondelinge vraag van de heer Petitjean aan de Staatssecretaris voor posterijen, telegrafie en 
telefonie over "het verslag van de Commissie voor het onderzoek naar het toekennen van een 
grotere autonomie aan de RTT", Hand., Kamer, 1986-1987, 13 november 1986, [8], 216. 

433. Interpellatie van de heer Geens tot de Staatssecretaris voor posterijen, telegrafie en telefonie over 
"de vorm en de aard van de privatisering van de RTT alsmede de juiste omstandigheden", Hand., 
Senaat, 1986-1987, 10 maart 1987, (55], 1416. 

434. Schriftelijke vraag van de heer Désir van 9 januari 1989 aan de Minister van posterijen, 
telegrafie en telefonie over "RTT- Vergoeding voor alleenrecht", Vr. en Antw., Senaat, 1988-1989, 
24 januari 1989, [16], 789 (Vr. nr. 28). 

435. Schriftelijke vraag van de heer Diegenant van 9 januari 1990 aan de Minister van posterijen, 
telegrafie en telefonie over "Cartex .- Samenwerking met de privé-sector", Vr. en Antw., Senaat, 
1989-1990, 6 februari 1990, [17], 791 (Vr. nr. 29). 

436. Mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Minister van posterijen, telegrafie en telefonie 
over "joint venture R.T.T.-Telindus-France Télécom", Hand., Kamer, 1989-1990, 14 juni 1990, 
[63], 2960. 
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437. Interpellatie van de heer Perdieu tot de Minister van posterijen, telegrafie en telefonie over "de 
interne herstructurering van de R.T.T.", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 
1990-1991, 18 december 1990, [C 27], 2 (Int. nr. 482). 

000. Interpellatie van de heer Vautmans tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de beheerscontracten van de NMBS en de RTT", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, BZ 1991-1992, 30 juni 1992, [C 54], 1 (Int. nr. 96). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Duquesne van 13 juli 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Beheercontract van Belgacom -
Strategisch plan, financieel plan en bedrijfplan", Vr. enAntw., Kamer, BZ 1991-1992, 7 september 
1992, [25], 1719 (Vr. nr. 143). 

438. Interpellatie van de heer Vautmans tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "Belgacom en de liberalisering van het telecomverkeer", Hand., Kamer, 

. Commissie voor de infrastructuur, 1992-1993, 22 december 1992, [C 33], 29 (Int. nr. 243). 

• O.m. over de mogelijkheid van privatisering. 

439. Interpellatie van de heer Van Eetvelt tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "het ondernemingsplan van Belgacom", Hand., Kamer, Commissie voor 
de infrastructuur, 1992-1993, 21 april1993, [C 88], 1 (Int. nr. 439). 

• O.m. over de mogelijkheid van privatisering offilialisering, en het verschil tussen beide. 

000. Mondelinge vraag van de heer Colla aan de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de beslissingen van Belgacom inzake filialisering en tarieven" en over 
"de Europese politiek inzake liberalisering", Hand., Kamer, 1992-1993, 12 mei 1993, [54], 2338. 

440. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de procedure voor de privatisering van Belgacom", 
Hand., Kamer, 1992-1993, 12 mei 1993, [54], 2339. 

441. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 22 april1993 aan de Vlaamse minister 
van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "Belgacom -
Verklaring voorzitter Vlaamse regering", Vr. en Antw., Vl. R., 1992-1993, 1 juni 1993, [14], 757 
(Vr. nr. 72). 

442. Mondelinge vraag van de heer Van Hooland tot de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"de privatisering van Belgacom", Hand., Vl. R., 1993-1994, 27 januari 1994, [25], 1072. 

443. Interpellatie van de heer Van Hooland tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de privatisering en het beheer van Belgacom", Hand., Senaat, 
1993-1994, 10 februari 1994, [40], 1196. 

000. Interpellatie van de heer Van Hooland tot de Vice-eerste minister en minister van begroting over 
"het privatiseringsbeleid en de beheersing van de overheidsuitgaven, naar aanleiding van de 
aangekondigde privatisering van Belgacom", Hand., Senaat, 1993-1994, 10 februari 1994, [40], 
1199. 

444. Interpellatie van de heer Ylieff tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de dreigende privatisering van Belgacom en de noodzaak om goed 
presterende overheidsdiensten te verdedigen", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 
1993-1994,29 maart 1994, [C 73], 17 (Int. nr. 906). 

445. Interpellatie van de heer Simons tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de eventuele privatisering van Belgacom", Hand., Kamer, Commissie 
voor de infrastructuur, 1993-1994,29 maart 1994, [C 73], 17 (Int. nr. 907). 
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446. Interpellatie van de heer Reynders tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de privatisering van Belgacom", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, 1993-1994, 29 maart 1994, [C 73], 17 (Int. nr. 933). 

447. Interpellatie van de heer Daems tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de privatisering van Belgacom", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, 1993-1994, 29 maart 1994, [C 73], 17 (Int. nr. 928). 

448. Interpellatie van de heer De Clerck tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de voorbereiding van de privatisering van Belgacom en de toekomstvisie 
op de ontwikkeling van de telecommunicatie in België", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, 1993-1994, 22 juni 1994, [C 108], 33 (Int. nr. 1007). 

449. Schriftelijke vraag van mevrouw Maes van 20 juli 1994 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Privatisering Belgacom", Vr. en Antw., Senaat, 
1994-1995, 6 december 1994, [136], 7122 (Vr. nr. 857). 

450. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 22 september 1994 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom - Telecommunicatie 
- Regeringsverklaring", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 19 december 1994, [133], 13869 
(Vr. nr. 1152). 

451. Interpellatie van de heer Reynders tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "het beheer van de overheidsbedrijven en meer bepaald van Belgacom", 
Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1993-1994, 22 september 1994, [C 118], 1 
(Int. nr. 1 065). 

452. Interpellatie van de heer Simons tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de komende omvorming van Belgacom tot een naamloze vennootschap en 
de privatisering die daar waarschijnlijk zal uit volgen", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, 1993-1994, 22 september 1994, [C 118], 1 (Int. nr. 1 076). 

453. Mondelinge vraag van de heer Daems aan de Minister van financiën over "de prefinanciering 
voor de privatisering van Belgacom via ASLK", Hand., Kamer, 1993-1994, 11 oktober 1994, [1], 
12. 

000. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 20 december 1994 aan de Minister van financiën over 
"Prefinanciering van de privatisering van overheidsbedrijven", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 
28 februari 1995, [148], 7822 (Vr. nr. 937). 

454. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 13 februari 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom - Raad van bestuur -
Samenstelling", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 20 maart 1995, [145], 15486 (Vr. nr. 1328). 

• Vraag niet beantwoord, maar identiek aan vraag nr. 6 van de heer Annemans van 30juni 1995. 

000. Interpellatie van de heer De Clerck tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de te volgen strategie voor de verdere ontwikkeling van de 
telecommunicatie in België", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 
29 maart 1995, [C 80], 17. 

455. Schriftelijke vraag van de heer Dewael van 30 juni 1995 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom - Omzetting tot naamloze vennootschap 
-Staat van activa en passiva", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 10 juni 1996, [37], 4803 (Vr. nr. 1). 

456. Schriftelijke vraag van de heer Annemans van 30 juni 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom - Raad van bestuur -
Samenstelling", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 10 juni 1996, [37], 4806 (Vr. nr. 6). 
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457. Mondelinge vraag van de heer Coene aan de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "het Belgacom.;management", Hand., Senaat, 1995-1996, 23 november 
1995, [1-10], 216. 

000. Mondelinge vraag van de heer Joncimeer aan de Vice-eerste minister en minister van economie · 
en telecommunicatie over "de urgentie die wordt ingeroepen en de toekomstige rol van het 
Parlement inzake het definiëren van de universele dienstverlening op het gebied van de 
telecommunicatie", Hand., Senaat, 1995-1996, 23 november 1995, [1-10], 218. 

458. Interventie van de heer Reynders tijdens het debat over het ontwerp van wet houdende fiscale, 
financiële en diverse bepalingen, Hand., Kamer, 1995-1996, 28 november 1995, [23], 676-677. 

459. Mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "het niet gepubliceerd koninklijk besluit in verband met het Directiecomité 
van Belgacom", Hand., Kamer, 1995-1996, 18 januari 1996, [32], 1018. 

460. Interpellatie van de heer Daems tot de Eerste minister over "de bestemming van de Belgacom
miljarden", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 
1995-1996, 14 februari 1996, [C 79], 51 (Int. nr. 231). 

461. Interpellatie van de heer Reynders tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende het directiecomité van 
Belgacom", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 4et verkeer en de overheidsbedrijven, 
1995-1996, 14 februari 1996, [C 80], 59 (Int. nr. 275). 

462. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 27 maart 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Verkoop van aandelen -
Opbrengstverdeling", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 24 februari 1997, [71], 9506 (Vr. nr. 96). 

463. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 27 maart 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Verkoop van aandelen - Kosten", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 24 februari 1997, [71], 9507 (Vr. nr. 97). 

464. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 4 april 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Directie - Winstdeling", 
Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 24 juni 1996, [39], 5107 (Vr. nr. 103). 

465. Interpellatie van de heer De Croo tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de vergoeding van 200 miljoen voor de leden van het directiecomité van 
Belgacom", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 
1995-1996, 29 mei 1996, [C 142], 1 (Int. nr. 506). 

466. Interpellatie van de heer Reynders tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de deelneming in de winst door de bestuursleden van Belgacom", Hand., 
Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 29 mei 
1996, [C 142], 1 (Int. nr. 516). 

467. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 juni 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Directiecomité", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997,4 november 1996, [56], 7491 (Vr. nr. 130). 

468. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 4 november 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Personeelsvermindering", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 10 maart 1997, [73], 9801 (Vr. nr. 169). 

469. Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de plannen van Belgacom tot oprichting van een 
bewakingsonderneming", Hand., Senaat, Commissie voor de financiën en de economische 
aangelegenheden, 1996-1997, 20 maart 1997, [COM 1-101], 783, en 15 april1997, [COM 1-104], 
802. 
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470. Mondelinge vraag ;van mevrouw Bribosia-Picard aan de Vice-eerste minister en minister van 
economie en telecommunicatie over "het liberaliseren van de telecommunicatie en de gevolgen 
ervan voor Belgacom", Hand., Senaat, Commissie voor de financiën en de economische 
aangelegenheden, 1996-1997, 29 april1997, [COM 1-107], 825. 

4 71. Interpellatie van de heer Detienne tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de door de directie van Belgacom aangekondigde schrapping van 6000 
banen", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 
1996-1997, 14 mei 1997, [C 330], 8 (Int. nr. 1302). 

472. Schriftelijke vraag van de heer Delcroix van 23 mei 1997 aan de Vice-eerste minister en minister 
van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Privatisering - Prijs telefoongesprekken -
Concurrentie tussen GSM-operatoren- 'Call centers"', Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 5 augustus 
1997, [1-51], 2575 (Vr. nr. 157). 

473. Schriftelijke vraag van de heer Arens van 11 juli 1997 aan de Vice-eerste minister en minister 
van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Plannen voor de herstructurering van het 
personeel -Provincie Luxemburg", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 6 oktober 1997, [99], 13327 
(Vr. nr. 228). 

• Vraag niet beantwoord. De vraag beperkt zich niet tot de provincie Luxemburg. 

474. Schriftelijke vraag van de heer Van Eetvelt van 30 september 1997 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Belgacom
Aangepast beheerscontract- Gevolgen voor het personeel", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 20 juli 
1998, [137], 18941 (Vr. nr. 245). 

475. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 15 januari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Boek van het Rekenhof - Belgacom", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 27 juli 1998, [138], 19015 (Vr. nr. 281). 

476. Bespreking van het wetsontwerp houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het 
begrotingsjaar 1998 en van het wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de algemene 
uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1998, Hand., Kamer, 1997-1998, 17 juni 1998, [256], 
8998. 

• De bespreking heeft o.m. betrekking op de vraag of Belgacom verder moet worden geprivatiseerd. 
De Minister van begroting verklaart dat daarover binnen de regering geen eensgezindheid bestaat. 

477. Schriftelijke vraag van mevrouw Gilkinet van 16 september 1999 aan de Minister van 
telecommunicatie en overheidsbedrijven en participaties over "Belgacom - Kaderleden -
Verdeling", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 25 oktober 1999, [4], 372 (Vr. nr. 11). 

• De vraag betreft de winstdeelneming van het personeel, ingevoerd als onderdeel van de 
herstructurering van Belgacom. 

478. Mondelinge vraag van de heer Van Eetvelt aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de huidige aanwervingspolitiek van Belgacom", Hand., Kamer. 
Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1997-1998, 5 mei 1998, 
[C 563], 10 (Vr. nr. 1079). 

2.3.4.2 Pensioendossier 

479. Interpellatie van de heer Chevalier tot de Minister van pensioenen over "de stand van het 
pensioendossier bij Belgacom", Hand., Kamer, Commissie voor de sociale zaken, 1993-1994, 8 
juni 1994, [C 101], 19 (Int. nr. 1003). 

480. Schriftelijke vraag van de heer Duquesne van 30 september 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom - Personeel - Statuut -
Pensioen", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 14 november 1994, [128], 13330 (Vr. nr. 1159). 

Privatisering en verzelfstandiging- Bibliografie - Boek I Privatisering in België 



---~-~,~--~~ -- -~~-19 

!i 

[b-71] 

• Vraag niet beantwoord. 

481. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 25 september 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van economie en telecommunicatie over "Autonome overheidsbedrijven -
Lasten uit het verleden", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 1 juli 1996, [40], 5332 (Vr. nr. 27). 

• Het antwoord heeft betrekking op Belgacom en De Post. 

000. Interpellatie van de heer Detienne tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de door de directie van Belgacom aangekondigde schrapping van 6000 
banen", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 
1996-1997, 14 mei 1997, [C 330], 8 (Int. nr. 1302). 

2.3.4.3 Belgacom Directory Services (BDS) (telefoongidsen) 

• Niet opgenomen. 

2.3.4.4 Belgacom Mobile, incl. tweede GSM-licentie 

• Zie ook infra, onder "Taalwetgeving". 

I Vragen over zendmasten (vergunningen, impact op milieu) zijn niet opgenomen. 

482. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 12 mei 1986 aan de Staatssecretaris voor 
posterijen, telegrafie en telefonie over "Gebrek aan mobilofoonuitrustingen", Vr. en Antw., Senaat, 
1986-1987, 1 juli 1986, [26], 1495 (Vr. nr. 69). 

483. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 2 mei 1989 aan de Minister van posterijen, telegrafie 
en telefonie over "RTT- Mobilofoon- Marktverzadiging", Vr. en Antw., Senaat, 1988-1989, 30 mei 
1~89, [33], 1697 (Vr. nr. 64). 

484. Interpellatie van de heer Draps tot de Minister van posterijen, telegrafie en telefonie over 
"communicatie per mobilofoon", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1988-1989, 
24 mei 1989, [C 41], 23. 

485. Schriftelijke vraag van de heer Bosmans van 8 oktober 1991 aan de Minister van posterijen, 
telegrafie en telefonie over "RTT - Problemen met mobilofoonverbindingen", Vr. en Antw., Senaat, 
1991-1992, [s.d.], [5], 163 (Vr. nr. 1). 

486. Mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Vice..:eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de liberalisering van de semafoon- en de 
mobilofoondiensten", Hand., Senaat, 1992-1993, 3 november 1992, [6], 145. 

000. Interpellatie van de heer Vautmans tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "Belgacom en de liberalisering van het telecomverkeer", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, 1992-1993, 22 december 1992, [C 33], 29 (Int. nr. 243). 

• O.m. over problemen met mobiel telefoneren. 

487. Schriftelijke vraag van de heer Desutter van 5 januari 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Mobilofoon - Uitbreiding van de 
faciliteiten", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 9 februari 1993, [43], 1865 (Vr. nr. 287). 

488. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 13 januari 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom- Mobilofonie -Bepalingen in 
het beheerscontract", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 13 juli 1993, [64], 3218 (Vr. nr. 297). 
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489. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 13 januari 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom- Mobilofonie- Liberalisering", 
Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993~ 2 maart 1993, [46], 2054 (Vr. nr. 298). 

490. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 13 januari 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Commercialisering van het GSM
mobilofoonnet", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 23 februari 1993, [45], 1998 (Vr. nr. 299). 

491. Mondelinge vraag van de heer Colla aan de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de beslissingen van Belgacom inzake filialisering en tarieven" en over 
"de Europese politiek inzake liberalisering", Hand., Kamer, 1992-1993, 12 mei 1993, [54], 2338. 

492. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 26 oktober 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Cellulaire telecommunicaties - Tweede 
GSM-operator", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 30 november 1993, [84], 4337 (Vr. nr. 604). 

• De vraag, waarnaar wordt verwezen in schriftelijke vraag nr. 844 van 5 juli 1994, is niet beantwoord. 

493. Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt van 8 december 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom - Mobilofoon", Vr. en Antw., 
Kamer, 1993-1994, 21 maart 1994, [99], 9933 (Vr. nr. 806). 

494. Schriftelijke vraag van de heer Knoops van 1 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven . over "Belgacom - Mobilofoon - GSM", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 21 maart 1994, [99], 9936 (Vr. nr. 877). 

495. Interpellatie van de heer Poncelet tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de voorwaarden waaronder het GSM-mobilofoonnet werkt" en over "het 
openstellen van de markt voor een tweede exploitant", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, 1993-1994, 30 maart 1994, [C 76], 59 (Int. nr. 910). 

496. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de stand van zaken van de filialisering van het 
mobilofoonnet binnen Belgacom", Hand., Kamer, 1993-1994,26 mei 1994, [45], 1783. 

497. Interpellatie van de heer Defeyt tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de mogelijkheid dat zware beheersfouten zijn gemaakt en zelfs 
onregelmatige procedures zijn gevolgd bij het opstarten en de exploitatie van het mobilofonienet 
over de periode juli 1993 - april 1994", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 
1993-1994, 9 juni 1994, [C 103], 49 (Int. nr. 1008). 

498. Interpellatie van de heer Dewael tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de flagrante beheersfouten binnen de afdeling Belgacom-mobile", Hand., 
Kamer, Commissie voorde infrastructuur, 1993-1994, 9 juni 1994, [C 103], 49 (Int. nr. 1016). 

499. Interpellatie van de heer Reynders tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de filialisering van de mobilofonie bij Belgacom", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, 1993-1994, 9 juni 1994, [C 103], 49 (Int. nr. 1018). 

500. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "het verslag van het College van commissarissen 
betreffende de mobilofonie GSM", Hand., Kamer, 1993-1994, 16 juni 1994, [48], 1920. 

5-01. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 5 juli 1994 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Cellulaire telecommunicaties - Tweede GSM
operator", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 1 november 1994, [131], 6923 (Vr. nr. 844). 

502. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 28 september 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Mobilofonie - Belgacom Mobile", 
Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 1 november 1994, [131], 6910 (Vr. nr. 918). 

• Vraag niet beantwoord. 
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• Vraag niet beantwoord. 

503. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 13 september 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Proximus - Licentievergoeding", 
Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 20 november 1995, [10], 906 (Vr. nr. 23). 

504. Interpellatie van de heer Annemans tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de toewijzing van een tweede GSM-net", Hand., Kamer, Commissie voor 
de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 11 oktober 1995, [C 7], 69 
(Int. nr. 25). 

505. Interpellatie van de heer Van Hoorebeke tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de toewijzing van een tweede GSM-net en de concessie die hiervoor 
betaald moet worden", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1995-1996, 11 oktober 1995, [C 7], 69 (Int. nr. 31). 

506. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 6 mei 1996 aan de Vice-eerste minister en minister 
van economie en telecommunicatie over "Markt voor mobiele telecommunicaties - Toegangsrecht 
tot PCN-operator", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 10 juni 1996, [37], 4818 (Vr. nr. 116). 

507. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 20 mei 1996 aan de Vice-eerste minister en minister 
van economie en telecommunicatie over "Bedekkingsgráad van Proximus", Vr. en Antw., Senaat, 
1996-1997, 25 juni 1996, [1-21], 1064 (Vr. nr. 64). 

508. Schriftelijke vraag van de heer Van Eetvelt van 5 juni 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Concessievergoeding voor het 
Proximus-netwerk", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 29 juli 1996, [44], 6003 (Vr. nr. 128). 

509. Schriftelijke vraag van de heer Van Eetvelt van 25 juli 1996 aan de Minister van begroting over 
"Belgacom - Concessievergoeding voor het Proximus-netwerk", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 
12 augustus 1996, [46], 6399; err. Vr. en Antw., Kamer, 1995~1996, 16 september 1996, [49], 6744 
(Vr. nr. 19). 

510. Schriftelijke vraag van mevrouw Maréchal van 2 september 1996 aan Minister-president van de 
Waalse regering, belast met economie, buitenlandse handel, K.M.O., toerisme en patrimonium over 
"Röle des mandats d'administrateurs de la SRIW au sein de la société Mobistar", Vr. en Antw., 
W. Pari., 1995-1996, 13 september 1996, [15], 11 (Vr. nr. 75). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 14 februari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting over "Boekhoudkundige machinaties in de Rijksmiddelenbegroting", 
Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 25 februari 1997, [1-39], 1915 (Vr. nr. 23). 

2.3.4.5 Dienst kijk- en luistergeld I Radio Maritieme Diensten 

511. Schriftelijke vraag van de heer Poty van 15 maart 1996 aan de Vice-eerste minister en minister 
van economie en telecommunicatie over "Kijk- en luistergeld", Vr. en A~tw., Senaat, 1997-1998, 
28 oktober 1997, [1-57], 2893 (Vr. nr. 44). 

512. Schriftelijke vraag van de heer Beaufays van 18 juli 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Kijk- en luistergeld - Personeel - Overheveling", 
Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 16 september 1996, [49], 6724 (Vr. nr. 140). 

513. Schriftelijke vraag van de heer Verstraeten van 28 augustus 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Dienst Kijk- en luistergeld te Aalst", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 4 november 1996, [56], 7500 (Vr. nr. 152). 

514. Interpellatie van de heer Bogaert tot de Vlaamse minister van financiën en begroting over "de 
inning van het kijk- en luistergeld vanaf 1997", Hand., Vl. R.. Commissie voor financiën en 
begroting, 1996-1997, 8 oktober 1996, [C6 C-FIN1], 1. 
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515. Mondelinge vraag van de heer Verstraeten aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie-over "de dienst 'kijk- en luistergeld"', Hand., Kamer, 1996-1997, 10 oktober 
1996, [104], 3745. 

_516. Mondelinge vraag van de heer De Crem aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de toekomst van de Radio Maritieme Diensten", Hand., Kamer, 
1996-1997, 28 november 1996, [114], 4076. 

517. Schriftelijke vraag van de heer Verstraeten van 3 maart 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Dienst kijk- en luistergeld", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 29 mei 1998, [130], 17928 (Vr. nr. 301). 

518. Mondelinge vraag van mevrouwNelis-Van Liedekerke aan de Vice-eerste minister en minister 
van economie en telecommunicatie over "de overheveling van de personeelsleden van de Dienst 
kijk- en luistergeld te Aalst", Hand., Senaat, 1997-1998, 3 juni 1998, [1-191], 5532. 

519. Schriftelijke vraag van de heer Cortois van 17 november 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Belgisch 
Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) - Overheveling van personeel", 
Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 11 januari 1999, [158], 21347 (Vr. nr. 359). 

2.3.5 Gemeentekrediet- Dexia 

• Zie ook infra, onder "Taalwetgeving". 

520. Schriftelijke vraag van de heer Peeters van 15 augustus 1986 aan de Minister van financiën over 
"Ondergeschikte openbare besturen - Kredietopname - Monopoliepositie van het Gemeentekrediet", 
Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 17 september 1986, [43], 4188 (Vr. nr. 326). 

521. Mondelinge vraag van de heer Platteau aan de Minister van financiën over "de 
overnamegesprekken BBL-Gemeentekrediet", Hand., Kamer, BZ 1991-1992, 21 mei 1992, [22], 
762. 

522. Mondelinge vraag van de heer Candries aan de Eerste minister over "het dossier van de 
herstructurering van de OKI's", Hand., Kamer, BZ 1991-1992, 21 mei 1992, [22], 757. 

• Vraag en annvoord spitsen zich toe op de mogelijke toenadering tussen het Gemeentekrediet en BBL, 
en op de invloed die die zou kunnen hebben op de reorganisatie van een aantal OKJ's. 

523. Mondelinge vraag van de heer Van Grembergen tot de Minister-president van de Vlaamse 
regering, Vlaamse minister van buitenlands beleid, Europese aangelegenheden, wetenschap en 
technologie over "berichten in verband met mogelijke bankfusies", Hand., Vl. R., 1995-1996, 
17 januari 1996, [22], 1124. 

524. Mondelinge vraag van de heer Taylor tot de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van buitenlands beleid, Europese aangelegenheden, wetenschap en technologie 
over "fusies in de banksector", Hand., Vl. R., 1995-1996, 17 januari 1996, [22], 1124. 

525. Schriftelijke vraag van de heer Annemans van 31 januari 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Gemeentekrediet - Aandeelhouders", 
Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 11 maart 1996, [25], 2843 (Vr. nr. 271). 

526. Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de Minister-president van de Waalse regering over 
"!'attitude que compte prendre Ie gouvernement walion dans Ie débat sur l'évolution du Crédit 
communal et de son actionnariat", Hand., W. Pari., 1995-1996, 3 april1996, [17], 5. 

527. Mondelinge vraag van de heer Bogaert tot de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister vari buitenlands beleid, Europese aangelegenheden, wetenschap en technologie, 
en tot de Vlaamse minister van financiën, begroting en gezondheidsbeleid over "de toekomstige 
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structuur van het Gemeentekrediet van België", Hand., Vl. R., 1995-1996, 24 april 1996, [36], 
1905. 

528. Interpellatie van de heer Bogaert tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van buitenlands beleid, Europese aangelegenheden, wetenschap en technologie over "het 
Waals-Brussels front inzake de verdeling van de aandelen in het Gemeentekrediet van België", 
Hand., Vl. R., 1995-1996, 24 april1996, [37], 1946. 

529. Mondelinge vraag van de heer Lootens-Stael aan de Minister-voorzitter van de Brusselse 
regering over "de houding van deze regering met betrekking tot een mogelijke herschikking van het 
aandeelhouderschap van het Gemeentekrediet", Hand., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1995-1996, 
26 april1996, [17], 648. 

530. Mondelinge vraag van de heer Decléty aan de Waalse minister van binnenlandse zaken en 
openbaar ambt over "l'opportunité des communes et provinces walionnes d'être actionnaires du 
Crédit communal", Hand., W. Pari., 1995-1996, 7 mei 1996, [19], 5. 

531. Schriftelijke vraag van de heer Urbain van 9 september 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Gemeentecomptabiliteit - Openbare kredietinstellingen -
Bankkeuze door de gemeenten", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 22 oktober 1996, [1-30], 1457 
(Vr. nr. 174). 

532. Mondelinge vraag van de heer Viseur aan de Vice-eerste minister en minister van binnenlandse 
zaken en aan de Vice-eerste minister en minister van financiën en buitenlandse handel over 
"de samenwerking tussen het Gemeentekrediet van België en het 'Crédit local de France"', Hand., 
Kamer, 1996-1997, 10 oktober 1996, [104], 3746. 

533. Interpellatie van de heer Bouchat tot de Waalse minister van binnenlandse zaken en openbaar 
ambt over "l'affectation par les communes des produits exceptionnels générés par la mise en bourse 
d'une partie des actions du Crédit communal de Belgique", Hand., W. Pari., 1996-1997, 17 oktober 
1996, [2], 27. 

534. Schriftelijke vraag van de heer Van Belle 21 oktober 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Ondergeschikte besturen - Schuldenlast", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 28 juli 1997, [92], 12629 (Vr. nr. 608). 

535. Schriftelijke vraag van de heer Tant van 18 december 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Verkoop van DEXIA-aandelen door de 
gemeentelijke holding", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 27 januari 1997, [67], 8938 (Vr. nr. 679). 

536. Mondelinge vraag van mevrouw Caron aan de Minister-voorzitter van de Brusselse regering 
over "de komende verkoop van aandelen van Dexia Belgium", Hand., Brusselse Hoofdstedelijke 

- Raad, 1996-1997, 27 juni 1997, [34], 128. 

2.3.6 Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV), incl. Gimvindus 

• Zie ook infra, "_ Verankering - ankerholding". 

537. Interpellatie van de heer Denys tot· de Vice-voorzitter van de Vlaamse executieve en 
Gemeenschapsminister van economie, middenstand en energie over "de geruisloze verstaatsing van 
het Vlaams economisch beleid en inzonderheid de rol van de GIMV bij de overname van de 
NV Barco Industries", Hand., Vl. R., 1988-1989, 26 januari 1989, [17], 461. 

000. Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens van 19 november 1990 aan de Vice
voorzitter van de Vlaamse Executieve en Gemeenschapsminister van economie, middenstand en 

8 De laatste twee gegevens slaan op het Beknopt Verslag, nb. 
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energie over "Ontvangsten participaties GIMV - Controle Rekenhof', Vr. en Antw., Vl. R., 
1990-1991, 7 januari 1991, [5], 193 (Vr. nr. 5). 

538. Schriftelijke vraag van de heer Barbé van 24 maart 1993 aan de Minister-president van de 
Vlaamse regering, Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe 
betrekkingen over "Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen - Rollend Fonds", 
Vr. en Antw., Vl. R., 1992-1993, 17 mei 1993, [13], 708 (Vr. nr. 66). 

539. Interventies van de heren Van Rompuy en Denys tijdens het debat over "Project Vlaanderen
Europa 2002 van de Vlaamse regering", Hand., VI. Raad, 1992-1993, 8 juni 1993, 2124-2125 en 
2131-2132. 

• O.m. over een mogelijke privatisering van de GIMV. 

000. Interpellatie van de heer Denys tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "de 
eventuele privatisering van de GIMV en andere overheidsbedrijven", Hand., Vl. R., 1992-1993, 
9 juni 1993, [59], 2220. 

540. Interpellatie van de heer Maertens tot de Minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"de GIMV-dochter Fishlink", Hand., Vl. R., 1992-1993, 24 juni 1993, [64], 2450. 

• O.m. over een mogelijke privatisering van de GIMV. 

541. Schriftelijke vraag van de heer L. Barbé van 22 juli 1993 aan de Minister-president van de 
Vlaamse regering, Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe 
betrekkingen over "Portefeuille FNSV-Gimvindus - Waardebepaling", Vr. en Antw., Vl. R., 
1993-1994, 13 december 1993, [4], 129 (Vr. nr. 111). • Uit het antwoord: "Mede met het oog op de 

versnelde valorisatie van deze activa is het niet in het belang van het Vlaamse Gewest dat nauwkeurige 
cijfers over de waardebepaling van deze Gimvindus-activa publiek gemaakt worden." 

542. Interventies van de heren Denys, Van Rompuy, Hancké tijdens het debat over "Septembernota" 
Hand., Vl. Raad, 1993-1994, 29 september 1993,2692 en 2696. 

• O.m. over een mogelijke privatisering van de GIMV. 

000. Schriftelijke vraag van de heer G. Annemans van 23 november 1993 aan de Minister-president 
van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en 
externe betrekkingen over "Gimvindus - Controle door het Vlaamse Gewest", Vr. en Antw., Vl. R., 
1993-1994, 13 december 1993, [4], 107 (Vr. nr. 12). 

543. Interventies van de heren Van Grembergen en Van den Brande tijdens het debat over 
"Begrotingen", Hand., Vl. Raad, 1993-1994, 13 en 15 december 1993, 322-323 en 453-459. 

• O.m. over een mogelijke privatisering van de GIMV. 

2.3. 7 Groeifonds Textiel 

544. Mondelinge vraag van de heer De Roo aan de Vlaamse minister van economie, KMO, landbouw 
en media over "de oprichting van een textielholding door Gimvindus", Hand., Vl. Pari., 1995-1996, 
3 juli 1996, 3191. 

2.3.8 Limburgse Participatiemaatschappij (LPM), incl. Sociale 
Investeringsmaatschappij Limburg (SIM), Limburgse Investeringsmaatschappij (LIM) 
en Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) 

545. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 6 juni 1991 aan de Vice-voorzitter van de 
Vlaamse executieve en Gemeenschapsminister voor economie, middenstand en energie over 
"Limburgse Investeringsmaatschappij- Steun aan bedrijven", Vr. en Antw., Vl. R., 1990-1991, 8 juli 
1991, [17], 822 (Vr. nr. 33). 
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546. Schriftelijke vraag van de heer M. Didden van 21 februari 1994 aan de Minister-president van 
de Vlaamse regering, Vlaams minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe 
betrekkingen over "Sociale Investeringsmaatschappij Limburg - Vereffening en besteding van de 
middelen", Vr. enAntw., Vl. R., 1993-1994, 18 april1994, [11], 610 (Vr. nr. 43). 

54 7. Schriftelijke vraag van de heer Barbé van 8 september 1994 aan de Minister-president van de 
Vlaamse regering, Vlaams minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe 
betrekkingen over "NV Mijnen - Personeelsbeleid", Vr. en Antw., Vl. R., 1994-1995, 10 oktober 
1994, [21], 1203 (Vr. nr. 140). 

• Vraag niet beantwoord. 

548. Interpellatie van de heer Gabriels tot de Vlaamse minister van economie, KMO, landbouw en 
media over "de mogelijke privatisering van de Limburgse Participatiemaatschappij (LPM)", Hand., 
Vl. R. Commissie voor werkgelegenheid en economische aangelegenheden, 1995-1996, 25 oktober 
1995, [CS C-WER2], 14. 

549. Met redenen omklede motie van de heer Gabriels tot besluit van de op 25 oktober 1995 door de 
heer Jaak Gabriels in commissie gehouden interpellatie tot de heer Eric Van Rompuy, Vlaams 
minister van Economie, KMO, Landbouw en Media, over de mogelijke privatisering van de 
Limburgse Participatiemaatschappij, Par/. St., Vl. Raad, 1995-1996, nr. 134/1. 

2.3.9 Materiële activa (onroerend goed, goud, legermaterieel), incl. Sopima 

• Zie ook infra, onder "Met privatisering venvante, gerealiseerde operaties- Alternatieve financiertng 
van infrastructuur - HST-Fin". 

550. Schriftelijke vraag van de heer Bicher van 10 september 1990 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "NMBS - Leegstaande gebouwen -
Verhuring of verkoop", Vr. en Antw., Senaat, 1990-1991, 20 november 1990, [7], 263 (Vr. nr. 167). 

551. Interpellatie van de heer Vautmans tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de werking van de Regie der Gebouwen", Hand., Kamer, Commissie voor 
de infrastructuur, BZ 1991-1992, 30 juni 1992, [C 54], 1 (Int. nr. 95). 

• O.m. over "mogelijke initiatieven van privatisering in de Regie der Gebouwen". 

552. Schriftelijke vraag van de heer Benker van 2 juli 1992 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Verkoop van gebouwen, grond en 
goederen", Vr. en Antw., Senaat, BZ 1992, 11 augustus 1992, [18], 744 (Vr. nr. 96). 

• Vraag niet beantwoord. 

553. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 3 maart 1994 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Patrimonium -
Verkoop", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 24 mei 1994, [106], 11030 (Vr. nr. 946). 

554. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 2 mei 1994 aan de Vice-eerste minister 
en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Gronden - Verkoop", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 3 oktober 1994, [123], 12860 (Vr. nr. 1016). 

555. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 1 juni 1994 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Patrimonium -Verkoop", Vr. en Antw., 
Kamer, 1993-1994, 3 oktober 1994, [123], 12870 (Vr. nr. 1043). 

556. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 10 juli 1996 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS- Oostende- Goederenstation- Verkoop", Vr. enAntw., Kamer, 1995-1996, 23 september 
1996, [50], 6819 (Vr. nr. 312). 

557. Verklaring van de regering over haar algemeen beleid, uitgesproken door de Eerste minister, 
Hand., Kamer, 1995-1996, 1 oktober 1996, [99], 3594. 
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5 5 8. Mondelinge vraag van de heer Clerfayt aan de Minister van ambtenarenzaken over "het te koop 
aanbieden door de Staat van het Centrum voor internationale verenigingen, Washingtonstraat te 
Brussel", Hand., Kamer, 1996-1997, 10 oktober 1996, [104], 3750. 

559. Mondelinge vraag van de heer De Decker aan de Minister van ambtenarenzaken over "de 
verkoop door de Regie der gebouwen van een pand waar het 'Maison des associations 
internationales' is gehuisvest", Hand., Senaat, 1996-1997, 17 oktober 1996, [1-69], 1787. 

560. Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de Brusselse minister belast met 
economie, financiën, begroting, energie en externe betrekkingen over "de verkoop van het Huis der 
Internationale Verenigingen door de Staat", Hand., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1996-1997, 
17 oktober 1996, [3], 84. 

5 61. Mondelinge vraag van de heer de Looz-Corswarem aan de Brusselse minister belast met 
economie, financiën, begroting, energie en externe betrekkingen over "de beslissing van de 
nationale regering om het Huis van de Internationale Verenigingen in Elsene te verkopen", Hand., 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1996-1997, 17 oktober 1996, [3], 84. 

562. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 18 november 1996 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Regie der gebouwen - Herstructurering - Oprichting van de patrimoniale 
vennootschap", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 27 januari 1997, [67], 8998 (Vr. nr. 133). 

• Zowel over Sopima nv als over Berlaymont 2000 nv. 

563. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 18 november 1996 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Regie der gebouwen - Investeringspolitiek", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, 23 december 1996, [63], 8369 (Vr. nr. 134). 

• Vraag niet beantwoord. 

564. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 18 november 1996 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Regie der gebouwen - Gebouwenpatrimonium", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, 23 december 1996, [63], 8370 (Vr. nr. 135). 

• Vraag niet beantwoord. 

565. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 18 november 1996 aan de Minister van 
landsverdediging over "Militair hospitaal te Berchem - Leegstand", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, 27 januari 1997, [67], 9006 (Vr. nr. 206). 

566. Interpellatie van mevrouw Creyftot de Minister van ambtenarenzaken over "de verkoop door de 
Regie der Gebouwen van 4 braakliggende terreinen aan de Etterbeeksesteenweg, in de Europa
wijk", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 
1996-1997, 29 januari 1997, [C 266], 1 (Int. nr. 1032). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 14 februari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting over "Boekhoudkundige machinaties in de Rijksmiddelenbegroting", 
Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 25 februari 1997, [1-39], 1915 (Vr. nr. 23). 

567. Schriftelijke vraag van de heer Wauthier van 5 maart 1997 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Naamloze vennootschap - Inbreng in natura van onroerende goederen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 14 april1997, [77], 10565 (Vr. nr. 156). 

568. Mondelinge vraag van de heer Bourgeois aan de Minister van buitenlandse zaken over "de 
verkoop van de Belgische residentie in Hongkong", Hand., Senaat, 1996-1997, 6 maart 1997, 
[1-96/1-97], 2571. 

569. Schriftelijke vraag van de heer Bock van 7 maart 1997 aan de Vice-eerste minister en minister 
van financiën en buitenlandse handel over "V er koop van goud door de Schatkist", Vr. en Antw., 
Senaat, 1996-1997, 8 april1997, [1-42], 2077 (Vr. nr. 199). 
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570. Schriftelijke vraag van de heer Van Eetvelt van 17 maart 1997 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Nieuwe patrimoniumvennootschap", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 
14 apri11997, [77], 10566 (Vr. nr. 168). 

571. Bespreking van het wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met 
toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot 
deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 
1996 tot modemisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels (925/1 tot 13), Hand., Kamer, 1996-1997, 23 april1997, [155], 5517. 

572. Schriftelijke vraag van de heer Spinnewyn van 29 april 1997 aan de Minister van 
landsverdediging over "Mijnenjagers - Verkoop - Technische problemen", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997~ 30 juni 1997, [88], 12145 (Vr. nr. 313). 

573. futerpellatie van de heer Lefevre tot de Minister van buitenlandse zaken over "het plan om over 
te gaan tot de verkoop van de residentie van de Belgische consul-generaal in HongKong", Hand., 
Kamer, Commissie voor de buitenlandse betrekkingen, 1996-1997, 4 juni 1997, [C 352], 16 
(Int. nr. 1301). 

574. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 30 september 1997 aan de Minister van 
landsverdediging over "Verkoop van overtollig militair materiaal", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 
15 december 1997, [109], 14805 (Vr. nr. 389). 

575. Mondelinge vraag van de heer Van Aperen aan de Minister van ambtenarenzaken over "de 
verkoop van de Financietoren voor eind 1997", Hand., Kamer, 1997-1998, 4 december 1997, [201], 
7135. 

576. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 24 juli 1998 aan de Vice-eerste minister en minister 
van begroting over "Verrichtingen buiten de NFB ter vermindering van de bruto-schuldgraad", 
Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 8 september 1998, [1-81], 4244 (Vr. nr. 1244). 

• Het antwoord handelt o.m. over de goudverkoop en "de voortzetting van het 
privatiseringsprogramma ". 

000. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 24 juli 1998 aan de Vice-eerste minister en minister 
van begroting over "Verklaring voor de geplande daling van de ratio van de totale 
overheidsantvangsten in de periode tot 2003", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 8 september 1998, 
[1-81], 4245 (Vr. nr. 1245). 

• Het antwoord handelt o.m. over "niet-structurele ontvangsten o.m. afkomstig van de verkoop van 
onroerende goederen en de vergunning voor een derde mobilofonienet". 

000. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 24 juli 1998 aan de Vice-eerste minister en minister 
van begroting over "Begrotingsjaar 1999", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 8 september 1998, 
[1-81], 4247 (Vr. nr. 1248). 

• Het antwoord handelt o.m. over de verkoop van onroerende goederen en de vergunning voor een derde 
mobilofonienet. 

000. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 5 maart 1999 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS - Verkoop van gronden - Aanwending opbrengsten", Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, 
20 apri11999, [1-97], 5087 (Vr. nr. 1629). · 

• Vraag niet beantwoord. Bedoeld wordt de verkoop van gronden ter financiering van het HST-net. 

2.3.1 0 (Nationaal Instituut voor) Landbouwkrediet (NILK) 

577. Interpellatie van de heer Colla tot de Minister van financiën en de Staatssecretaris voor Europese 
zaken en landbouw over "de situatie bij het Nationaal fustituut voor Landbouwkrediet (Nll..K) naar 
aanleiding van recente gebeurtenissen met betrekking tot het beheer en kredietverlening van en de 
controle op deze instelling", Hand., Kamer, 1985-1986, 22 januari 1986, [13], 356. 
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578. Mondelinge vraag van de heer Colla aan de Minister van financiën over "de samenstelling 
nieuwe raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet", Hand., Kamer, 

l_ 

1985-1986, 6 februari 1986, [17], 427. 

579. Interpellatie van de heer Vervaet tot de Minister van financiën over "de moeilijkheden bij het 
beheer en het personeelsbeleid in het bijzonder bij het Nationaal Instituut voor landbouwkrediet", 
Hand., Senaat, 1986-1987, 13 mei 1987, [78], 1995. 

580. Schriftelijke vraag van de heer Duquesne van 20 september 1988 aan de Staatssecretaris voor 
Europese zaken en landbouw over "Nationaal Instituut voor landbouwkrediet - Staatswaarborg", 
Vr. en Antw., Senaat, 1988-1989, 15 november 1988, [6], 219 (Vr. nr. 14). 

581. Interpellatie van de heer Van Looy tot de Minister van financiën en de Minister van de kleine en 
middelgrote ondernemingen en landbouw over "de invloed van het faillissement van Interagri op 
het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet en op de overheidsfinanciën", Hand., Kamer, 
Commissie voor de landbouw en de middenstand, 1992-1993, 8 februari 1993, [C 63], 1 
(Int. nr. 278). 

582. Schriftelijke vraag van mevrouw Dillen van 14 december 1993 aan de Minister van financiën 
over "NILK - Kapitaalsverhoging", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 31 januari 1994, [92], 9018 
(Vr. nr. 826). 

2.3.11 Nationale Investeringsmaatschappij (NIM), incl. Distrigas en Synatom 

583. Schriftelijke vraag van de heer Bertrand van 26 februari 1992 aan de Minister-president van de 
Waalse regering, belast met economie, K.M.O. en externe betrekkingen over "Prise de participation 
de la Socofe dans Distrigaz", Vr. en Antw., W. Pari., 1992-1993, 26 februari 1993, [6], 13 
(Vr. nr. 32). 

584. Schriftelijke vraag van de heer Deworme van 3 februari 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken over "Distrigas ..; Raad van bestuur - Plaats bestemd voor 
een vertegenwoordiger van de provincie Luxemburg", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 23 maart 
1993, [49], 2242 (Vr. nr. 283). 

• O.m. over de pariteit in de raad van bestuur tussen vertegenwoordigers van de publieke, en van de 
private sector. 

585. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van financiën over "de Commissie voor 
evaluatie van de activa van het Rijk en de privatisering van de NIM'*, Hand., Kamer, 1992-1993, 
5 maart 1993, [42], 1721. 

586.1nterpellatie van de heer Eerdekens tot de Minister van financiën over "de onterechte 
belastingontwijking inzake gemengde intercommunale maatschappijen voor electriciteit- en 
gasvoorziening", Hand., Kamer, Commissie voor de financiën, 1992-1993, 14 juli 1993, [C 139], 
30 (Int. nr. 608). 

000. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van financiën over "de identiteit van de 
consulenten bij de overdracht van activa ASLK-NIM en de kosten voor hun optreden", Hand., 
Kamer, 1993-1994, 28 oktober 1993, [5], 129. 

587. Interpellatie van de heer De Grauwe tot de Minister van financiën over "de mogelijke 
privatisering van de NIM", Hand., Senaat, 1993-1994, 28 oktober 1993, [6], 134. 

588.1nterpellatie van de heer De Clerck tot de Minister van financiën over "de privatisering van de 
Nationale Investeringsmaatschappij", Hand., Kamer, Commissie voor de financiën, 1993-1994, 
12 november 1993, [C 11], 46 (Int. nr. 677). 

589. Interpellatie van de heer Reynders tot de Minister van financiën over "de privatisering van de 
Nationale Investeringsmaatschappij (NIM)", Hand., Kamer, Commissie voor de financiën, 
1993-1994, 12 november 1993, [C 11], 46 (Int. nr. 689). 
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000. Interpellatie van de heer De Clerck tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"de Vlaamse Energie Holding", Hand., Vl. R., 1993-1994, 1 december 1993, [11], 272. 

000. Mondelinge vraag van de heer Daems aan de Minister van financiën over "de huidige stand van 
zaken in de privatiseringsdossiers ASLK en NI1vl", Hand., Kamer, 1993-1994, 2 december 1993, 
[15], 463. 

590. Mondelinge vraag van de heer Pinxten aan de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaams minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"recente persberichten nopens een nieuwe inruiloperatie van de Begemann~aandelen van Belgische 
openbare investeringsmaatschappij en", Hand., Vl. R., 1993-1994, 17 december 1993, [20], 620. 

591. Mondelinge vraag van de heer Taylor aan de Minister van financiën over "invloed en gevolgen 
van de 'Begemanntransacties' op het privatiseringsdossier 'NIM"', Hand., Kamer, 1993-1994, 
22 december 1993, [19], 646. 

592. Resolutie van de Kamer betreffende de verkoop van de deelnemingen aangehouden door de 
Nationale Investeringsmaatschappij in vennootschappen actief in de energiesector, Pari. St., Kamer, 
1993-1994, nr. 1223/1 tot 1223/4 en Hand., Kamer, 1993-1994, 12 januari 1994, [20], 737 en 753. 

593. Mondelinge vraag van mevrouw Herzet aan de Minister van financiën over "de voorwaarden 
waaronder de NIM geprivatiseerd zal worden", Hand., Senaat, 1993-1994, 20 januari 1994, [34], 
1000. . 

594. Interpellatie van de heer Schiltz tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"de beslissing van de federale regering tot privatisering van de Nationale 
Investeringsmaatschappij", Hand., Vl. R., 1993-1994, 27 januari 1994, [25], 1079. 

595. Interpellatie van de heer Dielens tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "de 
privatisering van de NIM en de gevolgen voor de energiesector", Hand., Vl. R., 1993-1994, 
27 januari 1994, [25], 1079. 

+ debat en stemming over motie tot besluit van de interpellatie : Par/. St., Vl. R., 1993-1994, 
nr. 468/1 en Hand., Vl. R., 1993-1994, 9 februari 1994, [28], 1196. 

+ debat en stemming over motie tot besluit van de interpellatie : Pari. St., Vl. R., 1993-1994, 
nrs. 469/1 en 469/2 (amendementen voorgesteld door de heren S. De Clerck, F. Dielens en P. Van 
Grembergen) en Hand., Vl. R., 1993-1994, 9 februari 1994, [28], 1198. 

• De Vlaamse Raad heeft de motie aangenomen. 

000. Mondelinge vraag van de heer Candries aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de financiële situatie van de NV Sabena", Hand., 
Kamer, 1993-1994, 3 februari 1994, [24], 859. 

596. Mondelinge vraag van de heer De Clerck aan de Minister van financiën over "de privatisering 
van de NI1vl en van Distrigas", Hand., Kamer, 1993-1994, 10 februari 1994, [25], 921. 

597. Mondelinge vraag van de heer Schiltz aan de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaams minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "de 
weerslag voor Vlaanderen van de recente beslissing van de federale regering inzake de privatisering 
van de NIM, meer bepaald wat betreft de Distrigas-portefeuille", Hand., Vl. R., 1993-1994, 
24 februari 1994, [30], 1248. 

598. Interpellatie van de heer Knoops tot de Minister-president van de Waalse regering over "la 
privatisation de Distrigaz - proteetion des intérêts du consommateur wallon", Hand., W. Pari., 
24 februari 1994, [11], 13. 
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599. Interpellatie van de heer Dielens tot de Vice-eerste minister en minister van justitie en 
economische zaken over "de verkoop van de deelnemingen aangehouden door de Nationale 
Investeringsmaatschappij in de energiesector", Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, 
het wetenschapsbeleid, het onderwijs en de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, 
1993-1994, 1 maart 1994, [C 54], 11 (Int. nr. 815). 

600. Interpellatie van de heer Reynders tot de Minister van financiën over "de stand van zaken op het. 
stuk van de privatiseringen", Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het 
wetenschapsbeleid, het onderwijs en de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, 
1993-1994, 1 maart 1994, [C 54], 11 (Int. nr. 835). 

· 601. Interpellatie van de heer Olaerts tot de Minister van financiën over "de privatiseringen, meer 
bepaald van de Nationale Investeringsmaatschappij", Hand., Kamer, Commissie voor het 
bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs en de nationale wetenschappelijke en culturele 
instellingen, 1993-1994, 1 maart 1994, [C 54], 11 (Int. nr. 855). 

602. Interpellatie van de heer Verwilghen tot de Minister van financiën over "de privatisering van de 
NIM", Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs en 
de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, 1993-1994, 1 maart 1994, [C 54], 11 
(Int. nr. 860). 

603. Interpellatie van de heer De Grauwe tot de Minister van financiën over "de privatisering van 
Distrigas", Hand., Senaat, 1993-1994, 2 maart 1994, [46], 1367. 

604. Schriftelijke vraag van de heer Deworme van 2 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken over "Privatisering van de NIM - Distrigas en de nieuwe 
economische context op de Europese markt", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 12 april 1994, [103], 
5384 (Vr. nr. 682). 

605. Schriftelijke vraag van de heer Deworme van 2 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken over "Privatisering van de NIM - Distrigas - Nieuwe 
juridische context - Mededingingsrecht", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 12 april 1994, [103], 
5384 (Vr. nr. 684). 

606. Schriftelijke vraag van de heer Deworme van 2 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken over "Privatisering van de NIM - Distrigas -Nieuwe 
juridische context- Europees mededingingsrecht", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 12 april 1994, 
[103], 5385 (Vr. nr. 685). 

607. Schriftelijke vraag van de heer Deworme van 2 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken over "Privatisering van de NIM - Distrigas -
Uitrustingsplan voor gas", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 12 april 1994, [103], 5385 
(Vr. nr. 686). 

·: 608. Mondelinge vraag van de heer Deworme aan de Vice-eerste minister en minister van justitie en 
economische zaken over "de invloed van de privatisering van de NIM op de gasprijs", Hand., 
Senaat, 1993-1994, 9 maartJ994, [52], 1549. 

609. Mondelinge vraag van de heer Deworme aan de Vice-eerste minister en minister van justitie en 
economische zaken over "de strengere voorafgaande controle op de bevoorradings- en 
uitrustingsplannen in het kader van de privatisering van de NIM en de gevolgen daarvan voor 
Distrigas", Hand., Senaat, 1993-1994, 9 maart 1994, [52], 1549. 

610. Mondelinge vraag van de heer Dielens aan de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaams minister van ,economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"het al dan niet geoorloofd zijn van deelname van gemeenten in het kapitaal van particuliere 
vennootschappen", Hand., Vl. R., 1993-1994, 11 maart 1994, [34], 1378. 
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611. Mondelinge vraag van de heer Platteau aan de Minister van financiën over "het advies van de 
Raad van State inzake de deelname van de gemeenten in het kapitaal van Distri gas", Hand., Kamer, 
1993-1994,31 maart 1994, [35], 1433. 

612. Interpellatie van mevrouw Lizin tot de Vice-eerste minister en minister van justitie en 
economische zaken over "de gevolgen van de verkoop van de activa van de NIM voor het 
kernenergiebeleid", Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het 
onderwijs en de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, 1993-1994, 24 mei 1994, . 
[C 96], 19 (Int. nr. 990). 

613. Schriftelijke vraag van de heer Van Vaerenbergh van 13 juli 1994 aan de Minister van financiën 
over "Frankrijk - Rwanda - Sabena - Distrigaz - Eurocorps", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 
5 september 1994, [119], 12542 (Vr. nr. 1164). 

• Het antwoord betreft enkel Distrigas. 

614. Interpellatie van de heer Thiel tot de Minister van binnenlandse zaken en ambtenarenzaken over 
"de gevolgen van de privatisering van de NIM en derhalve van Distrigas", Hand., Kamer, 
Commissie voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt, 1994-1995, 
23 november 1994, [C 16], 5 (Int. nr. 1112). 

615. Schriftelijke vraag van de heer Urbain van 25 september 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "bevoorradingsplan van Distri gas", Vr. en Antw., 

.. Senaat, 1995-1996, 12 december 1995, [1-6], 262 (Vr. nr. 12). 

616. Mondelinge vraag van de heer Suykens aan de Vice-eerste minister en minister van financiën en 
buitenlandse handel over "de beursnotering van Distrigas", Hand., Kamer, 1995-1996, 7 december 
1995, [27], 873. 

617. Interpellatie van de heer Thiel tot de Waalse minister van technologische ontwikkeling, 
wetenschappelijk onderzoek, werkgelegenheid en beroepsopleiding over "la réduction d'autonomie 
de la Région wallonne en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, suite à la privatisation de 
Distrigaz", Hand., W. Pari., 1994-1995, 16 december 1994, [5], 80. 

618. Mondelinge vraag van mevrouw Herzet aan de Vice-eerste minister en minister van financiën en 
buitenlandse handel over "de introductie op de beurs van de aandelen van Distrigas in het kader van 
de privatisering van de NIM", Hand., Kamer, 1995-1996, 4 april1996, [52], 1694. 

619. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 8 juli 1996 aan de Vice~eerste minister en minister 
van financiën en buitenlandse handel over "Distrigas", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 12 
augustus 1996, [ 46], 6316 (Vr. nr. 496). 

620. Interpellatie van de heer Vanoost tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "het monopolie van Distrigas en de onderhandelingen met de 
intercommunales over nieuwe leveringscontracten", Hand., Kamer, Commissie voor het 
bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele 
instellingen, de middenstand en de landbouw, 1996-1997,22 april1997, [C 319], 1 (Int. nr. 1217). 

2.3.12 (Nationale Kas voor) Beroepskrediet (NKBK), incl. Waarborgfonds en 
Participatiefonds 

2.3.12.1 Herstructurering- verkoop van aandelen 

621. Schriftelijke vraag van de heer Gondry van 4 september 1987 aan de Minister van financiën 
over "Nationale kas voor beroepskrediet - Privatisering", Vr. en Antw., Kamer, 1986-1987, 6 
oktober 1987, [45], 4239 (Vr. nr. 320). 
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622. Schriftelijke vraag van de heer Courtais van 9 maart 1994 aan de Minister van financiën over 
"Openbare kredietsector - Overleg - Belastingstelsel", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 11 april 
1994, [101], 10289 (Vr. nr. 954). 

• De vraag heeft betrekking op de wet van 27 december 1993, die de wet van 17 juni 1991 wijzigt en 
vooral de Nationale Kas voor Beroepskrediet betreft. 

623. Schriftelijke vraag van de heer Cauwenberghs van 30 maart 1994 aan de Minister van financiën 
over "Kredietsector - Toekomst", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 24 mei 1994, [106], 11057 
(Vr. nr. 1003). 

• De vraag heeft betrekking op de wet van 27 december 1993, die de wet van 17 juni 1991 wijzigt en 
vooral de Nationale Kas voor Beroepskrediet betreft. 

624. Schriftelijke vraag van de heer Didden van 20 januari 1998 aan de Minister van landbouw en de 
kleine en middelgrote ondernemingen aan de "Beroepskrediet - Audit", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 16februari 1998, [117], 16115(Vr.nr.116). 

• De vraagsteller wordt naar andere ministers verwezen. 

625. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 17 februari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Beroepskrediet nv - Toestand", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 30 maart 1998, [123], 17001 (Vr. nr. 1244). 

626. Schriftelijke vraag van de heer Didden van 20 februari 1998 aan de Minister van landbouw en 
de kleine en middelgrote ondernemingen over "Beroepskrediet - Audit", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 20 april1998, [125], 17273 (Vr. nr. 333). 

• De vraagsteller wordt venvezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 1254 van 13 januari 1998 
(infra). 

627. Schriftelijke vraag van de heer Diciden van 20 februari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Beroepskrediet- Audit", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998,20 april1998, [125], 17313 (Vr. nr. 1254). 

2.3.12.2 Waarborgfonds 

628. Schriftelijke vraag van de heer Lestienne van 28 april1983 aan de Staatssecretaris voor energie 
en middenstand over "Nationale Kas voor Beroepskrediet - Verlangde waarborg", Vr. en Antw., 
Kamer, 1982-1983, 21 juni 1983, [33], 2865 (Vr. nr. 68). 

629. Schriftelijke vraag van de heer Dalem van 29 november 1983 aan de Staatssecretaris voor 
energie en middenstand over "NKBK- Waarborgfonds", Vr. en Antw., Senaat, 1983-1984, 3 januari 
1984, [13], 471 (Vr. nr. 10). 

630. Schriftelijke vraag van de heer Dalem van 29 november 1983 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "NKBK - Waarborgfonds", Vr. en Antw., 
Senaat, 1983-1984, 20 maart 1984, [24], 920 (Vr. nr. 56). 

631. Schriftelijke vraag van de heer Suykerbuyk van 2 november 1984 aan de Staatssecretaris voor 
energie en middenstand over "Beroepskrediet - Dossiers middenstand", Vr. en Antw., Kamer, 
1984-1985, 27 november 1984, [4], 410 0/r. nr. 7). 

632. Schriftelijke vraag van de heer De Batseliervan 15 mei 1986 aan de Minister van middenstand 
over "Waarborgfonds - Kredieten", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 1 juli 1986, [26], 2708 
(Vr. nr. 41). 

633. Schriftelijke vraag van de heer Boël van 21 april1989 aan de Staatssecretaris voor middenstand 
en voor de oorlogsslachtoffers over "Nationale Kas· voor beroepskrediet - Garantiefonds -
Regionalisering", Vr. en Antw., Senaat, 1988-1989, 16 mei 1989, [31], 1586 (Vr. nr. 42). 
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634. Mondelinge vraag van de heer Suykerbuyk tot de Vice-voorzitter van de Vlaamse executieve, 
Gemeenschapsminister van economie, middenstand en energie over "de gevolgen van het 
regionaliseren van het Waarborgfonds voor de Nationale Kas voor Beroepskrediet", Hand., Vl. R., 

·~ 1989-1990, 18 april1990, [35], 1346. 

635. Schriftelijke vraag van de heer Vanhengel van 20 januari 1997 aan de Brusselse minister belast 
met economie, financiën, begroting, energie en externe betrekkingen over "Waarborgfonds", 
Vr. en Antw., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1996-1997, 20 februari 1997, [17], 1969 
(Vr. nr. 140). 

636. Schriftelijke vraag van de heer Van Hoorebeke van 26 mei 1998 aan de Minister van landbouw 
en de kleine en middelgrote ondernemingen over "KM O's - Krediet - Borgstellingsmaatschappijen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 31 augustus 1998, [141], 19454 (Vr. nr. 128). 

2.3.12.3 Participatiefonds 

637. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 20 mei 1983 aan de Staatssecretaris voor energie 
en middenstand over "Participatiefonds", Vr. en Antw., Kamer, 1982-1983, 14 juni 1983, [32], 2752 
(Vr. nr. 11bis). 

638. Schriftelijke vraag van de heer Gabriels van 26 augustus 1983 aan de Staatssecretaris voor 
energie en middenstand over "K.M.O.'s- Participatiefonds van de N.K.B.K.", Vr. en Antw., Kamer, 
1982-1983,27 september 1983, [47], 3888 (Vr. nr. 121bis). 

639. Schriftelijke vraag van de heer d'Alcantara van 16 september 1983 aan de Staatssecretaris voor 
energie en middenstand over "Nationale Kas voor Beroepskrediet - Participatiefonds -
Samenstelling van het beheerscomité", Vr. en Antw., Kamer, 1982-1983, 11 oktober 1983, [49], 
3980 (Vr. nr. 123). 

640. Schriftelijke vraag van de heer d'Alcantara van 16 september 1983 aan de Staatssecretaris voor 
energie en middenstand over "Nationale Kas voor Beroepskrediet - Participatiefonds -
Benoemingsprocedures in het secretariaat", Vr. en Antw., Kamer, 1982-1983, 18 oktober 1983, [50], 
4037 (Vr. nr. 124). 

641. Interpellatie van de heer Capoen tot de Eerste minister over "de weigering van de Regering om 
overleg te plegen met de Vlaamse Executieve betreffende het koninklijk besluit tot regeling van de 
organisatie en de werking van het in de Nationale Kas voor Beroepskrediet opgerichte 
Participatiefonds", Hand., Senaat, 1982-1983, 2 december 1983, [14], 330. 

642. Mondelinge vraag van de heer Meyntjens aan de Minister van openbare werken en middenstand 
over "benoemingen van beheerscomité van het Participatiefonds", Hand., Kamer, 1983-1984, 
2 februari 1984, [45], 1348. 

643. Schriftelijke vraag van de heer Meyntjens van 24 februari 1984 aan de Staatssecretaris voor 
energie en middenstand over "Nationale Kas voor Beroepskrediet - Participatiefonds", Vr. en Antw., 
Kamer, 1983-1984, 27 maart 1984, [21], 2062 (Vr. nr. 24). 

644. Schriftelijke vraag van de heer Meyntjens van 24 februari 1984 aan de Staatssecretaris voor 
energie en middenstand over "Participatiefonds - Zelfstandige beroepen", Vr. en Antw., Kamer, 
1983-1984, 27 maart 1984, [21], 2062 (Vr. nr. 25). 

645. Schriftelijke vraag van de heer Meyntjens van 24 februari 1984 aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid over "Participatiefonds - Leningen", Vr. en Antw., Kamer, 1983-1984, 
27 maart 1984, [21], 2025 (Vr. nr. 137). 

646. Schriftelijke vraag van de heer Deleuze van 2 mei 1984 aan de Minister van tewerkstelling en 
arbeid over "Werklozen- Vestiging als zelfstandigen- Leningen", Vr. en Antw., Kamer, 1983-1984, 
5 juni 1984, [31], 3064 (Vr. nr. 205). 
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647. Schriftelijke vraag van de heerDeleuze van 6 juli 1984 aan de Minister van tewerkstelling en 
arbeid over "Werklozen- Vestiging als zelfstandige- Leningen", Vr. en Antw., Kamer, 1983-1984, 
31 juli 1984, [39], 3755 (Vr. nr. 239). 

648. Schriftelijke vraag van de heer Coëme van 13 juli 1984 aan de Minister van tewerkstelling en 
arbeid over "Leningen aan werklozen die zich als zelfstandige vestigen", Vr. en Antw., Kamer, 
1983-1984, 7 augustus 1984, [40], 3826 (Vr. nr. 241). 

649. Schriftelijke vraag van de heer Denys van 7 september 1984 aan de Staatssecretaris voor 
energie en middenstand over "Participatiefonds - Aanvragen van leningen", Vr. en Antw., Kamer, 
1983-1984, 9 oktober 1984, [49], 4347 (Vr. nr. 49). 

650. Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans van 10 oktober 1984 aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid over "Leningen voor werklozen", Vr. en Antw., Kamer, 1984-1985, 
6 november 1984, [1], 58 (Vr. nr. 5). 

651. Schriftelijke vraag van de heer Bajura van 23 oktober 1984 aan de Minister van tewerkstelling 
en arbeid over "Werklozen - Vestiging als zelfstandige", Vr. en Antw., Kamer, 1984-1985, 
4 december 1984, [5], 494 (Vr. nr. 27). 

652. Schriftelijke vraag van de heer Ansoms van 20 november 1984 aan de Staatssecretaris voor 
energie en middenstand over "Participatiefonds - Subsidies - Arrondissement Antwerpen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1984-1985, 18 december 1984, [7], 735 (Vr. nr. 8). 

653. Schriftelijke vraag van de heer Declercq van 22 november 1984 aan de Staatssecretaris voor 
energie en middenstand over "Participatiefonds - Aanvragen", Vr. en Antw., Kamer, 1984-1985, 
18 december 1984, [7], 736 (Vr. nr. 9). 

654. Schriftelijke vraag van de heer Vankeirsbilck van 17 december 1984 aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid over "Werkloosheid - Participatiefonds - Achtergestelde lening", 
Vr. en Antw., Kamer, 1984-1985, 22januari 1985, [10], 1095 (Vr. nr. 66). 

655. Schriftelijke vraag van de heerSmeers van 23 januari 1985 aan de Staatssecretaris voor energie 
en middenstand over "Participatiefonds - Leningen aan zelfstandigen", Vr. en Antw., Senaat, 
1984-1985, 11 juni 1985, [35], 1735 (Vr. nr. 20). 

656. Schriftelijke vraag van de heer Vanvelthoven van 31 januari 1985 aan de Staatssecretaris voor 
energie en middenstand over "Participatiefonds", Vr. en Antw., Kamer, 1984-1985, 5 maart 1985, 
[16], 1787 (Vr. nr. 20). 

657. Schriftelijke vraag van de heer Verhaegen van 8 maart 1985 aan de Staatssecretaris voor energie 
en middenstand over "Participatiefonds - Inkomsten en uitgaven - Verwachtingen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1984-1985, 28 mei 1985, [27], 3105 (Vr. nr. 21bis). 

658. Schriftelijke vraag van de heer Leclercq van 20 juni 1985 aan de Staatssecretaris voor energie en 
middenstand over "Werklozen - Participatiefonds - Leningen", Vr. en Antw., Kamer, 1984-1985, 
10 september 1985, [42], 4744 (Vr. nr. 44). 

659. Schriftelijke vraag van de heer Leclercq van 20 juni 1985 aan de Minister van tewerkstelling en 
arbeid over "Werklozen - Participatiefonds- Leningen", Vr. en Antw., Kamer, 1984-1985, 30 juli 
1985, [36], 4206 (Vr. nr. 212). 

660. Schriftelijke vraag van mevrouw Merckx-Van Goey van 27 december 1985 aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid over "Werklozen - Leningen om zelfstandige te worden", Vr. en Antw., 
Kamer, 1985-1986, 11 februari 1986, [6], 464 (Vr. nr. 24). 

661. Schriftelijke vraag van de heer Lagneau van 3 januari 1986 aan de Minister van middenstand 
over "Participatiefonds - P.v.b.a.", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 4 februari 1986, [5], 397 
(Vr. nr. 10). 
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662. Schriftelijke vraag van de heer Ansoms van 27 februari 1986 aan de Minister van middenstand 
over "Participatiefonds - Deelnemers", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 1 april 1986, [13], 1260 
(Vr. nr. 18). 

663. Schriftelijke vraag van de heer Suykerbuyk van 14 maart 1986 aan de Eerste minister over 
"Openbaar industrieel initiatief- Arrest van het Arbitragehof', Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 
15 april1986, [15], 1380 (Vr. nr. 40). 

+betrokken arrest van het Arbitragehof (B.S., 19 maart 1986). 

664. Schriftelijke vraag van de heer De Batseliervan 15 mei 1986 aan de Minister van middenstand 
over "Participatiefonds - Activiteit", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 1 juli 1986, [26], 2706 
(Vr. nr. 39). 

665. Schriftelijke vraag van de heer Deneir van 27 mei 1986 aan de Minister van sociale zaken en 
institutionele hervormingen over "Werklozen die in hun zelfstandige activiteit mislukken -
Ziekteverzekering", Vr. en Antw., Senaat, 1985-1986, 8 juli 1986, [27], 1567 (Vr. nr. 129). 

666. Interpellatie van de heer Meyntjens tot de Minister van tewerkstelling en arbeid en tot de 
Minister van middenstand over "de werking van het Participatiefonds", Hand., Senaat, 1985-1986, 
11 juni 1986, [58], 1339. 

667. Schriftelijke vraag van de heer De Roo van 31 juli 1986 aan de Minister van middenstand over 
"Participatiefonds - Leningen", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 9 september 1986, [36], 3752 
(Vr. nr. 58). 

668. Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans van 27 februari 1987 aan de Minister van 
middenstand over "Participatiefonds van de Nationale Kas voor het beroepskrediet - Leningen aan 
werklozen", Vr. en Antw., Senaat, 1986-1987, 31 maart 1987, [25], 1659 (Vr. nr. 21). 

669. Schriftelijke vraag van de heer De Roo van 10 mei 1987 aan de Minister van sociale zaken en 
institutionele hervormingen over "Participatiefonds - Achtergestelde leningen - Terugbetaling", 
Vr. en Antw., Kamer, 1986-1987, 16 juni 1987, [30], 3070 (Vr. nr. 122bis). 

670. Schriftelijke vraag van de heer Arts van 15 juni 1988 aan de Eerste minister over 
"Participatiefonds - Leningen aan werklozen", Vr. en Antw., Senaat, BZ 1988, 12 juli 1988, [11], 
422 (Vr. nr. 6). 

671. Schriftelijke vraag van de heer Content van 12 september 1989 aan de Staatssecretaris voor 
middenstand en voor de oorlogsslachtoffers over "Nationale Kas voor beroepskrediet-Leningen
Rentevoeten", Vr. en Antw., Senaat, 1988-1989, 26 september 1989, [49], 2381 (Vr. nr. 69). 

672. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 22 december 1994 aan de Minister van de kleine 
en middelgrote ondernemingen en landbouw over "Zelfstandigen - Sociaal statuut - Sociale 
solidariteitsbijdrage - Bestemming", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 13 februari 1995, [140], 
14892 (Vr. nr. 157). 

673. Schriftelijke vraag van de heer Geens van 13 maart 1995 aan de Minister van de kleine en 
middelgrote ondernemingen en landbouw over "Participatiefonds", Vr. en Antw., Senaat, 
1994-1995, 11 april1995, [154], 8129 (Vr. nr. 358). 

674. Schriftelijke vraag van de heer Vergate van 13 oktober 1995 aan de Minister van landbouw en 
de kleine en middelgrote ondernemingen over "Participatiefonds", Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 
28 november 1995, [1-5], 225 (Vr. nr. 9). 

675. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 10 juni 1996 aan de Minister van landbouw en de 
kleine en middelgrote ondernemingen over "Achtergestelde lening voor werklozen die een 
zelfstandige activiteit wensen uit t~ oefenen", Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 2 juli 1996, [1-22], 
1116 (Vr. nr. 37). 
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676. Schriftelijke vraag van de heer Didden van 17 januari 1997 aan de Minister van landbouw en de 
kleine en middelgrote ondernemingen over "Participatiefonds - Werking", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, 17 maart 1997, [74], 10017 (Vr. nr. 84). 

677. Schriftelijke vraag van de heer Didden van 17 januari 1997 aan de Minister van tewerkstelling 
en arbeid over "Participatiefonds- Werking", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 19 mei 1997, [82], 
11252 (Vr. nr. 284). 

678. Schriftelijke vraag van de heer Didden van 17 januari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Participatiefonds - Werking", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 10 maart 1997, [73], 9813 (Vr. nr. 717). 

• Vraagsteller wordt verwezen naar de Minister van landbouw en de kleine en middelgrote 
ondernemingen (vraag nr. 84 van 17 januari 1997). 

679. Schriftelijke vraag van de heer Wauthier van 20 oktober 1997 aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, over 
"Nationale kas voor beroepslcrediet - Participatiefonds voor werklozenlening", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 24 november 1997, [106], 14423 (Vr. nr. 430). 

2.3.13 National.e Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN) 

680. Schriftelijke vraag van de heer Eerdekens van 8 april 1988 aan de Minister van financiën over 
"NMKN -Overheidstussenkomsten", Vr. en Antw., Kamer, BZ 1988, [s.d.], [9], 663 (Vr. nr. 4). 

• De vraag, gesteld n.a.v. de privatisering van de ASLK, is niet beantwoord. De vraag is echter identiek 
aan schriftelijke vraag nr. 22bis ~an 3 juni 1988. 

681. Schriftelijke vraag van de heer Eerdekens van 3 juni 1988 aan de Minister van financiën over 
"NMKN -Overheidstussenkomsten", Vr. en Antw., Kamer, BZ 1988, 13 september 1988, [25], 1732 
(Vr. nr. 22bis). 

• De vraag stemt overeen met schriftelijke vraag nr. 4 van 8 apri/1988. 

682. Interpellatie van de heer Verhofstadt tot de Minister van financiën over "de verkoop van de 
N.M.K.N.-aandelen", Hand., Kamer, Commissie voor de financiën, 1988-1989, 25 april 1989, 
[C 32], 5. 

+stemverklaring n.a.v. motie: Hand., Kamer, 1988-1989, 11 mei 1989, [50], 2409. 

683. Mondelinge vraag van de heer Michel aan de Minister van financiën over "de overname. van de 
CBHK en de NMKN door het Gemeentelcrediet", Hand., Kamer, 1992-1993, 15 oktober 1992, [4], 
86. 

• Vraag en antwoord betreffen enkel de NMKN. 

684. Interpellatie van de heer Hatry tot de Minister van financiën over "de toename van de 
belastingontvangsten als gevolg van de overdreven belastingdruk en het falen van de regering bij de 
privatisering van de NMKN", Hand., Senaat, 1993-1994,25 mei 1994, [71], 2164. 

685. Interpellatie van de heer Goovaerts over "de rol van de Regering en de omstandigheden en de 
gevolgen van het afspringen van het privatiseringsproces van de NMKN", Hand., Senaat, 
1993-1994, 8 juni 1994, [75], 2286. 

000. M;mdelinge vraag van de heer De Croo aan de Eerste minister over "het verlies op de verkoop 
van het boorplatform Yatzy", Hand., Senaat, 1994-1995, 1 februari 1995, [36], 1106. 

686. Schriftelijke vraag van de heer Dupré van 16 oktober 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "NMKN - Minpositie - Overheidswaarborg", 
Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 11 december 1995, [13], 1328 (Vr. nr. 120). 

687. Interpellatie van de heer Olaerts tot de Vice-eerste minister en minister van financiën en 
buitenlandse handel over "de overname van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de 
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Nijverheid", Hand., Kamer, Commissie voor de financiën, 1995-1996, 17 oktober 1995, [C 13], 1 
(Int. nr. 22). · 

688. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 22 januari 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "NMKN- Verlies -Deviezen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1995-1996, 4 maart 1996, [24], 2692 (Vr. nr. 240). 

689. Schriftelijke vraag van de heer Tavemier van 17 februari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Leningen aangegaan door de NMKN -
Wisselkoersverliezen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 23 maart 1998, [122], 16864 
(Vr. nr. 1245). 

2.3.14 Regie voor Maritiem Transport (RMT) 

690. Interpellatie van de heer Vercaigne tot de Minister van verkeerswezen en posterijen, telegrafie 
en telefonie over "de toekomst van de Regie voor Maritiem Transport en de sociale gevolgen 
veroorzaakt door de talrijke rationalisatieplannen die door de Minister worden opgelegd", Hand., 
Senaat, 1983-1984, 26 juli 1984, [129], 3147 . 

. 691. Interpellatie van de heer Van In tot de Minister van verkeerswezen en buitenlandse handel over 
"de privatisering of de uitverkoop van de Regie voor Maritiem Transport", Hand., Senaat, 
1985-1986, 22 januari 1986, [17], 281. 

692. Schriftelijke vraag van de heer Geens van 20 februari 1986 aan de Minister van verkeerswezen 
en buitenlandse handel over "Regie voor Maritiem Transport- Betaling van een vergoeding aan de 
Staat- Opmerkingen van het Rekenhof', Vr. en Antw., Senaat, 1985-1986, 11 maart 1986, [10], 513 
(Vr. nr. 51). 

' 693. Schriftelijke vraag van de heer Declerck van 27 mei 1988 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "Regie voor Maritiem Transport
Overeenkomst met P&O - Invloed stakingsperiode op winstverdeling", Vr. en Antw., Senaat, 
BZ 1988, 28 juni 1988, [9], 324 (Vr. nr. 6). 

694. Mondelinge vraag van de heer Leclercq aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en institutionele hervormingen over "de privatiseringsplannen van de Regie voor 
Maritiem Transport", Hand., Senaat, 1989-1990, 14 juni 1990, [77], 2117. 

695. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 28 september 1990 aan de Vice-eerste minister 
en minister van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "RMT- Structuurhervorming", 
Vr. en Antw., Senaat, 1990-1991, 30 oktober 1990, [4], 141 (Vr. nr. 176). 

696. Schriftelijke vraag van de heer Locnes van 28 november 1990 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "RMT", Vr. en Antw., Kamer, 
1990-1991, 15 januari 1991, [140], 11826 (Vr. nr. 615). 

697. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 7 januari 1991 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "RMT - Studie hervorming", 
Vr. en Antw., Senaat, 1990-1991, 12 februari 1991, [18], 749 (Vr. nr. 52). 

• De vraag, die verwijst naar vraag nr. 176 van 28 september 1990, is niet beantwoord. 

698. Schriftelijke vraag van de heer Van Hooland van 18 november 1992 aan de Vice-eerste minister 
en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Regie voor Maritiem Transport -
Beheer en personeelsbestand", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 2 februari '1993, [42], 1802 
(Vr. nr. 230). 

• Antwoord rechtstreeks aan de vraagsteller gestuurd. 

699. Schriftelijke vraag van de heer Desutter van 23 maart 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Regie voor Maritiem Transport -
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·.·Resultaten van de doorlichting", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 11 mei 1993, [56], 2711 
(Vr. nr. 398). 

700. Interpellatie van de heer Ramoudt tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
. overheidsbedrijven over "de toestand van de Regie voor Maritiem Tr~nsport", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, 1992-1993, 12 mei 1993, [C 100], 51 (Int. nr. 471). 

701. Schriftelijke vraag van de heer Van Hooland van 10 augustus 1993 aan de Vice-eerste minister 
en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Regie voor Maritiem Transport -
Doorlichting", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 16 november 1993, [82], 4259 (Vr. nr. 557). 

702. Interpellatie van de heer Ramoudt tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "het contract van de Regie voor Maritiem Transport (RMT) met 'Sally 
Lines"', Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1993-1994, 8 december 1993, [C 24], 95 
(Int. nr. 744). 

703. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 21 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "RMT - Investeringen - Kanaaltunnel", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 2 mei 1994, [104], 10763 (Vr. nr. 965). 

704. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 21 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "RMT - Vlissingen-Ramsgate", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 2 mei 1994, [104], 10764 (Vr. nr. 969). 

705. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 29 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Regie voor Maritiem Transport -
Doorlichting", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 9 mei 1994, [105], 10840 (Vr. nr. 974). 

• Vraag niet beantwoord. 

706. Interpellatie van de heer Ramoudt tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de personeelsproblematiek bij de Regie voor Maritiem Transport ", 
Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1993-1994, 30 maart 1994, [C 76], 63 
(Int. nr. 922). 

707. Schriftelijke vraag van de heer Desutter van 18 april 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "RMT - Exploitatieverlies", Vr. en Antw., 
Senaat, 1993-1994, 14 juni 1994, [112], 5914 (Vr. nr. 779). 

708. Mondelinge vraag van de heer Vanleenhave aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de situatie van de Regie voor Maritiem Transport 
(RMT)", Hand., Kamer, 1993-1994, 11 mei 1994, [42], 1676. 

709. Schriftelijke vraag van de heer Desutter van 20 juli 1994 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Regie voor Maritiem Transport - Tijdelijke 
aanwervingen", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 11 oktober 1994, [128], 6771 (Vr. nr. 852). 

710. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 17 januari 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Regie voor maritiem transport 
-Investeringen", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 10 april1995, [148], 15906 (Vr. nr. 1282). 

711. Schriftelijke vraag van de heer Decléty van 18 januari 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "RMT - Investeringen", Vr. en Antw., 
Senaat, 1994-1995, 28 februari 1995, [148], 7793 (Vr. nr. 1008). 

• Vraag niet beantwoord. 

712. Schriftelijke vraag van de heer Decléty van 18 januari 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Contract tussen de RMT en de CIWLT", 
Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 28 februari 1995, [148], 7793 (Vr. nr. 1009). 

• Vraag niet beantwoord. 
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713. Schriftelijke vraag van de heer Vanleenhave van 6 maart 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minist~r van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "RMT - Loodswezen - Overheveling van 
personeel - Vlaams Gewest", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 10 april 1995, [148], 15840 
(Vr. nr. 1355). 

• Vraag niet beantwoord. 

714. Interpellatie van de heer Ramoudt tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de problematiek van de Regie voor maritiem Transport (RMT)", Hand., 
Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 15 maart 1995, [C 75], 49 (Int. nr. 1309). 

715. Mondelinge vraag van de heer Goutry aan de Minister van vervoer over "de RMT-plannen in 
verband met de verkoop van de 'Prins Filip"', Hand., Kamer, BZ 1995, 6 juli 1995, [8], 185. 

716. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 28 augustus 1995 aan de Minister van vervoer 
over "RMT - Investeringen", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 30 oktober 1995, [8], 726 
(Vr. nr. 39). 

717. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 1 september 1995 aan de Minister van vervoer 
over "Regie voor maritiem transport- Doorlichting", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 27 november 
1995, [11], 1112 (Vr. nr. 51). 

718. Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de Minister van vervoer over "de aanstelling 
van een financieel raadgever bij de Regie voor Maritiem Transport", Hand., Senaat, 1995-1996, 
12 oktober 1995, [1-6], 105. 

719. Interpellatie van de heer Chevalier tot de Minister van vervoer over "de aanwerving van een 
'crisismanager' om de Regie voor Maritiem Transport te leiden", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 12 oktober 1995, [C 11], 116 
(Int. nr. 52). 

720. Interpellatie van de heer Olaerts tot de Minister van vervoer over "de aanwerving van een 
'financieel adviseur' bij de Regie voor Maritiem Transport", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 12 oktober 1995, [C 11], 116 
(Int. nr. 60). 

721. Interpellatie van de heer Huysentruyt tot de Minister van vervoer over "de aanstelling van een 
financieel deskundige bij de Regie voor Maritiem Transport en de algemene toestand van deze 
firma", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en ·de overheidsbedrijven,-
1995-1996, 12 oktober 1995, [C 11], 116 (Int. nr. 64). 

722. Schriftelijke vraag van de heer Foret van 4 december 1995 aan de Minister van vervoer over 
"Regie voor Maritiem Transport", Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 13 februari 1996, [1-10], 483 
(Vr. nr. 19). 

723. Mondelinge vraag van de heer Loones aan de Minister van vervoer over "de NMBS, de RMT en 
Oostende", Hand., Senaat, 1995-1996, 7 maart 1996, [1-29], 660. 

724. Mondelinge vraag van de heer Ramoudt tot de Vlaamse minister van openbare werken, vervoer 
en ruimtelijke ordening over "de rol van Vlaanderen in het reddingsplan voor de RMT", Hand., 
Vl. Pari., 1995-1996, 22 mei 1996, [47], 2371. 

725. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 10 juni 1996 aan de Minister van vervoer over 
"Premie voor tweetaligheid bij de Regie voor maritiem transport", Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 
23 juli 1996, [1-24], 1215 (Vr. nr. 50). 

• Vraag of het "gelet op de moeilijke financiële en sociaal-economische toestand waarin de RMT zich 
bevindt, verantwoord [is} dat voor de kennis van een tweede taal dergelijke premies worden 
uitgekeerd". 
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726. Schriftelijke vraag van de heer Verreycken van 21 juni 1996 aan de Minister van vervoer over 
"RMT- Studies", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 3-september 1996, [1-27], 1327 (Vr. nr. 52). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Verreycken van 9 september 1996 aan de Minister van vervoer 
over "Studie- en onderzoeksopdrachten", Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, 20 april 1999, [1-97], 
5113 (Vr. nr. 63). 

• Het antwoord bevat interessante gegevens over het herstructureringsplan voor de RMT dat een privé
firma in opdracht van de minister opstelde. 

727. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 1 oktober 1996 aan de Minister van vervoer over 
"Lonen van het muterende personeel van de RMT naar de nieuwe privé-rederij", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 24 maart 1997, [75], 10170 (Vr. nr. 342). 

728. Interventie van de heer Van Hoorebeke tijdens het debat over de regeringsverklaring, Hand., 
Kamer, 1996-1997, 3 oktober 1996, [102], 3709 .. 

729. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 8 oktober 1996 aan de Minister van vervoer over 
"Regie voor maritiem transport - Sociale begeleiding", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 13 juli 
1998, [136], 18830 (Vr. nr. 348). 

730. Interpellatie van de heer Olaerts tot de Minister van vervoer over "de Regie voor Maritiem 
Transport", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 
1996-1997, 16 oktober 1996, [C 190], 99 (Int. nr. 664). 

731. Interpellatie van mevrouw Pieters tot de Minister van vervoer over "het doek dat gevallen is over 
lSO-jarige RMT", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1996-1997, 16 oktober 1996, [C 190], 99 (Int. nr. 689). 

732. Interpellatie van de heer Van Aperen tot de Minister van vervoer over "de afhandeling van het 
RMT -dossier", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven,J996-1997, 16 oktober 1996, [C 190], 99 (Int. nr. 690). 

733. Interpellatie van de heer Roose tot de Minister van vervoer over "de Regie voor Maritiem 
Transport", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 
1996-1997, 16 oktober 1996, [C 190], 99 (Int. nr. 728). 

734. Interpellatie van de heer Huysentruyt tot de Minister van vervoer over "de uitverkoop van de 
RMT en de dramatische gevolgen voor het personeel", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 16 oktober 1996, [C 190], 99 
(Int. nr. 732). 

735. Schriftelijke vraag van de heer Huysentruyt van 21 oktober 1996 aan de Minister vervoer over 
"Regie voor maritiem transport - Personeelsbestand en omzet", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 
21 april 1997, [78], 10706 (Vr. nr. 362). 

736. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 22 oktober 1996 aan de Minister van 
ambtenarenzake~ over "Strafinrichtingen - Aanwerving van 150 bijkomende contractuelen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 25 november 1996, [59], 7896 (Vr. nr. 129). 

737. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 14 nove~ber 1996 aan de Minister van vervoer 
over "RMT- Opdrachten van de crisismanager", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 21 april 1997, 
[78], 10709 (Vr. nr. 377). 

738. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 22 november 1996 aan de Minister van 
justitie over "Strafinrichtingen - Aanwerving van 150 bijkomende contractuelen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 6 januari 1997, [68], 9119 (Vr. nr. 410). 

739. Schriftelijke vraag van de heer Huysentruyt van 6 januari 1997 aan de Minister van vervoer 
over "Regie voor maritiem transport- Eigendommen", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 21 april 
1997, [78], 10710 (Vr;·nr. 420). 
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740. Scluiftelijke vraag van de heer Huysentruyt van 6 januari 1997 aan de Minister van vervoer 
over "Regie voor maritiem transport .- Directieleden - Tewerkstelling", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, 21 april1997, [78], 10711 (Vr. nr. 421). · 

741. Scluiftelijke vraag van de heer Huysentruyt van 6 januari 1997 aan de Minister van vervoer 
over "Regie voor maritiem transport - Concurrentiepositie", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 8 
april1997, [79], 10884 (Vr. nr. 422). 

742. Mondelinge vraag van de heer Olaerts aan de Minister van vervoer over "het positieve en 
negatieve met betrekking tot de RMT", Hand., Kamer, 1996-1997, 27 februari 1997, [138], 5002. 

743. Mondelinge vraag van de heer Vandenhaute aan de Minister van vervoer over "de bestemming 
van het RMT-schip Prins Filip", Hand., Kamer, 1996-1997, 27 maart 1997, [148], 5315. 

744. Interpellatie van de heer Reynders tot de Minister van vervoer over "de vereffening van de Regie 
voor Maritiem Transport en de verkoop van haar vloot", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 10 juni 1997, [C 354], 4 
(Int. nr. 1396). 

745. Scluiftelijke vraag van de heer Loones van 13 juni 1997 aan de Minister van vervoer over "RMT 
-Archief Oostende", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 5 augustus 1997, [1-51], 2596 (Vr. nr. 112). 

746. Scluiftelijke vraag van de heer Ölivier van 5 november 1997 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Aanwerving van RMT-statutairen als kwartierchef en als klerk", 
Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 3 februari 1998, [1-65], 3374 (Vr. nr. 588). 

· .. 747. Scluiftelijke vraag van de heer Olivier van 5 november 1997 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Contractuelen binnen het penitentiair complex te Brugge - Uitzonderlijk 
statuut van de RMT-contractuelen", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 3 februari 1998, [1-65], 3375 

-," (Vr. nr. 589). 

748. Mondelinge vraag van mevrouw Pieters aan de Minister van vervoer over "de 
herstructureringsplannen van de rederij Holyman/Sally", Hand., Kamer. Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1997-1998, 8 december 1997, [C 447], 2 
(Vr. nr. 483). 

749. Scluiftelijke vraag van de heer Loones van 9 ·januari 1998 aan de Minister van vervoer óver 
"Verkoop RMT-schepen", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 5 mei 1998, [1-72], 3774 (Vr. nr. 763). 

750. Scluiftelijke vraag van de heer Loones van 9 januari 1998 aan de Minister van vervoer over 
"RMT-archieven", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 19 mei 1998, [1-73], 3828 (Vr. nr. 764). 

751. Schriftelijke vraag van de heer Loones van 9 januari 1998 aan de Minister van vervoer over 
"Verkoop RMT-eigendomsrecht", Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, 23 maart 1999, [1-95], 5016 
(Vr. nr. 765). 

752. Schriftelijke vraag van de heer Loones van 19 januari 1998 aan de Minister van vervoer over 
"Daling aantal Belgische werknemers bij Holyman-Sally", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 19 mei 
1998, [1-73], 3828 (Vr. nr. 785). 

753. Mondelinge vraag van de heer Van Aperen aan de Minister van vervoer over "eventuele nieuwe 
aanwervingen bij de RMT in vereffening", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het 
verkeer en de overheidsbedrijven, 1997-1998, 21 januari 1998, [C 477], 10 (Vr. nr. 583). 

754. Mondelinge vraag van de heer Leterme aan de Minister van vervoer over "de gevolgen van de 
vertraging in de vervreemding van de RMT-ferry's en jetfoils", Hand., Kamer. Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1997-1998, 21 januari 1998, [C 477], 10 
(Vr. nr. 596). 

755. Mondelinge vraag van de heer Foret aan de Minister van Justitie over "de staking in de 
gevangenissen van Wallonië", Hand., Senaat, 1997-1998, 5 februari 1998, [1-163], 4337. 
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• " ... Les agents de la Régie des transports maritimes qui devaient être intégrés aux effectiJs des prisons 
par Ie biais de la mobilité d'office, l'ont été à 100 %. 11 ne reste donc aucun dossier en attente à ce 

. " nzveau . ... 

756. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 31 maart 1998 aan de Minister van vervoer over 
"Tweedehandsferry's -Verkoop -Noodzakelijke aanpassingen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 
11 mei 1998, [128], 17663 (Vr. nr. 695). 

• Vraag niet beantwoord. 

757. Schriftelijke vraag van de heer Chevalier van 2 april 1998 aan de Minister van vervoer over 
"Overheidsopdracht - Verkoop RMT-schepen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 18 mei 1998, 
[129], 17782 (Vr. nr. 698). 

• Vraag niet beantwoord. 

758. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 2 juni 1998 aan de Minister van sociale zaken 
over "Personeelsleden van Holyman die op 1 januari 1997 niet in dienst waren van de RMT -
Arbeidsongevallenverzekering", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 13 juli 1998, [136], 18818 
(Vr. nr. 639). 

2.3.15 Sabena 

• Zie ook infra, onder "Met privatisering verwante, gerealiseerde operaties - Alternatieve financiering 
van infrastructuur- Sale and lease back" en onder "Taalwetgeving". 

759. Schriftelijke vraag van de heer Didden van 12 februari 1986 aan de Minister van verkeerswezen 
en buitenlandse handel over "Kwijtscheldingen bevolen aan de Regie der Luchtwegen of aan andere 
openbare diensten", Vr. en Antw., Senaat, 1985-1986, 4 maart 1986, [9], 459 (Vr. nr. 40). 

760. Schriftelijke vraag van de heer Didden van 12 februari 1986 aan de Minister van verkeerswezen 
en buitenlandse handel over "Verdaging van huurbetaling aan de Regie der Luchtwegen", 
Vr. en Antw., Senaat, 1985-1986,4 maart 1986, [9], 460 (Vr. nr. 41). 

761. Mondelinge vragen van de heren Vermeiren en Vervaet aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "Samenwerking Sabena-K.L.M.", Hand., 
Kamer, BZ 1988, 16 juni 1988, [17], 587. 

762. Mondelinge vraag van de heer Vermeiren aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en institutionele hervormingen over "het akkoord Sabena-K.L.M.-British Airways", 
Hand., Kamer, 1988-1989, 22 juni 1989, [61], 2875. 

7 63. Mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en institutionele hervormingen over "de toekomst van Sabena", Hand., Kamer, 
1990-1991, 22 november 1990, [15], 667. 

764. Mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en institutionele hervormingen over "de ontbinding van de S.W.A. (Sabena World 
Airlines)", /fand., Kamer, 1990-1991, 10 januari 1991, [24], 1635. 

765. Schriftelijke vraag van de heer Decléty van 25 januari 1991 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "Sabena - Afgesprongen 
onderhandelingen met British Airways en KLM", Vr. en Antw., Senaat, 1990-1991, 2 april 1991, 
[25], 1086 (Vr. nr. 69). 

766. Mondelinge vraag van de heer Candries aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en institutionele hervormingen over "overheidssteun aan Sabena", Hand., Kamer, 
1990-1991, 28 maart 1991, [41], 2507. 
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767. Schriftelijke vraag van de heer Ottenbourgh van 12 juni 1991 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "Samenwerking Sabena - Air 
France", Vr. en Antw., Senaat, 1990-1991, 9 juli 1991, [39], 1666 (Vr. nr. 132). 

768. Schriftelijke vraag van de heer Decléty van 8 juli 1991 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "Sabena- Afgesprongen onderhandelingen 
met British Airways en KLM", Vr. en Antw., Senaat, 1990-1991, 13 augustus 1991, [44], 1854 
(Vr. nr. 148). 

000. Schriftelijke vraag van de heer De Vlieghere van 19 maart 1992 aan de Minister van begroting 
over "Debudgettering", Vr. en Antw., Kamer, BZ 1991-1992, 18 mei 1992, [10], 513 (Vr. nr. 1). 

769. Schriftelijke vraag van de ,heer Valkeniers van 24 maart 1992 aan de Eerste minister over 
"SABENA - Mogelijke samenwerking met Air France", Vr. en Antw., Senaat, BZ 1991-1992, 
28 april1992, [3], 115 (Vr. nr. 1). 

770. Interpellatie van de heer Annemans tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "het akkoord tussen Air France en Sabena en de huidige stand van dit 
dossier", Hand., Kamer, BZ 1991-1992, 25 maart 1992, [13], 366 (Int. nr. 2). 

771. Interpellatie van de heer Gabriëls tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de mogelijke samenwerkingsovereenkomst tussen AirFranceen Sabena", 
Hand., Kamer, BZ 1991-1992, 25 maart 1992, [13], 366 (Int. nr. 3). 

772. Interpellatie van de heer Michel tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "het getalm bij het sluiten van de overeenkomst tussen Sabena en Air 
France", Hand., Kamer, BZ 1991-1992, 25 maart 1992, [13], 366 (Int. nr. 7). 

-·773. Interpellatie van de heer Beysen tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
; overheidsbedrijven over "het herstructureringsplan van Sabena en het samenwerkingsakkoord met 

Air France", Hand., Kamer, BZ 1991-1992, 25 maart 1992, [13], 366 {Int. nr. 10). 

774. Mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "het samenwerkingsakkoord tussen Sabena en Air 
France", Hand., Senaat, BZ 1991-1992, 7 mei 1992, [18], 465. 

' 775. Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt van 14 oktober 1992 aan de Vice-eerste minister en . 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena", Vr. en Antw., Kamer, 1992-1993, 
9 november 1992, [34], 2341 (Vr. nr. 233). 

77 6. Mondelinge vraag van de heer de Donnéa aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de gevolgen voor Sabena van de recente 
besparingsmaatregelen voorgesteld door de voorzitter van Air France", Hand., Senaat, 1992-1993, 
15 oktober 1992, [3], 60. 

777. Mondelinge vraag van de heer Vermeiren aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de toestand bij Sabena", Hand., Senaat, 1992-1993, 
29 oktober 1992, [5], 110. 

778. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 7 april 1993 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena- Schriftelijke vragen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1992-1993, 20 september 1993, [75], 7192 (Vr. nr. 503). 

779. Mondelinge vraag van de heer Van Rompuy aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de financiële toestand van SABENA", Hand., Kamer, 
1992-1993, 30 juni 1993, [67], 3061. 

780. Schriftelijke vraag van de heer Capoen van 1 juli 1993 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena - Parlementaire controle - Mogelijke 
privatisering", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 21 september 1993, [74], 3833 (Vr. nr. 506). 
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781. Interpellatie van de heer Liesenborghs tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
, en overheidsbedrijven over "de problemen inzake financieel beleid en personeelsbeleid bij Sabena", 

Hand., Senaat, 1992-1993, 12 juli 1993, [114], 3476. 

782. Schriftelijke vraag van de heer Kuijpers van 2 september 1993 aan de Vice-eerste minister en 
:minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena - _Vergoeding van het 
management", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 19 oktober 1993, [78], 4060 (Vr. nr. 569). 

783. Mondelinge vraag van de heer de Donnéa aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de bezuinigingsmaatregelen bij Sabena, vooral met 
betrekking tot het salaris van de piloten", Hand., Senaat, 1993-1994, 14 oktober 1993, (3], 26. 

784. Mondelinge vraag van de heer Didden aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de bezuinigingsmaatregelen bij Sabena, vooral met 
betrekking tot het salaris van de piloten", Hand., Senaat, 1993-1994, 14 oktober 1993, [3], 26. 

785. Interpellatie van de heer Verreycken tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de wetsomzeilingen door de Sabena-directie", Hand., Senaat, 
1993-1994, 3 december 1993, [17], 408. 

786. Mondelinge vraag van de heer Candries aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de financiële situatie van de NV Sabena", Hand., 
Kamer, 1993-1994, 3 februari 1994, [24], 859. 

787. Schriftelijke vraag van de heer Decléty van 9 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena - Concurrentiepositie", 
Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 8 maart 1994, [98], 5081 (Vr. nr. 699). 

788. Mondelinge vraag van de heer de Donnéa aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de privatisering van Sabena", Hand., Senaat, 
1993-1994, 10 februari 1994, [40], 1179. 

789. Schriftelijke vraag van de heer Desutter van 11 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena- Samenwerking met Air France", 
Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 15 maart 1994, [99], 5147 (Vr. nr. 702). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 11 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena - Controle", Vr. en Antw., Kamer, 
1993-1994,28 februari 1994, [96], 9516 (Vr. nr. 907). 

790. Schriftelijke vraag van de heer Decléty van 25 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena- Concurrentiepositie en Europese 
actie", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 22 november 1994, [134], 7041 (Vr. nr. 721). 

• O.m. over de p;~blematiek van het "uitvlaggen ". 

791. Mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de toekomst van Sabena", Hand., Senaat, 1994-1995, 
16 juni 1994, [80], 2456. 

792. Interpellatie van de heer Van Eetvelt tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de nieuwe investeerders bij Sabena", Hand., Kamer, Commissie voor 
de infrastructuur, 1993-1994, 22 juni 1994, [C 108], 45 (Int. nr. 1026). 

793. Mondelinge vraag van de heer Geens aan de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "het mogelijke samengaan van Sabena en Swissair", Hand., Senaat, 
1993-1994, 23 juni 1994, [87], 2691. 

794. Schriftelijke vraag van de heer Van Vaerenbergh van 13 juli 1994 aan de Minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Franlcrijk- Rwanda- Sabena- Distrigaz- Eurocorps", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, [gegevens onbekend] (Vr. nr. 1 095). 
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• Geen antwoord terug te vinden; naar deze vraag wordt nochtans verwezen in punt 2 van het antwoord 
op schriftelijke vraag nr. 425 van 13 juli 1994 (zelfde vraagsteller, zelfde onderwerp), Vr. en Antw., 
Kamer, 1994-1995, 7 november 1994, [127}, 13247. 

795. Schriftelijke vraag van de heer Vermeiren van 29 juli 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister' van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena Air France 
Samenwerkingsakkoord", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 6 september 1994, {123], 6497 
(Vr. nr. 872). 

• Vraag niet beantwoord. 

796. Interpellatie van de heer Ramoudt tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de interesse van SWISSAIR voor Sabena", Hand., Kamer, Commissie 
voor de infrastructuur, 1994-1995, 11 januari 1995, [C 40], 19 (Int. nr. 1185). 

797. Mondelinge vraag van de heer Joncl<heer aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de bescherming van het openbaar belang bij Sabena", 
Hand., Senaat, 1994-1995, 1 februari 1995, [36], 1105. 

798. Mondelinge vraag van de heer Peeters aan de Minister van financiën over "de 'uitvlagging' van 
4 000 kaderleden uit de Belgische banksector naar het 'sociale' en fiscale 'paradijs Luxemburg"', 
Hand., Kamer, 1994-1995, 2 februari 1995, [24], 754. 

799. Mondelinge vraag van de heer Van den Eynde aan de Vice-eerste minister en minister van 
" verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de verhouding tussen Sabena en Swissair", Hand., 

Kamer, 1994-1995, 2 februari 1995, [24], 754. 

800. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 8 februari 1995 aan de Minister van sociale 
zaken over "Sabena - Delokalisatie van personeel", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 14 maart 
1995, [150], 7919 (Vr. nr. 426). 

• Vraag niet beantwoord. 

801. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 8 februari 1995 aan de Minister van financiën 
over "Sabena - Delokalisatie van personeel", Vr. en Antw., ·Senaat, 1994-1995, 14 maart 1995, 
[150], 7918 (Vr. nr. 971). 

• Vraag niet beantwoord. 

802. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 8 februari 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena - Delokalisatie van personeel", 
Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 14 maart 1995, [150], 7911 (Vr. nr. 1037). 

• Vraag niet beantwoord. 

803. Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "het op de beurs brengen van Sabena in het kader van de 
onderhandelingen met Swissair", Hand., Kamer, 1994-1995, 9 februari 1995, [25], 783. 

804. Mondelinge vraag van de heer Ramoudtaan de Minister van tewerkstelling en arbeid over "de 
selectieve vermindering van de patronale bijdragen bij Sabena", Hand., Kamer, 1994-1995, 8 
maart 1995, [33], 996. 

805. Mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Minister van sociale zaken over "de vermindering 
van de loonkosten van Sabena", lfand., Senaat, 1994-1995, 8 maart 1995, [48], 1521. 

806. Mondelinge vraag van de heer de Seny aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena, een instelling van openbaar nut", Hand., 
Senaat, 1994-1995,8 maart 1995, [48], 1522. 

807. Interpellatie van de heer Annemans tot de Eerste minister over "de verdere subsidiëring van 
Sabena", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 3 april 1995, [C 84], 1 
(Int. nr. 1335). 
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808. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 1 september 1995 aan de Minister van vervoer over 
"Samenwerkingsakkoord tussen Sabena en Swissair", Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 17 oktober 
1995, [1-3], 98 (Vr. nr. 4). 

809. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 20 oktober 1995 aan de Minister van vervoer over 
"Sabena- CAO", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 26 mei 1997, [83], 11391 (Vr. nr. 98). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Lowie van 20 november 1995 aan de Minister van vervoer over 
"Sabena- Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 14 april1997, [77], 10541 (Vr. nr. 137). 

• De vraag betreft de toepasselijkheid van de taalwetgeving na de intrede van Swissair. 

81 0. Mondelinge vraag van de heer Loon es aan de Minister van vervoer over "de autonome 
overheidsbedrijven en de Regering", Hand., Senaat, 1995-1996, 21 december 1995, [1-19], 426. 

• De vraag betreft "de personeelsspanningen bij de NMBS en Sabena, twee autonome 
overheidsbedrijven" (sic). 

811. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van vervoer over "zijn reacties in zijn 
hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Sabena-aandeelhouder betreffende de beslissing van 
het 'management' om de CAO's op te zeggen", Hand., Kamer, 1995-1996, 30 december 1995, [26], 
790. 

812. Mondelinge vraag van de heer Vanoost aan de Minister van vervoer over "het initiatief van de 
Sabena-directie", Hand., Kamer, 1995-1996, 30 december 1995, [26], 790. 

813. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van vervoer over "de situatie op sociaal 
vlak bij Sabena", Hand., Kamer, 1995-1996, 25 januari 1996, [33], 1061. 

814. Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de Minister van vervoer over "de chaos bij 
Sabena en NMBS", Hand., Senaat, 1995-1996, 29 februari 1996, [1-27], 606. 

815. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 9 april 1996 aan de Minister van vervoer over 
"Sabena- Sociaal conflict- Ontslagvoorwaarden voor het leidend personeel", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997,30 juni 1997, [88], 12117' (Vr. nr. 240). 

816. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 6 december 1996 aan de Minister van vervoer over 
"Sabena- Beslissing van de raad van bestuur van Swissair Ltd.", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 
3 maart 1997, [72], 9715 (Vr. nr. 385). 

817. Interpellatie van de heer Vanoost tot de Minister van vervoer over "de samenwerking van 
Swissair met Sabena, de financiële voorwaarden waaronder dit gebeurt en de rol van de overheid bij 
een eventuele terugtrekking van Swissair", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het 
verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 17 december 1996, [C 235], 8 (Int. nr. 872). 

818. Mondelinge vraag van de heer Daems aan de Vice-eerste minister en minister van financiën en 
buitenlandse handel over "de uitvlagging van het Sabenapersoneel", Hand., Kamer, 1996-1997, 
9 januari 1997, [129], 4620. 

819. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van vervoer over "de resultaten 1996 
van Sabena en het stopzetten van de activiteiten te Deurne", Hand., Kamer, 1996-1997, 23 januari 
1997, [132], 4729. 

820. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 7 februari 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Belgische luchtvaartmaatschappijen - Tewerkstelling van buitenlandse piloten", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997,21 april1997, [78], 10714 (Vr. nr. 459). 

821. Interpellatie van de heer Van Hoorebeke tot de Minister van vervoer over "de toestand van 
Sabena", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 
1996-1997, 19 februari 1997, [C 276], 8 (Int. nr. 1077). 
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822. Interpellatie van de heer Vanoost tot de Minister van vervoer over "het vereffeningsscenario dat 
door de Raad van Bestuur van Sabena werd vastgelegd", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 19 februari 1997, [C 276], 8 
(Int. nr. 1 078). 

823. Interpellatie van de heer De Croo tot de Minister van vervoer over "de toekomst van Sabena", 
Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 
19 februari 1997, [C 276], 8 (Int. nr. 1079). 

824. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van vervoer over "de resultaten van 
Sabena", Hand., Kamer, 1996-1997, 13 maart 1997, [142], 5135. 

825. Interpellatie van de heer Vanoost tot de Minister van vervoer over "de arcbi-slechte cijfers van 
Sabena voor 1996 en de te hoge waardering van de vloot ten bedrage van anderhalfmiljard frank in 
de periode dat Sabena nog een overheidsbedrijf was", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 19 maart 1997, [C 305], 2 
(Int. nr. 1203). 

826. Interpellatie van de heer Van Eetvelt tot de Minister van vervoer over "de toekomst van Sabena", 
Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 
19 maart 1997, [C 305], 2 (Int. nr. 1213). 

827. Interpellatie van de heer Van Hoorebeke tot de Minister van vervoer .over "de toestand bij 
Sabena", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 
1996-1997, 19 maart 1997, [C 305], 2 (Int. nr. 1218). 

828. Interpellatie van de heer Van Aperen tot de Minister van vervoer over "het voortbestaan van 
Sabena", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 
1996-1997, 19 maart 1997, [C 305], 2 (Int. nr. 1220). 

829. Interpellatie van de heer Huysentruyt tot de Minister van vervoer over "de rampzalige toestand 
van Sabena", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1996-1997, 19 maart 1997, [C 305], 2 (Int. nr. 1225). 

830. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 21 maart 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Sabena- Overwaardering van de waarde van de vloot", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 30 juni 
1997, [88], 12123 (Vr. nr. 494). 

831. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 28 maart 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Sabena - Balans - Overwaardering van vliegtuigen", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 30 juni 
1997, [88], 12125 (Vr. nr. 500). 

832. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 7 mei 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Belgische luchtvaartmaatschappijen - Tewerkstelling van buitenlandse piloten - Sociale 
wetgeving", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 30 juni 1997, [88], 12135 (Vr. nr. 520). 

833. Mondelinge vraag van de heer Vanoost aan de Minister van vervoer over "de sociale gevolgen 
van de vernieuwing van de Sabena-vloot en de bestemming van bestaand materieel voor onderhoud 
van Airbus-toestellen", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1996-1997, 2 juli 1997, [C 380], 3 (Vr. nr. 247). 

834. Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de Minister van vervoer over "het dreigende 
Renault-scenario voor Sabena", Hand., Senaat, 1996-1997, 3 juli 1997, [1-124], 3293. 

835. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 11 juli 1997 aan de Vice-eerste minister en minister 
van financiën en buitenlandse handel over "Sabena - Uitvlaggingsscenario's", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, 6 oktober 1997, [99], 13345 (Vr. nr. 980). 

• Vraag niet beantwoord. 
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836. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 25 juli 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Toekomst' van Sabena - Invloed van de volledige liberalisering van het Europeès luchtruim", 
Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 26 augustus 1997, [1-52], 2631 (Vr. nr. 122). 

• Vraag niet beantwoord (opgenomen in lijst met onbeantwoord gebleven vragen opgenomen in 
Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 30 september 1997, {1-55}, 2800). 

83 7. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van financiën over "het inzetten door 
luchtvaartmaatschappijen van door buitenlandse vennootschappen aangeworven piloten", Hand., 
Kamer. Commissie voor de financiën en de begroting, 1998-1999, 1 maart 1999, [C 754], 18 
(Vr. nr. 2024). 

2.4 Privatisering van staatsactiva : mogelijke toekomstige operaties 

2.4.1 Niet geklasseerd 

838. Mondelinge vraag van de heer Monteyne aan de Minister-voorzitter van de Brusselse regering 
over "de mogelijke privatisering van de werkplaatsen van de MIVB", Hand., Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad, 1994-1995, 5 april1995, [18], 616. 

2.4.2 Activa van intercommunales 

2.4.3 Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK) 

839. Schriftelijke vraag van de heer Schiltz van 8 mei 1985 aan de Vice-eerste minister en minister 
van financiën en middenstand over "Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet", Vr. en Antw., 
Kamer, 1984-1985, 18 juni 1985, [30], 3389 (Vr. nr. 286). 

840. Schriftelijke vraag van de heer Eerdekens van 3 juni 1988 aan de Minister van financiën over 
"CBHK - Overheidstussenkomst", Vr. en Antw., Kamer, BZ 1988, 13 september 1988, [25], 1733 
(Vr. nr. 23bis). 

841. Mondelinge vraag van de heer de Seny aan de Minister van financiën over "de zorgwekkende 
financiële toestand van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet", Hand., Senaat, 1990-1991, 

· 28 maart 1991, [52], 1904. 

000. Schriftelijke vraag van de heer De Vlieghere van 19 maart 1992 aan de Minister van begroting 
over "Debudgettering", Vr. en Antw., Kamer, BZ 1991-1992, 18 mei 1992, [10], 513 (Vr. nr. 1). 

842. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 23 april1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken over "Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet -
Rekeningen- Jaarverslag", Vr. en Antw., Kamer, BZ 1991-1992, 11 mei 1992, [9], 438 (Vr. nr. 13). 

843. Schriftelijke vraag van de heer Annemans van 23 april1992 aan de Minister van financiën over 
"CBHK- Rekeningen- Jaarverslag", Vr. en Antw., Kamer, BZ 1991-1992, 15 juni 1992, [14], 719 
(Vr. nr. 61). 

844. Schriftelijke vraag van de heer Van Cauwenberghs van 27 april 1992 aan de Minister van 
financiën over "Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet", Vr. en Antw., Kamer, BZ 1991-1992, 
21 september 1992, [27], 1863 (Vr. nr. 63). 

845. Interpellatie van de heer Van Thillo tot de Minister van financiën over "de organisatie van de 
openbare kredietinstellingen en de gelijke concurrentievoorwaarden van alle marktdeelnemers aan 
de financiële markten", Hand., Senaat, BZ 1991-1992, 14 juli 1992, [48], 1490. 

• De discussie betreft uitsluitend het Centraal Bureau voor hypothecair krediet. 

846. Schriftelijke vraag van de heer Vermeiren van 27 oktober 1992 aan de Minister van financiën 
over "Centraal bureau voor hypothecair krediet - Bedrijfsverliezen - Opdracht van de 
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regeringscommissaris", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 15 december 1992, [35], 1466 
(Vr. nr. 169). 

847. Mondelinge vraag van de heer Didden aan de Minister van financiën over "de privatisering van 
het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet", Hand., Senaat, 1993-1994, 18 mei 1994, [70], 
2128. 

2.4.4 De Post 

2.4.4.1 Herstructurering 

• Zie ook infra, onder "Boek IV. Universele dienstverlening- Sectoriële benadering- Post". 

848. Interpellatie van de heer Bartholomeeussen tot de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de toestand bij de Post", Hand., Senaat, BZ 1991-1992, 
20 mei 1992, [24], 652. 

• Interpellatie n.a.v. Groenboek van de Europese Commissie; o.m. over privatisering. 

849. Interpellatie van de heer Cardoen tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "het beheerscontract van De Post", Hand., Senaat, 1992-1993, 14 oktober 
1992, [2], 53. 

• O.m. over "sluipende privatisering". 

·. 850. Interpellatie van de heer Cardoen tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "het strategisch plan van De Post", Hand., Senaat, 1993-1994, 9 december 
1993, [20], 478. 

,000. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 22 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsbedrijven - Audits", 
Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 27 december 1994, [134], 13976 (Vr. nr. 1211). 

• Vraag niet beantvvoord. 

851. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 28 februari 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "De Post - Personeelsbestand en dienstverlening", 
Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 16 april1996, [1-15], 746 (Vr. nr. 39). 

852. Mondelinge vraag van de heer Annemans aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de nakende opvolging van de gedelegeerd bestuurder bij De Post", 
Hand., Kamer, 1996-1997, 24 oktober 1996, [107], 3852. 

853. Mondelinge vraag van de heer Annemans aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de politieke topbenoemingen in De Post", Hand., Kamer, 1996-1997, 
9 januari 1997, [129], 46.19. 

000. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 14 februari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting over "Boekhoudkundige machinaties in de algemene uitgavenbegroting", 
Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 25 februari 1997, [1-39], 1916 (Vr. nr. 24). 

854. Mondelinge vraag van de heer Annemans aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de recente benoeming bij het directiecomité van De Post", Hand., 
Kamer, 1996-1997, 15 mei 1997, [162], 5757. 

855. Schriftelijke vraag van de heer Roose van 4 juli 1997 aan de Vice-eerste minister en minister 
van economie en telecommunicatie over "Post - Resultaten bedrijfsplan", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, 6 oktober 1997, [99], 13463 (Vr. nr. 225). 

856. Mondelinge vraag van de heer Van Eetvelt aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de vermindering van het personeelsbestand bij De Post", Hand., Kamer. 
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~Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1997-1998, 15 oktober 
1997, [C 400], 7 (Vr. nr. 324). 

857. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 15 januari 1998 aan de Vice-e~rste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Boek van het Rekenhof- De Post", Vr. en Antw., 

;. Kamer, 1997-1998, 2 maart 1998, [119], 16406 (Vr. nr. 283). 

2.4.4.2 Samenwerking met andere overheids- en/ofprivé-ondememingen 

• Zie ook infra, onder "Samenwerking tussen Post en Generale Bank I Royale beige. Financiële post, 
Bank van de Post", onder "Boek /I. Filialisering - Bij De Post" en onder "Taalwetgeving". 

858. Schriftelijke vraag van de heer Vermeiren van 15 juni 1984 aan de Minister van verkeerswezen 
en posterijen, telegrafie en telefonie over "ASLK - Bankverrichtingen door postpersoneel 
uitgevoerd", Vr. en Antw., Senaat, 1983-1984, 10 juli 1984, [40], 1573 (Vr. nr. 160). 

859. Interpellatie van de heer De Clippele tot de Staatssecretaris voor posterijen, telegrafie en 
telefonie over "de reclame die het Bestuur der Postchecks maakt voor bepaalde particuliere 
bedrijven", Hand., Senaat, 1984-1985, 4 juli 1985, [140], 3364. 

860. Schriftelijke vraag van de heer Rismans van 7 augustus 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Telepostagentschappen", Vr. en Antw., 
Senaat, BZ 1991-1992, 22 september 1992, [23], 974 (Vr. nr. 13~). ~ 

861. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 22 november 1994 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Post - Delhaize -
Overeenkomst", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 10 apri11995, [148], 15878 (Vr. nr. 1212). 

862. Mondelinge vraag van de heer Foret aan de Vice7eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "Ecotec-reclame in postkantoren", Hand., Senaat, 1995-199.6, 23 november 
1995, [1-10], 216. 

2.4.4.3 Financiële post. Samenwerking met Generale Bank I Royale beige. Bank van de Post 

• Zie ook infra, onder "Taalwetgeving". 

863. Schriftelijke vraag van de heer Simons van 19 november 1990 aan de Minister van posterijen, 
telegrafie en telefonie over "Bestuur. der postchecks - Rekening-courant", Vr. en Antw., Kamer, 
1990-1991, 8 januari 1991, [139], 11748 (Vr. nr. 294). 

864. Interpellatie van de heer de Donnéa tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de deficitaire financiële verrichtingen van de Post", Hand., Senaat, 
BZ 1991-1992, 24 april1992, [17], 449. 

865. Interpellatie van de heer Cardoen tot de Vice-eerste minister ~n minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "het beheer van De Post", Hand., Senaat, 1992-1993, 6 mei 1993, [87], 
2544. 

• O.m. over een studie ter verhoging van de productiviteit bij Postcheck, en de gevolgen daarvan. 

866. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 22 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Postcheque - Financiële instellingen -
Concurrentie", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 10 apri11995, [148], 15882 (Vr. nr. 1218). 

867. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 22 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Postcheque - Financiële dienstverlening -
Kredietinstellingeil", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 27 december 1994, [134], 13982 
(Vr. nr. 1219). · 

• Vraag niet beantwoord. 
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868. Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de Minister van financiën over "de toenemende 
gelijkenis tussen de activiteiten van de Postchequedienst en die van de banken", Hand., Senaat, 
1994-1995, 8 december 1994, [17], 555. 

. 869. Interpellatie van de heer Plattea u tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de keuze van een partner voor de postcheque", Hand., Kamer, Commissie 
voor de infrastructuur, 1994-1995, 1 februari 1995, [C 50], 54 (Int. nr. 1223). 

870. Interpellatie van de heer Van Eetvelt tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "enkele betwistbare beslissingen bij De Post", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 1 februari 1995, [C 50], 54 (Int. nr. 1224). 

871. Interpellatie van de heer Van Nieuwenhuysen tot de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de recente beslissingen bij De Post", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 1 februari 1995, [C 50], 54 (Int. nr. 1227). 

872. Interpellatie van de heer Dalions tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de overeenkomsten die De Post heeft gesloten met het oog op de 
verdeling van financiële produkten en verzekeringen", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, 1994-1995, 1 februari 1995, [C 50], 54 (Int. nr. 1231). 

873. Interpellatie van de heer Olaerts tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de kaderovereenkomst tussen De Post enerzijds en de Generale Bank en 
de Royale Beige anderzijds", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 1 
februari 1995, [C 50], 54 (Int. nr. 1252). 

874. Mondelinge vraag van de heer Appeltans aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de positie van de Postcheque in de toekomst", Hand., 
Senaat, 1994-1995, 8 maart 1995, [48], 1519. 

875. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 2 oktober 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Bestuur der postcheques - Privatisering", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 15 december 1997, [109], 14755 (Vr. nr. 249) . 

.. 876. Mondelinge vraag van de heer Olaerts aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de herstructurering van De Post, De Postcheque en De 
Bank van De Post", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1996-1997, 15 oktober 1997, [C 400], 1 (Vr. nr. 308). 

877. Mondelinge vraag van de heer Olaerts aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de stille privatisering van de Postcheque", Hand., 
Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 15 
oktober 1997, [C 400], 1 (Vr. nr. 319). 

878. Mondelinge vraag van de heer Moock aan de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de fusie Fortis-Generale Maatschappij", Hand., Kamer, 1997-1998, 14 mei 
1998, [246], 8744. 

• De vraag betreft enkel de gevolgen van de fusie voor de Bank van De Post. 

2.4.4.4 Pensioendossier 

000. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 25 september 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van economie en telecommunicatie over "Autonome overheidsbedrijven -
Lasten uit het verleden", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 1 juli 1996, [40], 5332 (Vr. nr. 27). 

• Het antwoord heeft betrekking op Belgacom en De Post. 

000. Interventie van de heer Van Hoorebeke tijdens het debat over de regeringsverklaring, Hand., 
Kamer, 1996-1997, 3 oktober 1996, [102], 3709-3710. 
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879. Bespreking van de verklaring van de regering over haar algemeen beleid, interventie van de heer 
Daems, Hand., Kamer, 1995-1996,3 oktober 1996, [102], 3669. 

880. Interpellatie van mevrouw Van de Casteele tot de Vice-eerste minister en minister van e·conomie 
en telecommunicatie over "de financiële betrekkingen tussen de Staat en De Post", Hand., Kamer, 

~ Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 19 november 
1996, [C 214], 1 (Int. nr. 777). 

881. Mondelinge vraag van de heer Daems tot de Minister van volksgezondheid en pensioenen over 
"de instelling ten laste van De Post van een werkgeversbijdrage van 8,86% in ruil voor toekomstige 
dekking van de pensioenen door de Staat", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het 
verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 19 november 1996, [C 214], 1. 

2.4.5 Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel (GIMB) 

882. Interpellatie van de heer Zenner tot de Minister-voorzitter van de Brusselse Executieve en tot de 
Brusselse minister belast met de economie over "het knutselwerk van de Executieve inzake 
economie en tewerkstelling en het contrast tussen de recente verklaringen van de heer Picqué en die 
van de heer Spitaels over de stimuleringsplannen", Hand., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 
1992-1993, 19 maart 1993, [18], 683. 

• O.m. pleidooi voor privatisering van de GIMB. 

883. Interpellatie van de heer Zenner tot de Minister-voorzitter van de Brusselse Executieve en tot de 
Brusselse minister belast met de economie over "het overheidsinitiatief in de nijverheid in het 
Brussels Gewest en de eventuele privatisering van de GIMB", Hand., Brusselse Hoofdstedelijke 
Raad, 1992-1993, 11 juni 1993, [23], 867. 

2.4.6 Luchthaveninfrastructuur 

· 2.4.6.1 Brussels Int~mational Airport Company (BIAC) [p.m.] 

• Zie infra, onder "Met privatisering verwante, gerealiseerde operaties -Alternatieve financiering van 
infrastructuur - Brussels Airport Terminal Company (BATC) en Brussels International Airport 
Company (BIA C)" 

2.4.6.2 Regionale luchthavens 

000. Interpellatie van de heer Sauwens tot de Minister van verkeerswezen en buitenlandse handel 
over "de privatisering van de exploitatie van de luchthaven van Zaventem en de rol van de Regie 
der Luchtwegen in het algemeen en voor Zaventem en de regionale luchthavens in hete bijzonder", 
Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1986-1987, 11 februari 1987, [C 30], 21. 

000. Interpellatie van de heerSeeuws tot de Minister van verkeerswezen en buitenlandse handel over 
"de uitbreiding van de nationale luchthaven en de daarmee gepaard gaande privatisering van de 
exploitatie ervan en de gevolgen voor de Regie der Luchtwegen en haar personeel en voor de 
regionale luchthavens", Hand., Senaat, 1986-1987, 11 februari 1987, [44], 1093. 

884. Interpellatie van de heer Ghesquière tot de Minister van verkeerswezen en buitenlandse handel 
over "de problemen die rijzen met betrekking tot de luchthaven van Oostende", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, 1986-1987, 8 april1987, [C 52], 12. 

885. Mondelinge vraag van de heer Desseyn aan de Voorzitter van de Vlaamse executieve en 
Gemeenschapsminister van economie en werkgelegenheid over "het gevolg dat de Vlaamse 
Executieve heeft voorbehouden aan het standpunt van de SERV betreffende de toekomst van de 
regionale luchthavens", Hand., Vl. R., 1986-1987, 24 juni 1987, [35], 1459. 
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886. Interpellatie van de heer Coveliers tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
institutionele hervormingen over "de regionale luchthavens en het Sabenamonopolie", Hand., 
Kamer. Commissie voor de infrastructuur en het leefmilieu, 1988-1989, 20 december 1989, [C 19], 

- 30. 

887. Schriftelijke vraag van de heer Peeters van 8 april 1991 aan de Gemeenschapsminister van 
openbare werken en verkeer over "Beleidsbrief Regionale Luchthavens - Situatie Grimbergen", 
Vr. en Antw., Vl. R., 1990-1991, 10 juni 1991, [15], 758 (Vr. nr. 133). 

888. Schriftelijke vraag van de heer Knoops van 25 mei 1992 aan de Waalse minister "des transports 
pour la Région wallonne" over "Viabilité économique de l'aéroport Charleroi-Gosselies", 
Vr. en Antw., W. Pari., BZ 1992, 29 mei 1992, [5], 14 (Vr. nr. 12). 

• "convention de cession entre la Région wallonne d'une part et de la S.A. Brussels South Charleroi 
Airport d'autre part"; "une société privée ayant un organisme de droit pub/ie comme actionnaire 
principal". 

889. Schriftelijke vraag van de heer Vanerombruggen van 16 december 1992 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Liberalisering van het 
luchtvervoer - Gevolgen voor de regionale luchthavens", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 
16 februari 1993, [44], 1938 (Vr. nr. 262). 

890. Mondelinge vraag van mevrouw Creyf aan de Minister van vervoer over "het beleid van de 
luchthaven van Luik-Bierset", Hand., Kamer, 1997-1998, 14 mei 1998, [246]; 8746. 

891. Mondelinge vraag van de heer Detienne aan de Minister van landsverdediging over "de houding 
van de regering ten opzichte van de uitbreidingsplannen van de luchthaven van Bierset die militaire 
zones beslaan", Hand., Kamer. Commissie voor de landsverdediging, 1997-1998, 19 mei 1998, 
[C 575], 4 (Vr. nr. 1067). 

892. Schriftelijke vraag van de heer Destexhe van 18 november 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van landsverdediging, belast met energie, over "Luchthaven van Bierseti', -Vr. en Antw., 
Senaat, 1998-1999, 29 december 1998, [1-89], 4694 (Vr. nr. 1452). 

• Vraag niet beantwoord . 

. -893. Schriftelijke vraag van de heer Caluwé van 18 november 1998 aan de Vice-eerste minister en 
-- minister van landsverdediging, belast met energie, over "Militaire luchthaven van Bierset -

Domaniale toelating voor nachtelijk gebruik voor handelsdoeleinden", Vr. en Antw., Senaat, 
1998-1999, 29 december 1998, [1-89], 4694 (Vr. nr. 1453). 

• Vraag niet beantwoord. 

894. Schriftelijke vraag van de heer Loones van 27 november 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van landsverdediging, belast met energie, over "Handelsactiviteiten op het militair 
vliegveld van Bierset", Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, 12 januari 1999, [l-90], 4737 
(Vr. nr. 1499). 

• Vraag niet beantwoord. 

895. Schriftelijke vraag van de heer Loones van 27 november 1998 aan de Minister van vervoer over 
"Handelsactiviteiten op het militair vliegveld van Bierset", Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, 
12 januari 1999, [1-90], 4742 (Vr. nr. 1506). 

• Vraag niet beantwoord. 

896. Schriftelijke vraag van de heer Detienne van 4 december 1998 aan de Minister van 
volksgezondheid en pensioenen over "Luchthaven van Bierset - Gevolgen van de nachtelijke 
activiteit voor de gezondheid van de omwonenden", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 18 januari 
1999, [159], 21418 (Vr. nr. 618). 

• Vraag niet beantwoord. 
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2.4. 7 Nationale Delcrederedienst (NDD) 

• Zie ook infra, onder ''Taalwetgeving". 

Vragen omtrent de uitsplitsing van de activiteit van de Nationale Delcrederedienst naar regio of naar dossiertaal, 
zijn niet opgenomen. 

897. Schriftelijke vraag van de heer Venneiren van 18 februari 1991 aan de Minister van financiën 
over "Nationale Delcrederedienst- Sanering - Cobac - Filiaal", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 
26 maart 1991, [150], 12723 (Vr. nr. 711). 

000. Schriftelijke vraag van de heer De Vlieghere van 19 maart 1992 aan. de Minister van begroting 
over "Debudgettering", Vr. en Antw., Kamer, BZ 1991-1992, 18 mei 1992, [10], 513 (Vr. nr. 1). 

898. Schriftelijke vraag yan de heer Borginon van 18 oktober 1996 aan de Vice-eerste minister_ en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Nationale delerederedienst - Participatie in 
Cobac", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 23 december 1996, [63], 8403 (Vr. nr. 65). 

899. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 18 oktober 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Nationale delerederedienst - Staatssteun -
Bedrijven - Oneerlijke concurrentie", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 23 december 1996, [63], 
8404 (Vr. nr. 66). 

900. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van" 18 oktober 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Nationale delerederedienst - Uitvoer naar 
landen die een groot lcredietrisico opleveren - Verzekering met staatswaarborg", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 23 december 1996, [63], 8405 (Vr. nr. 67). 

901. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 23 september 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Nationale delerederedienst 
Minderheidsparticipatie in COBAC", Vr. en Antw., 1997-1998, 3 november 1997, [103], 14034 
(Vr. nr. 91). 

902. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 23 september 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Nationale delerederedienst - Verzekeren voor 
eigen rekening - Koninklijk besluit", Vr. en Antw., 1997-1998, 3 november 1997, [103], 14035 
(Vr. nr. 92). 

903. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 28 november 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Europese Commissie 
Exportlcredietverzekering", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 26 januari 1998, [114], 15594 
(Vr. nr. 1 03). .. . , 

904. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 11 mei 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting over "Nationale Delcrederedienst", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 6 juli 
· 1998, [135], 18692 (Vr. nr. 51). . 

905. Schriftelijke vraag van' de heer Borginon van 13 juli 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Nationale 
Delcrederedienst- Sluipende privatisering", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 14 september 1998, 
[143], 19607 (Vr. nr. 152). 

2.4.8 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) 
I 

• Zie ook infra, onder "Met privatisering verwante, gerealiseerde operaties - Alternatieve financiering 
van infrastructuur - HST-Fin", onder "Met privatisering verwante, gerealiseerde operaties -
Alternatieve financiering van infrastructuur - Sale and lease back" en onder "Met privatisering 
verwante, gerealiseerde operaties - Uitbesteding - Uitbestedende overheden - NMBS". 
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2.4.8.1 Herstructurering 

• Zie ook infra, onder "Met privatisering verwante, gerealiseerde operaties -Alternatieve financiering 
van infrastructuur- HST-Fin". 

906. Schriftelijke vraag van de heer Geyselings van 23 juni 1982 aan de Minister van verkeerswezen 
en posterijen, telegrafie en telefonie over "N.M.B.S. - Privatisering", Vr. en Antw., Kamer, 
1981-1982,20 juli 1982, [28], 2085 (Vr. nr. 237). 

• Ook over Post en R. T.T. 

000. Interpellatie van de heer Vautmans tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de beheerscontracten van de NMBS en de RTI", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, BZ 1991-1992, 30 juni 1992, [C 54], 1 (Int. nr. 96). 

907. Schriftelijke vraag van de heer Decléty van 9 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Uitvoering van het 
beheerscontract", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 31 mei 1994, [110], 5797 (Vr. nr. 701). 

908. Mondelinge vraag van de heer Olaerts aan de Vice-eerste minister en minister van 
verke~rswezen en overheidsbedrijven over "het beheer van de NMBS en de maatregelen die worden 
genomen naar aanleiding van de persberichten over een alarmerend rapport over het jaarverslag 
1993 van het College van de Commissarissen van de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 11 mei 
1994, [42], 1677. 

909. Mondelinge vraag van de heer Winkel aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de verklaring van de heer Schouppe over het schrappen 
van 10.000 arbeidsplaatsen bij de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 9 juni 1994, [47], 1872. 

910. Mondelinge vraag van de heer Brouns aan de Vice-eerste minister en minister van 
-, verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de studie Coopers en Lybrand over de NMBS", Hand., 

Kamer, 1994-1995, 10 november 1994, [7], 144. 

000. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 22 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsbedrijven - Audits", 
Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 27 december 1994, [134], 13976 (Vr. nr. 1211). 

• Vraag niet beantwoord. 

911. Interpellatie van de heer Olaerts tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de audit van de NMBS", Hand., Kamer. Commissie voor de 
infrastructuur, 1994-1995,23 november 1994, [C 18], 19 (Int. nr. 1116). 

912. Interpellatie van de heer Simons tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de doorlichting van de NMBS en het statuut van de spoorwegen als 
autonoom bedrijf', Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 23 november 
1994, [C 18], 19 (Int. nr. 1119). 

913. Interpellatie van de heer Van Nieuwenhuysen tot de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen én overheidsbedrijven over "de doorlichting van de NMBS", Hand., Kamer. 
Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 23 november 1994, [C 18], 19 (Int. nr. 1121). 

914. Interpellatie van de heer Walry tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "het herstructureringsplan van de NMBS", Hand., Kamer. Commissie voor 
de infrastructuur, 1994-1995, 1 maart 1995, [C 66], 35 (Int. nr. 1271). 

915. Interpellatie van de heer Olaerts tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de besparingsplannen bij de NMBS", Hand., Kamer. Commissie voor de 
infrastructuur, 1994-1995, 1 maart 1995, [C 66], 35 (Int. nr. 1277). 
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916. Interpellatie van de· heer Van Dienderen tot de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de afbraakplannen van de NMBS", Hand., Kamer. 
Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 1 maart 1995, [C 66], 35 (Int. nr. 1279). 

917. Interpellatie van de heer Van Nieuwenhuysen tot de Vice-eerste minister en minister van 
·. verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de verdere inlcrimping van het binnenlandse spoomet", 

Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 1 maart 1995, [C 66], 35 
(Int. nr. 1283). 

918. Interpellatie van de heer Dalions tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "het beheer van de NMBS en van het HST-dossier", Hand., Kamer. 
Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 1 maart 1995, [C 66], 35 (Int. nr. 1285). 

919. Interpellatie van de heer Ansoms tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de problemen van de NMBS", Hand., Kamer. Commissie voor de 
infrastructuur, 1994-1995, 1 maart 1995, [C 66], 35 (Int. nr. 1307). 

920. Interpellatie van de heer De Mol tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de toekomstige rol van de NMBS in een mobiliteitsbeleid", Hand., 
Kamer. Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 1 maart 1995, [C 66], 35 (Int. nr. 1315). 

921. Interpellatie van de heer Vautmans tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de herstructureringsplannen van de NMBS", Hand., Kamer. Commissie 
voor de infrastructuur, 1994-1995, 1 maart 1995, [C 66], 35 (Int. nr. 1319). 

922. Interpellatie van de heer Van Dienderen tot de Minister van vervoer over "het besparingsplan 
van de NMBS", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1995-1996, 12 oktober 1995, [C 11], 116 (Int nr. 30). 

923. Interpellatie van de heer Van Hoorebeke tot de Minister van vervoer over "de toekomst van de 
NMBS en het binnenlandse spoorverkeer", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het 
verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 12 oktober 1995, [C 11], 116 {Int. nr. 32). 

924. Interpellatie van de heer Spinnewyn tot de Minister van vervoer over "de besparingsplannen van 
de NMBS", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, hetverkeer en de overheidsbedrijven, 
1995-1996, 12 oktober 1995, [C 11], 116 (Int. nr. 36). 

925. Interpellatie van de heer Van Eetvelt tot de Minister van vervoer over "de NMBS", Hand., 
Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 
12 oktober 1995, [C 11], 116 {Int. nr. 56). 

926. Interpellatie van de heer Van Aperen tot de Minister van vervoer over "het beleid van de NMBS 
ten overstaan van. het binnenlandse spoorverkeer", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 12 oktober 1995, [C 11], 116 
(Int. nr. 59). 

927. Schriftelijke vraag van de heer Arens van 9 juli 1996 aan de Minister van vervoer over "NMBS
Protocol van sociaal akkoord- Toepassing", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 23 september 1996, 
[50], 6817 (Vr. nr. 311). 

928. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 25 september 1996 aan de Minister van vervoer 
over "NMBS - Monopolie", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 19 november 1996, [1-32], 1599 
(Vr. nr. 64). 

929. Schriftelijke v;aag van de heer Viseur van 4 november 1996 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS- Toekomst", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 13 januari 1997, [65], 8706 (Vr. nr. 368). 

• O.m. over de invoering van een nieuwe structuur met "autonome bedrijft- en service-eenheden" 
("business units'~. 
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930. Schriftelijke vraag van de heer Van Eetvelt van 18 november 1996 aan de Minister van vervoer 
over "NMBS - Treinstaking van 30 oktober 1996 - Nieuwe stakingstechnieken", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 27 januari 1997, [67], 8995 (Vr. nr.378). 

931. Interpellatie van mevrouw Cahay-André tot de Minister van vervoer over "de evaluatie van het 
beheersplan 1993-1996 van de NMBS", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het 
verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 20 november 1996, [C 215], 11 (Int. nr. 808). 

932. Schriftelijke vraag van de heer Loones van 20 december 1996 aan de Minister van vervoer over 
"Uitvoering eurorichtlijn 911440", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 9 september 1997, [1-53], 2714 
(Vr. nr. 80). 

933. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 30 mei 1997 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS - Sanering van de financiën - Europese richtlijn", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 
22 september 1997, [98], 13255 (Vr. nr. 537). 

934. Mondelinge vraag van de heer Ansoms aan de Minister van vervoer over "de treinstakingen", 
Hand., Kamer, 1996-1997, 24 april1997, [157], 5560. 

935. Mondelinge vraag van de heer Ansoms aan de Minister van verVoer over "de stand van zaken 
van het beheerscontract met de NMBS", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het 
verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 2 juli 1997, [C 380], 5 (Vr. nr. 250). 

936. Schriftelijke vraag van de heer Roose van 19 augustus 1997 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS- Extra investeringen- Stand van zaken", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 30 maart 1998, 
[123], 17034 (Vr. nr. 573). 

• O.m. over de besteding van de opbrengst van de vervreemding door de NMBS van materiële en 
immateriële vaste activa. 

937. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van vervoer over "de rekeningen van de 
NMBS", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 
1997-1998,21 januari 1998, [C 477], 2 (Vr. nr. 531). 

938. Interpellatie van de heer De Croo aan de Minister van vervoer over "de boekhoudkundige 
resultaten van de NMBS", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 

.:.- overheidsbedrijven, 1997-1998, 21 januari 1998, [C 477], 2 (Int. nr. 1684). 

939. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 16 juli 1998 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS - Overname expeditiebedrijf- Oneerlijke concurrentie", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 
31 augustus 1998, [141], 19390 (Vr. nr. 772). 

2.4.8.2 Samenwerking met privé-ondernemingen 

• Zie ook infra, onder "Boek//. Filialisering - Bij de NMBS". 

940. Interpellatie van de heer Lenaerts tot de Minister van verkeerswezen over "het beleid van de_ 
N.M.B.S.", Hand., Kamer, 1980-1981, 5 maart 1981, [49], 1410. 

• Vooral over de (venneend) exclusieve samenwerking van de NMBS met Railtour, een naamloze 
vennootschap waarin de NMBS een minderheidspárticipatie bezit, en met reisagent Transalpino. 

2.4.9 Participaties van ABOS, incl. in "Shangai Bell" 

941. Mondelinge vraag van de heer Borginon aan de Staatssecretaris voor 
ontwikkelingssamenwerking over "de participatie van het DOS in Shangai BeU", Hand., Kamer, 
1996-1997, 28 november 1996, [114], 4081. 

942. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 6 december 1996 aan de Staatssecretaris voor 
ontwikkelingssamenwerking over "ABOS - Aandelenportefeuille", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998,23 maart 1998, [122], 16938 (Vr. nr. 83). 

Privatisering en verzelfstandiging- Bibliografie -Boek/. Privatisering in België 



[b-110] 

943. Mondelinge vraag van de heer Delcroix aan de Vice-eerste minister en minister van financiën en 
buitenlandse handel en aan de Staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking over "de 
overheidsparticipatie van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) in 
Shangai Bell", Hand., Senaat, 1996-1997, 4 februari 1997, [1-90], 684. 

944. Mondelinge vraag van de heer Hostekintaan de Vice-eerste minister en minister van financiën en 
buitenlandse handel en aan de Staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking over "het aandeel 
van het ABOS.in Shangai Bell", Hand., Senaat, 1996-1997, 4 februari 1997, [1-90], 684. 

2.5 Met privatisering verwante, gerealiseerde operaties 

2.5.1 Joint ventures tussen staats- en privé-bedrijven [p.m.] 

• Zie onder "2.3.4.4 Belgacom Mobile, incl. tweede GSM-licentie" en "2.4.2.4 Financiële post en 
samenwerking Post- Generale Bank en Royale beige" 

2.5.2 Concessies [p.m.] 

• Zie onder "2.3.4.4 Belgacom Mobile, incl. tweede GSM-licentie" 

2.5.3 Monopolierente 

2.5.3.1 Belgacom 

945. Schriftelijke vraag van de heer Désir van 9 januari 1989 aan de Minister van posterijen, 
telegrafie en telefonie over "RTT- Vergoeding voor alleenrecht", Vr. en Antw., Senaat, 1988-1989, 
24 januari 1989, [16], 789 (Vr. nr. 28). 

946. Schriftelijke vraag van de heer Duquesne van 13 juli 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Beheercontract van Belgacom - Strategisch 
plan, financieel plan en bedrijfplan", Vr. enAntw., Kamer, BZ 1991-1992,7 september 1992, [25], 
1719 (Vr. nr. 143). 

947. Schriftelijke vraag van de heer De Roo van 20 mei 1994 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Oriëntatiefonds van de overheidsbedrijven", 
Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 26 juli 1994, [118], 6296 (Vr. nr. 814). 

2.5.3.2 Nationale Loterij 

Over de Nationale Loterij worden erg veel parlementaire vragen gesteld, hoofdzakelijk over de winstverdeling. 
Hierna volgen, conform opzet en onderwerp van dit proefschrift, enkel vragen over volgende thema's: (a) 
mogelijke privatisering van de Nationale Loterij, (b) overheveling of voorafname, bij wijze van alternatief voor 
privatisering, van een deel van de winst van de Nationale Loterij naar de Schatkist, (c) commercieel karakter van 
de Loterij (hetgeen vragen doet rijzen bij de conformiteit van het monopolie met het Europees recht). 

948. Schriftelijke vraag van de heer Peeters van 12 januari 1990 aan de Minister van financiën over 
"Nationale loterij - Reclamebudget", Vr. en Antw., Kamer, 1989-1990, 12 juni 1990, [114], 9248 
(Vr. nr. 406). 

• "Meer en meer worden de gelden van de Nationale loterij opnieuw besteed voor het opdrijven van de 
reclame voor deze loterij-activiteiten en aldus gebruikt om via deze vaak betwistbare en misleidende 
reclame het omzetcijfer op te drijven en de goklust aan te moedigen ... ". 

Privatisering en verzelfstandiging -Bibliografie -Boek I. Privatisering in België 



[b-111] 

949. Schriftelijke vraag van de heer Viseur van 26 oktober 1992 aan de Minister van financiën over 
"Nationale loterij - Besteding van de winsten - Derde wereld", Vr. en Antw., Kamer, 1992-1993, 
4 januari 1993, [41], 3098 (Vr. nr. 273). 

• " ... blijkt dat onze inzet voor de derde wereld in ongunstige zin evolueert . ... Bovendien werd in 1991 
voor het eerst een bedrag van 600 miljoen Belgische frank naar de Schatkist overgeheveld 
(Rijksmiddelenbegroting). Werd bewust de politieke keuze gemaakt de ontvangsten van de Nationale 
loterij voortaan te gebruiken om de begroting in evenwicht te brengen in plaats van ze voor het derde
wereldbeleid aan te wenden ? ". 

950. Interpellatie van de heer Peeters tot de Minister van financiën over "de werking en de 
betoelaging van de Nationale Loterij", Hand., Kamer, Commissie voor de financiën, 1992-1993, 3 
maart 1993, [C 75], 30 (Int. nr. 371). 

• O.m. over mogelijke privatisering. 

951. Schriftelijke vraag van de heer Van Hooland van 10 januari 1994 aan de Minister van financiën 
over "Nationale Loterij - Netto resultaten - Verdeling over de Gewesten", Vr. en Antw., Senaat, 
1993-1994, 29 maart 1994, [101], 5283 (Vr. nr. 579). 

• Zie voetnoten 2 en 3 op blz. 5284, over de storting van winsten aan de Schatkist. 

952. Schriftelijke vraag van de heer De Roo van 10 februari 1994 aan de Minister van financiën over 
"Nationale Loterij - Winstverdelingsplan", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 29 maart 1994, [101], 
5286 (Vr. nr. 617). 

+aanvullend antwoord: Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 7 juni 1994, [111], 5864. 

• Zie voetnoot 5 op blz. 5866 van het aanvullend antwoord, over de storting van winsten aan de 
Schatkist. 

953. Mondelinge vraag van de heer Daems aan de Minister van financiën over "het huurcontract van 
de Nationale Loterij", Hand., Kamer, 1993-1994, 17 maart 1994, [29], 1151. 

954. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 20 december 1994 aan de Minister van financiën over 
"Prefinanciering van de privatisering van overheidsbedrijven", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 
28 februari 1995, [148], 7822 (Vr. nr. 937). 

955. Schriftelijke vraag van de heer Van Vaerenbergh van 27 januari 1995 aan de Minister van 
financiën over "Nationale loterij", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, [s.d.], [151], 16194 
(Vr. nr. 1392). 

• O.m. over de monopolierente en de buitengewone bijdrage die de Nationale loterij in 1994 aan de 
Schatkist stortte. 

956. Interpellatie van de heer Dufour tot de Minister van financiën over "de begroting 1995 van de 
Koning Boudewijnstichting die door de Regering met 75 miljoen frank is verminderd ondanks het 
algemeen verslag over de armoedebestrijding", Hand., Senaat, 1994-1995, 29 maart 1995, [57], 
1936. 

• O.m. over "tendances du Gouvernement à vouloir privatiser la Loterie nationale". 

957. Schriftelijke vraag van de heer Dufour van 3 februari 1995 aan de Minister van financiën over 
"Dotatie van de Nationale Loterij aan de Koning-Boudewijnstichting", Vr. en Antw., Senaat, 
1994-1995, [s.d.], [156], 8260 (Vr. nr. 965). 

• Over de (on-)mogelijkheid voor de Loterij om én de buitengewone bijdrage én de bijdrage aan de 
Boudewijnstichting te betalen. In het antwoord wordt verwezen naar de interpellatie van dhr. Dufour 
van 29 maart 1995. 

958. Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de Vice-eerste minister en minister van financiën 
en buitenlandse handel over "de Nationale Loterij", Hand., Senaat, 1996-1997, 13 maart 1997, 
[1-98], 2595. 
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• Over de vraag of het, in het licht van de bijdrage die de Nationale Loterij aan de Schatkist heeft 
moeten storten, "ethisch verantwoord" is "dat het publiek wordt aangezet tot spelen om de staatskas te 
spijzen". 

959. Schriftelijke vraag van de heer Vergote van 21 november 1997 aan de Minister van financiën 
, over "Dubbelzinnigheid van de overheid inzake inkomsten uit gokspelen - Nationale Loterij", 
. Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 6 januari 1998, [1-63], 3238 (Vr. nr. 629). 

• " ... De monopolierente die de Lotto moest ophoesten, dwong haar nieuwe producten en diensten te 
zoeken. Daarmee dwingt de regering de Nationale Loterij tot het stimuleren van het gokken bij de 
bevolking ... ". 

960. Mondelinge vraag van de heer Daems aan de Vice-eerste minister en minister van financiën en 
buitenlandse handel over "de moeilijkheden die de Nationale Loterij ondervindt bij de terugbetaling 
van een lening", Hand., Commissie voor de financiën en de begroting, 1997-1998, 20 januari 1998, 
[C 473], 9 (Vr. nr. 582). 

961. Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de Vice-eerste minister en minister van financiën 
en buitenlandse handel over "de regionalisering van de Nationale Loterij", Hand., Senaat, 
1997-1998, 5 februari 1998, [1-163], 4335. 

• " ... De balansgegevens van de Nationale Loterij zijn op het eerste gezicht inderdaad niet zo goed als 
deze van andere loterijen. Men mag hieruit echter geen al te simplistische conclusies trekken. De 
nettowinst van de Nationale Loterij wordt immers ernstig beïnvloed door de monopolierente van 
2,5 miljard die de instelling elkjaar moet betalen. Op de balans staat bovendien de afschrijving van de 
lening van 14 miljard die werd aangegaan om de eenmalige bijdrage van 15 miljard aan de 
staatsbegroting te financieren. Op een jaaromzet van 39 miljard in 1997 zijn dit niet te verwaarlozen 
elementen waardoor de balans ten onrechte een negatieve indruk wekt . ... " 

2.5.4 Alternatieve financiering van infrastructuur 

2.5.4.1 Algemeen. niet geklasseerd 

962. Schriftelijke vraag van de heer Dejardin van 14 maart 1986 aan de Minister van openbare 
werken over "V ervoerinfrastructuur - Private financiering", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 
22 april1986, [16], 1562 (Vr. nr. 95). 

963. Schriftelijke vraag van de heer Drouart van 17 januari 1994 aan de Brusselse Voorzitter en 
minister belast met ruimtelijke ordening, de ondergeschikte besturen en tewerkstelling over "de 
keuze van private projectontwikkelaars voor de projecten van stadsvernieuwing die door de GOMB 
worden verwezenlijkt", Vr. en Antw., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1993-1994, 28 februari 1994, 
[38], 3752 (Vr. nr. 724). 

964. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 1 maart 1994 aan de Minister-president van de 
Vlaamse regering, Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe 
betrekkingen over "GIMV - Alternatieve financiering", Vr. en Antw., Vl. R., 1993-1994, 30 mei 
1994, [14], 767 (Vr. nr. 50). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Ansoms van 9 oktober 1996 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS - Jaarverslag 1995 -Boekhouding", Vr. en Antw., Kamer, 1996-19.97, 16 december 1996, 
[62], 8295 (Vr. nr. 350). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 14 februari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting over "Boekhoudkundige machinaties in de algemene uitgavenbegroting", 
Vr. en Antw., Sena-at, 1996-1997,25 februari 1997, [1-39], 1916 (Vr. nr. 24). 

965. Resolutie van het Vlaams Parlement houdende een besluitvormingsscenario voor bijzondere 
financiële transacties die worden aangegaan door Vlaamse overheidsdiensten en -instellingen, 
Hand., Vl. Parl., 1998-1999, 31 maart 1999, [47]. 
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• Zie ook Gedr.St., Vl. Pari., 1998-1999, nr. 134611 (voorstel van resolutie) en 134612 (Verslag namens 
de Commissie voor Financiën en Begroting uitgebracht door de heer Cannaerts). Zie ook Hand., 
Vl. Pari., 1998-1999, 30 maart 1999, [45], 103 (bespreking in de plenaire vergadering van het Vlaams 
Parlement), waar men ook de eindtekst van de resolutie vindt. De resolutie is unaniem aangenomen. 

2.5.4.2 Brussels Airport Terminal Company (BATC) en Brussels International Airport 
Company (BIAC) 

• Zie supra, onder "Privatisering van staatsactiva : gerealiseerde operaties - Brussels Airport Tenninal 
Company (BATC), incl. Brussels International Airport Company (BIAC)" en onder "Privatisering van 
staatsactiva: mogelijke toekomstige operaties- Luchthaveninfrastructuur: regionale luchthavens" 

• Zie ook infra, onder "Taalwetgeving". 

966. Interpellatie van de heer Sauwens tot de Minister van verkeerswezen en buitenlandse handel 
over "de privatisering van de exploitatie van de luchthaven van Zaventem en de rol van de Regie 
der Luchtwegen in het algemeen en voor Zaventem en de regionale luchthavens in hete bijzonder", 
Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1986-1987, 11 februari 1987, [C 30], 21. · 

967. Interpellatie van de heer Seeuws tot de Minister van verkeerswezen en buitenlandse handel over 
"de uitbreiding van de nationale luchthaven en de daarmee gepaard gaande privatisering van de 
exploitatie ervan en de gevolgen voor de Regie der Luchtwegen en haar personeel en voor de 
regionale luchthavens", Hand., Senaat, 1986-1987, 11 februari 1987, [44], 1093. 

968. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 29 maart 1988 aan de Minister van 
verkeerswezen en buitenlandse handel over "Regie der Luchtwegen - 'Brussels Airport Terminal 
Company' - Oprichting en werking", Vr. en Antw., Senaat, BZ 1988, 26 april 1988, [3], 104 
(Vr. nr. 16). 

969. Schriftelijke vraag van de heer Cardoen van 9 november 1988 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "Luchthaven Brussel-Nationaal -
Brussels Airport Terminal Company (BATC)", Vr. en Antw., Senaat, 1988-1989, 13 december 
1988, [10], 428 (Vr. nr. 20). 

970. Schriftelijke vraag van de heer Desutter van 19 mei 1989 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "Luchthaven van Zaventem -
Overheidsinvesteringen", Vr. en Antw., Kamer, 1988-1989, 27 juni 1989, [66], 5285 (Vr. nr. 260). 

971. Schriftelijke vraag van de heer De Bondt van 9 januari 1990 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "Akkoord Sabena-KLM-British 
Airways - Gevolgen voor de uitbreidingsplannen BATC", Vr. en Antw., Senaat, 1989-1990, 
20 februari 1990, [19], 877 (Vr. nr. 39). 

972. Interpellatie van de heer de Donnéa tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de herrie die is ontstaan rond het beheer en de uitbreiding van de 
luchthaven van Brussel-Nationaal", Hand., Senaat, 1992-1993, 7 januari 1993, [40], 1244. 

973. Interpellatie van de heer Ducarme tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven· over "de problemen in verband met de uitbreiding van de luchthaven van 
Zaventem, de naleving van de financiële verplichtingen, de timing voor de afwerking van de 
investeringen en de indienststelling van de nieuwe installaties", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, 1992-1993, 12 januari 1993, [C 46], 45 (Int. nr. 266). 

974. Interpellatie van de heer Colla tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de problematiek van de vernieuwing en uitbreiding van de luchthaven van 
Zaventem, de besluitvorming op het niveau van BATC en de rol van de overheidsaandeelhouders, 
de invloed van privatisering en de ontwikkeling van een luchthavenp'olitiek", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, 1992-1993, 12 januari 1993, [C 46], 45 (Int. nr. 273). 
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975. Interpellatie van de heer Vautmans tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de problematiek van de luchthaven van Zaventem", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, 1992-1993, 12 januari 1993, [C 46], 45 (Int. nr. 285). 

976. Schriftelijke vraag van de heer Van Vaerenbergh van 23 februari 1993 aan de Vice-eerste 
· minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "'Brussels Airport Terminal 

Company"', Vr. en Antw., Kamer, 1992-1993, 19 april 1993, [55], 4861 (Vr. nr. 421). 

977. Schriftelijke vraag van de heer Kuijpers van 22 juli 1993 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Privatiseringen en concessies op de luchthaven van 
Zaventem", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 2 november 1993, [80], 4171 (Vr. nr. 540). 

978. Interpellatie van de heer de Donnéa tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de Nationale Maatschappij der Luchtwegen die niet van de grond komt en 
de perspectieven voor haar privatisering", Hand., Senaat, 1993-1994, 9 december 1993, [20], 469. 

979. Mondelinge vraag van de heer Candries aan de Minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de toekomstkansen voor de luchthaven van Zaventem", Hand., Kamer, 
1993-1994, 9 december 1993, [17], 561. 

980. Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de Minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "het Business plan voor de Regie der Luchtwegen", Hand., Kamer, 
1993-1994, 20 januari 1994, [22], 807. 

981. Schriftelijke vraag van de heer Decléty van 9 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Regie der luchtwegen - Beheerscontract", 
Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 15 maart 1994, [99], 5117 (Vr. nr. 700). 

• Vraag niet beantwoord. 

982. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 11 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Regie der luchtwegen 
Dochtermaatschappijen - Participaties", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 19 september 1994, 
[121], 12639 (Vr. nr. 908). 

983. Mondelinge vraag van de heer Van Vaerenbergh aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de samenwerking en de fusie van de Regie der 
Luchtwegen met BATC in verband met het beheer van de luchthaven van Zaventem", Hand., 
Kamer, 1993-1994, ·9 juni 1994, [47], 1871. 

984. Schriftelijke vraag van de heer Vermeiren van 14 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Regie der Luchtwegen - Beperkte 
offerteaanvraag voor een onderzoek naar de activa en passiva", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 
20 december 1994, .[138], 7208 (Vr. nr. 941). 

985. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 22 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsbedrijven - Regie der 
luchtwegen - Beheerscontract", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 16 januari 1995, [136], 14334 
(Vr. nr. 1207). 

000. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 22 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsbedrijven - Audits", 
Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 27 december 1994, [134], 13976 (Vr. nr. 1211). 

• Vraag niet beantwoord. 

986. Interpellatie van de heer Defeyt tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "het beheer van de nationale luchthaven", Hand., Kamer, Commissie voor 
de infrastructuur, 1994-1995, 11 januari 1995, [C 40], 19 (Int. nr. 1164). 
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987. Interpellatie van de heer Van Vaerenbergh tot de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "het beheer van de luchthaven van Zaventem", Hand., 
Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 11 januari 1995, [C 40], 19 (Int. nr. 1174). 

988. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 27 januari 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Regie der luchtwegen - BATC -
Luchthaven van Zaventem- Overheidsopdrachten", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 6 maart 1995, 
[143], 15234 (Vr. nr. 1295). 

• Vraag niet beantwoord. 

989. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 30 juni 1995 aan de Minister van vervoer over 
"Regie der luchtwegen - BATC - Studiecontracten", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 21 april 1997, 
[78], 10699 (Vr. nr. 9). 

• Het antwoord op deze vraag heeft bijna tweejaar op zich laten wachten. 

990. Interpellatie van de heer Reynders tot de Minister van vervoer over "het beheer van de 
luchthaven van Brussel-Nationaal", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur~ het verkeer 
en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 7 februari 1996, [C 73], 29 (Int. nr. 253). 

991. Interpellatie van de heer Vanoost tot de Minister van vervoer over "het statuut van de Regie der 
luchtwegen en het beheer van de Nationale Luchthaven van Zaventem", Hand., Kamer, Commissie 
voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 7 februari 1996, [C 73], 
29 (Int. nr. 263). 

992. Interpellatie van de heer Vermeiren tot de Vlaamse minister van openbare werken, vervoer en 
ruimtelijke ordening, en tot de Vlaamse minister van financiën, begroting en gezondheidsbeleid 
over "het heropenen van het vliegveld in Grimbergen", Hand., Vl. R., Commissie voor ruimtelijke 
ordening, openbare werken en vervoer, 1995-1996, 30 mei 1996, [C 46], 1. 

993. Interpellatie van de heer Van Eetvelt tot de Minister van vervoer over "de toekomst van de Regie 
der Luchtwegen", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1996-1997, 20 november 1996, [C 215], 11 (Int. nr. 819). 

+debat en stemming over motie tot besluit van de interpellatie: Hand., Kamer, 1996-1997, 
28 november 1996, [114], 4091. 

994. Interpellatie van de heer Vanoost tot de Minister van vervoer over "het geheim 
aandeelhoudersakkoord dat in 1987 werd gesloten tussen de aandeelhouders van BATC en 
toenmalig minister van Vervoer Herman De Croo", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 20 november 1996, [C 215], 
11 (Int. nr. 753). 

+debat en stemming over motie tot besluit van de interpellatie: Hand., Kamer, 1996-1997, 
28 november 1996, [114], 4091. 

995. Schriftelijke vraag van mevrouw Willame-Boonen van 29 november 1996 aan de Minister van 
vervoer over "Beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 
25 februari 1997, [1-39], 1927 (Vr. nr. 75). 

0000. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van vervoer over "de resultaten 1996 
van Sabena en het stopzetten van de activiteiten te Deurne", Hand., Kamer, 1996-1997, 23 januari 
1997, [132], 4729. 

996. Schriftelijke vraag van de heer Van Eetvelt van 28 mei 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Nationale luchthaven - Beheer", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 30 juni 1997, (88], 12048 
(Vr. nr. 533). 

• Vraag niet beantwoord. 
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997.1nterpellatie van de heer Vanoost tot de Minister van vervoer over "de hervorming van de RLW 
en BATÇ tot de Belgian International Airport Company (BIAC)", Hand., Kamer, Commissie voor 
de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 3 juni 1997, [C 349], 1 
(Int. nr. 1380). 

998.1nterpellatie van de heer Vandenhaute tot de Minister van vervoer over "de voorgenomen fusie 
van de beheersorganen van de nationale luchthaven van Zaventem", Hand., Kamer, Commissie 
voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 3 juni 1997, [C 349], 1 
(Int. nr. 1389). 

999. Mondelinge vraag van de heer Spinnewyn aan de Minister van landsverdediging over "het ter 
beschikking stellen van militaire vliegvelden voor de burgerluchtvaart", Hand., Kamer. Commissie 
voor de landsverdediging, 1997-1998, 21 oktober 1997, [C 408], 1 (Vr. nr. 354). 

2.5.4.3 Domus Flandria 

1000. Schriftelijke vraag van de heer Breyne vàn 5 juli 1993 aan de Minister vice-president van de 
Vlaamse regering en Vlaamse minister van leefmilieu en huisvesting over "Urgentieprogramma 
sociale huisvesting- Verdeelsleutel Domus Flandria", Vr. en Antw., Vl. R., 1992-1993, 23 augustus 
1993, [19], 972 (Vr. nr. 231). 

1001. Interpellatie van de heer Sénéca tot de Waalse minister "de l'action sociale, du logement et de la 
santé" over ''la politique du logement en Wallonie : un appel aux investisseurs privés pour créer des 
logements", Hand., W. Parl., 1995-1996, 26 juni 1996, [23], 99. 

2.5.4.4 HST -Fin 

• Zie ook supra, onder "Privatisering van staatsactiva : mogelijke toekomstige operaties - Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoonvegen (NMBS)". 

000. Schriftelijke vraag van de heer Decléty van 9 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven Over "NMBS - Uitvoering van het 
beheerscontract", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 31 mei 1994, [110], 5797 (Vr. nr. 701). 

1002. Interpellatie van mevrouw Aelvoet tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de dramatische situatie van het SST-project", Hand., Kamer, 
1993-1994, 9 maart 1994, [28], 1123 (Int. nr. 861). 

1003. Interpellatie van de heer Van Nieuwenhuysen tot de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de toekomst van de Hoge Snelheidstrein en het 
binnenlands spoorverkeer", Hand., Kamer, 1993-1994, 9 maart 1994, [28], 1123 (Int. nr. 864). 

1004. Interpellatie van de heer Sauwens tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de crisissituatie bij de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 9 maart 1994, 
[28], 1123 (Int. nr. 866). 

1005. Interpellatie van de heer De Mol tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de rol van de NMBS in het mobiliteitsbeleid", Hand., Kamer, 1993-1994, 
9 maart 1994, [28], 1123 (Int. nr. 872). 

1006. Interpellatie van de heer Vautmans tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de stijgende kostprijs van het SST-project", Hand., Kamer, 1993-1994, 
9 maart 1994, [28], 1123 (Int. nr. 878). 

I 

1007. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 25 maart 1994 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - HST - Kostprijs", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 19 september1994, [121], 12641 (Vr. nr. 972). 
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000. Mondelinge vraag van de heer Olaerts aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over- "het beheer van de NMBS en de maatregelen die worden 
genomen naar aanleiding van de persberichten over een alarmerend rapport over het jaarverslag 
1993 van het College van de Commissarissen van de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 11 mei 
1994, [42], 1677. 

, 1008. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 1 juni 1994 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - HST - Kosten", Vr. en Antw., Kamer, 
1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11659 (Vr. nr. 1048). 

• Vraag niet beantwoord. 

1009. Mondelinge vraag van de heer Olaerts aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de recente uitlatingen van de heer Schouppe onder 
andere inzake de HST, de NMBS-werking en het personeel", Hand., Kamer, 1993-1994, 16 juni 
1994, [48], 1921. 

1010. Interpellatie van de heer Defeyt tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de toekomst van de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 1 juli 1994, [51], 
2050 (Int. nr. 1 030). 

1011. Interpellatie van de heer Olaerts tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 1 juli 1994, [51], 2050 
(Int. nr. 1 033). 

• O.m. over "verkapte privatiseringen" en ''filialen en business-units". 

1012. Interpellatie van de heer Van Nieuwenhuysen tot de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de moeilijkheden bij de NMBS", Hand., Kamer, 
1993-1994, 1 juli 1994, [51], 2050 (Int. nr. 1040). 

1013. Interpellatie van de heer Féaux tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de toestand bij de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 1 juli 1994, [51], 
2050 (Int. nr. 1 042). 

1014. Interpellatie van de heer Van Eetvelt tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 1 juli 1994, [51], 2050 
(Int. nr. 1045). 

1015. Interpellatie van de heer Vautmans tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 1 juli 1994, [51], 2050 
(Int. nr. 1046). 

1016. Interpellatie van de heer De Mol tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de toekomst van de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 1 juli 1994, [51], 
2050 (Int. nr. 1 048). 

1017. Interpellatie van de heer Reynders tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de toestand van de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 1 juli 1994, [51], 
2050 (Int. nr. 1 050). 

1018. Schriftelijke vraag van de heer Van Belle van 10 november 1995 aan de Minister van vervoer 
over "NMBS - Schulden- Privatisering van Belgacom", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 21 april 
1997, [78], 10701 (Vr. nr. 125). 
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1019. Interpellatie van de heer Van Aperen tot de Minister van vervoer over "de houding van de 
regering ten opzichte van het herstructureringsplan van de NMBS", Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 21 november 1995, [C 30], 7 
(Int. nr. 122). 

• O.m. over "het idee om een deel van de opbrengsten van de verkoop van Belgacom ter beschikking van 
de NMBS te stellen". 

000. Mondelinge vraag van de heer Loones aan de Minister van vervoer over "de autonome 
overheidsbedrijven en de Regering", Hand., Senaat, 1995-1996, 21 december 1995, [17'19], 426. 

1020. Mondelinge vraag van de heer Roose aan de Minister van vervoer over "het verslag van het 
Europees Rekenhof betreffende de NMBS en meer bepaald de HST", Hand., Kamer, 1995-1996, 
30 december 1995, [26], 791. 

1021. Interpellatie van de heer Van Dienderen tot de Minister van vervoer over "het investeringsplan 
van de NMBS", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1995-1996, 20 maart 1996, [C 105], 11 (Int. nr. 349). 

1022. Schriftelijke vraàg van de heer Ansoms van 21 maart 1996 aan de Minister van vervoer over 
"HST-project - Financiering", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 28 april 1997, [79], 10882 
(Vr. nr. 231). 

1023. Interpellatie van de heer Huysentruyt tot de Minister van vervoer over "het investeringsplan van 
de NMBS voor de jaren 1996-2005", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer 
en de overheidsbedrijven, 1995-1996,5 juni 1996, [C 147], 23 (Int. nr. 512). 

1024. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 30 september 1996 aan de Minister van 
vervoer over "HST- Financiering", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 9 december 1996, [61], 8167 
(Vr. nr. 339). 

000. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 4 oktober 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Verlenen van staatswaarborgen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 9 december 1996, [61], 8122 (Vr. nr. 591). 

• De vraag handelt over "staatswaarborgen ten belopen van 150 miljard frank verleend voor leningen 
die verband· hielden met de bouw van de HST". Het antwoord biedt een volledig overzicht van 
staatswaarborgen. 

1025. Schriftelijke vraag van de heer Ansoms van 9 oktober 1996 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS -Jaarverslag 1995 -Boekhouding", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 16 december 1996, 
[62], 8295 (Vr. nr. 350). 

1026. Mondelinge vraag van de heer Van Hoorebeke aan de Minister van vervoer over "de 
financiering van de trans-Europese netwerken en de gevolgen voor de HST Brussel-Keulen en 
Brussel-Amsterdam", Hand., Kamer, 1996-1997, 17 oktober 1996, [105], 3785. 

1027. Schriftelijke vraag van de. heer Van Dienderen van 9 december 1996 aan de Minister van 
vervoer over "HST - Bijkomende kosten", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 10 november 1997, 
[104], 14168 (Vr. nr. 394). 

1028. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 10 december 1996 aan de Minister van 
vervoer over "HST - SST-Fonds - Verhoging van kredieten", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 
24 november 1997, [ 1 06], 14431 (Vr. nr. 403 ). 

1029. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 10 december 1996 aan de Minister van 
vervoer over "HSX - E19 - Nederlandse bijdrage", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 20 januari 
1997, [66], 8772 (Vr. nr. 404). 

• Vraag niet beantwoord. 
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1030. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 10 december 1996 aan de Minister van 
vervoer over "HST langs de E19- Uitwerking financieringsplan", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 
20 apri11998, [125], 17344 (Vr. nr. 406). 

1031. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 10 december ·1996 aan de Minister van 
vervoer over "HST- SST-Fonds- Financiering aan gemeenten", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 

, 20 januari 1997, [66], 8774 (Vr. nr. 407). 

• Vraag niet beantwoord. 

1032. Debat over "Problematiek van de NMBS", Hand., Senaat, 1996-1997, 19 december 1996, 
[1-80], 2139 en 9 januari 1997, [1-83], 2203. 

1033. Schriftelijke vraag van mevrouw de T'Serclaes van 4 juni 1997 aan de Minister van vervoer 
over "Overdracht van gronden tussen de NMBS en de nv Haven van Brussel", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, 8 september 1997, [96], 13063 (Vr. nr. 538). 

• Uit het antwoord blijkt dat HST-Fin betrokken is bij een driepartij en-rui/overeenkomst. 

000. Schriftelijke vraag van de heer Roose van 19 augustus 1997 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS- Extra investeringen- Stand van zaken", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 30 maart 1998, 
[123], 17034 (Vr. nr. 573). 

1034. Mondelinge vraag van de heer Ansoms aan de Minister van vervoer over "de besteding van 
investeringsmiddelen aan het HST-project, terwijl zij eigenlijk bedoeld waren voor het binnenlands 
treinverkeer", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1997-1998, 15 oktober 1997, [C 400], 9 (Vr. nr. 300). 

000. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van vervoer over "de rekeningen van de 
NMBS", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven,· 
1997-1998,21 januari 1998, [C 477], 2 (Vr. nr. 531). 

1035. Schriftelijke vraag van de heer Eeman van 14 juli 1998 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS- Filiaal 'Hst-Fin"', Vr. enAntw., Kamer, 1997-1998, 31 augustus 1998, [141], 19389 
(Vr. nr. 770). 

• Vraag niet beantwoord. 

1036. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 14 december 1998 aan de Minister van 
vervoer over "NMBS- Euregioplan voor de provincie Limburg", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 
25 januari 1999, [160], 21544 (Vr. nr. 861). 

• Vraag niet beantwoord; o.m.: " ... Overweegt u om, naar analogie van de HST-Fin, een Lim-Fin op te 
richten met gelden van Belgacom en gelden afkomstig van de verkoop van gronden en gebouwen van 
de NMBS die overbodig zijn geworden ? ". 

1037. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 5 maart 1999 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS - Verkoop van gronden - Aanwending opbrengsten", Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, 
20 april1999, [1-97], 5087 (Vr. nr. 1629). 

• Vraag niet beantwoord. Bedoeld wordt de verkoop van gronden ter financiering van het HST-net. 

2.5.4.5 Sale and lease back 

1038. Schriftelijke vraag van de heer Desutter van 7 januari 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Bedrijfsresultaten", Vr. en Antw., 
Senaat, 1992-1993, 4 mei 1993, [55], 2628 (Vr. nr. 291). 

0000. Bespreking van. de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1995 (1545/1 tot 5 + 
1546/1) en van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1995 (1540/1 
tot 22), Hand., Kamer, 1994-1995, 8, 9 en 10 november 1994, [3], 67, [4], 90, [5], 111 en [6], 117. 

• Veel aandacht wordt besteed aan safe en lease back operaties bij de NMBS. 
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OOOO.Interventie van de heer Grirnberghs n.a.v. de interpellaties tot de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de audit van de NMBS", "de doorlichting 
van de NMBS en het statuut van de spoorwegen als autonoom bedrijf" en "de doorlichting van de 
NMBS", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 23 november 1994, [C 18], 
29. 

1039. Schriftelijke vraag van de heer Van den Eynde van 9 januari 1995 aan de Vice-eerste minister 
en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - 'Sale and lease back"', 
Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 13 februari 1995, [140], 14833 (Vr. nr. 1267). 

• Vraag niet beantwoord. 

1040. Schriftelijke vraag van de heer Van den Eynde van 9 januari 1995 aan de Vice-eerste minister 
en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena - 'Sale and lease back"'~ 
Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 13 februari 1995, [140], 14833 (Vr. nr. 1268). 

• Vraag niet beantwoord. 

0000. Interpellatie van de heer Van Dienderen tot de Vice-eerste minister en minister van. 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de afbraakplannen van de NMBS", Hand., Kamer. 
Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 1 maart 1995, [C 66], 35 (Int. nr. 1279). 

1041. Schriftelijke vraag van de heer Ansoms van 3 juli 1996 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS - 'Sale and lease back'-operaties", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 23 september 1996, 
[50], 6817 (Vr. nr. 304). 

2.5.4.6 ServiceflatsInvest 

1042. Schriftelijke vraag van de heer Gabriels van 24 mei 1993 aan de Vlaamse minister van 
financiën en begroting, gezondheidsinstellingen, welzijn en gezin over "Serviceflats -
Vergunningen",' Vr. en Antw., Vl. R., 1992-1993, 28 juni 1993, [16], 847 (Vr. nr. '54). 

1043. Schriftelijke vraag van de heer Penris van 7 maart 1996 aan de Vlaamse . minister van 
financiën, begroting en gezondheidsbeleid over "Serviceflats Invest- Investeringen", Vr. en Antw., 
Vl. Pari., 1995-1996, 18 maart 1996, [10], 470 (Vr. nr. 29). 

1044. Schriftelijke vraag van de heer Vermeiren van 21 maart 1996 aan de Vlaamse minister van 
financiën, begroting en gezondheidsbeleid over "Serviceflats Invest - Stand van zaken", 
Vr. en Antw., Vl. Pari., 1995-1996, 18 rnaart 1996, [10], 470 (Vr. nr. 33). 

1045. Schriftelijke vraag van de heer Decaluwé van 30 april 1996 aan de Vlaamse minister van 
financiën, begroting en gezondheidsbeleid over "Serviceflats - Stand van zaken", Vr. en Antw., 
Vl. Pari., 1995-1996, 13 mei 1996, [13], 639 (Vr. nr. 44). 

1046. Interpellatie van de heer Denys tot de Vlaamse minister van financiën, begroting en 
gezondheidsbeleid over "de opmerkingen van het Rekenhof op de Bevak-constructie voor 
serviceflats", Hand., Vl. Pari., Commissie voor financiën en begroting, 1995-1996, 15 mei 1996, 
[C 42], 1. 

2.5 .4. 7 Tunnel Liefkenshoek 

104 7. Mondelinge vraag van de heer Van Elewyck aan de Minister van openbare werken over 
"Liefkenshoektunnel", Hand., Kamer, 1984-1985, 6 december 1984, [33], 912. 

1048. Interpellatie v1c1n mevrouw Maes tot de Minister van openbare werken over "de onaanvaardbare 
optie die de Regering heeft genornèn om de Liefkenshoektunnel met het autowegennet te verbinden 
via een overbodige autoweg, de onaanvaardbare financieringswijze van de bouw van deze tunnel, 
waardoor op de toekomst een zware hypotheek gelegd wordt, alsmede de noodzaak van deze tunnel 
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ter ontsluiting van de Linkeroever en omwille van de gevaarlijke transporten", Hand., Senaat, 
1994-1995,29 maart 1985, [94], 2231. 

+stemming over ingediende motie: Hand., Senaat, 1984-1985, 25 april1985, [98], 2322 . 

. 1049. Interpellatie van mevrouw Maes tot de Minister van openbare werken over "de wijze waarop de 
verbinding van de Liefkenshoektunnel met het Europese autowegennet tot stand gebracht wordt, 
meer bepaald het voor het Waasland onaanvaardbaar tracé grote ring tussen de E3 en rijksweg 117", 
Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1985-1986, 13 mei 1986, [C 45], 9. 

+ debat en stemming over motie tot besluit van de interpellatie : Hand., Kamer, 1985-1986, 4 juni 
1986, [44], 1254. 

1050. Interpellatie van de heer Beysen tot de Gemeenschapsminister van openbare werken, 
ruimtelijke ordening en binnenlandse aangelegenheden over "de concessie betreffende de 
Liefkenshoektunnel", Hand., Vl. R., BZ 1991-1992,25 juni 1992, [31], 1210. 

1051. Interpellatie van de heer Annemans tot de Gemeenschapsminister van openbare werken, 
ruimtelijke ordening en binnenlandse aangelegenheden over "het ontlasten van de Antwerpse 
Kennedytunnel via de Liefkenshoektunnel", Hand., Vl. R., BZ 1992,25 juni 1992, [31], 1210. 

1052. Schriftelijke vraag van de heer Bartholomeeusen van 30 maart 1993 aan de Vlaamse minister 
van openbare werken, ruimtelijke ordening en binnenlandse aangelegenheden over "Bevorderen van 
verkeer door de Liefkenshoektunnel - Nalatigheid van het Vlaamse Gewest", Vr. en Antw., Vl. R., 
1992-1993, 19 april1993, [11], 540 (Vr. nr. 203). 

1053. Interpellatie van de heer Beysen tot de Vlaamse minister van openbare werken, ruimtelijke 
ordening en binnenlandse aangelegenheden over "het dreigende faillissement van de 
NV Liefkenshoektunnel", Hand., Vl. R., 1993-1994, 24 februari 1994, [30], 1252. 

1054. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 25 februari 1994 aan de Vlaamse minister 
van openbare werken, ruimtelijke ordening en binnenlandse aangelegenheden over 
"Liefkenshoektunnel en Kennedytunnel - Gebruik", Vr. en Antw., Vl. R., 1993-1994, 13 juni 1994, 
[15], 826 (Vr. nr. 174). 

1055. Interpellatie van de heer De Mol tot de Vlaamse minister van openbare werken, ruimtelijke 
ordening en binnenlandse aangelegenheden over "de Liefkenshoektunnel", Hand., Vl. R., 
1994-1995, 30 november 1994, [6], 150. 

1056. Mondelinge vraag van de heer Beysen aan de Vlaamse minister van openbare werken, 
ruimtelijke ordening en binnenlandse aangelegenheden over "de problematiek inzake de 
NV Liefkenshoek", Hand., Vl. R., 1994-1995, 23 maart 1995, [32], 1421. 

:· 2.5.3 "Privatisering" van sociale zekerheid en verzekering tegen natuurrampen 

-2.5.3.1 Arbeid~ongevallen I beroepsziekten (selectie) 

1057. Mondelinge vraag van de heer Valkeniers aan de Vice-eerste minister en minister van 
begroting, wetenschapsbeleid en het Plan, en aan de Minister van sociale zaken en institutionele 
hervormingen over "de privatisering van het Fonds voor beroepsziekten", Hand., Senaat, 
1986-1987, 11 december 1986, [19], 495. 

1058. Schriftelijke vraag van de heer Lafosse van 5 februari 1987 aan de Minister van sociale zaken 
en institutionele hervormingen over "Verzekering tegen beroepsziekten - Privatisering", 
Vr. en Antw., Senaat, 1986-1987, 10 maart 1987, [22], 1422 (Vr. nr. 79). 

1059. Schriftelijke vraag van de heer Lafosse van 5 februari 1987 aan de Minister van sociale zaken 
en· institutionele hervormingen over "Arbeidsongevallen - Privatisering", Vr. en Antw., Senaat, 
1986-1987, 10 maart 1987, [22], 1422 (Vr. nr. 81). 
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2.5.3.2 Verzekering tegen natuurrampen 

. 't 

1060. Schriftelijke vraag van de heerSmeers van 26 juli 1983 aan de Minister van OP,enbare werken 
en van middenstand over "Rampenfonds", Vr. en Antw., Senaat, 1982-1983, 30 augustus 1983, [47], 
1768 (Vr. nr. 151) . 

;1061. Schriftelijke vraag van de heer Humbiet van 17 februari 1984 aan de Minister van openbare 
werken en van middenstand over "Rampenfonds - Werking", Vr. en Antw., Senaat, 1983-1984, 
12 juni 1984, [36], 1425 (Vr. nr. 136). 

1062. Interpellatie van de heer Donnay tot de Minister van openbare werken en tot de Minister van 
financiën over "De kennelijke kortzichtigheid in verband met de financiering van het Rampenfonds 
en de nieuwe maatregelen die worden overwogen", Hand., Senaat, 1986-1987, 29 oktober 1986, 
[5], 123. 

1063. Schriftelijke vraag van de heer Bouchat van 2 juni 1992 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Dossiers van het Rampenfonds", Vr. en Antw., 
Senaat, BZ 1991-1992, 7 juli 1992, [13], 525 (Vr. nr. 62). 

1064. Interpellatie van de heer Van Vaerenbergh tot de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de slechte toestand van het Rampenfonds", Hand., 
Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1992-1993,2 maart 1993, [C 74], 10(1nt. nr. 390). 

1065. Interpellatie van de heer Peeters tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de werking en middelen van het Rampenfonds", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, 1992-1993, 2 maart 1993, [C 74], 10 (Int. nr. 397). 

1066. Schriftelijke vraag van de heer Hollogne van 9 februari 1994 aan de Minister van financiën 
over i'Rampenfonds", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 18 april1994, [102], 10464 (Vr. nr. 951). 

1067. Schriftelijke vraag van de heer Hollogile van 9 maart 1994 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid en infrastructuur over "Rampenfonds", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 
8 augustus 1994, [116], 12280 {Vr. nr. 159). 

+aanvullend antwoord: Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 27 december 1994, [134], 14061. 

1068. Schriftelijke vraag van de heer Duquesne van 11 maart 1994 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid en infrastructuur over "Natuurrampen- Fonds- Tegemoetkoming- Luxemburg", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 18 april1994, [102], 10415 (Vr. nr. 173). 

1069. Mondelinge vraag van de heer De Loor aan de Vice-eerste minister en minister van justitie en 
economische zaken over "de stand van zaken betreffende de voorgenomen privatisering van de 
verzekering van schade door natuurrampen", Hand., Senaat, 1994-1995, 9 februari 1995, [37], 
1149. 

, 0000. Mondelinge vraag van mevrouw Creyf aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de achterwege blijvende modemisering van de verzekeringswetgeving", 
Hand., Kamer. Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, 1997-1998, 
21 oktober 1997, [C 405], 4 (Vr. nr. 327). 

1070. Schriftelijke vraag van de heer Didden van 9 april 1998 aan de Minister van vervoer over 
"Nationale Kas voor rampenschade - Dossiers", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 18 juni 1998, 
[133], 18445 (Vr. nr. 704). 
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2.5.4 Uitbesteding ( contracting out) 

2.5.4.1 Uitbestede activiteiten 

2.5.4.1.1 Auditing, consulting, studie, juridische dienstverlening (optreden in rechte, 
·voorbereiding van wetgeving, .. . ) 

• Zie ook supra, onder "Privatisering van staatsactiva : gerealiseerde operaties - Regie voor Maritiem 
Transport (RMT)" en onder "Privatisering van staatsactiva : mogelijke toekomstige operaties -
Nationale Maatschappij der Belgische Spoonvegen (NMBS)". 

Vragen over de realisatie door de particuliere sector van informatiecampagnes en mededelingen van algemeen 
nut, zijn niet opgenomen. 

1071. Schriftelijke vraag van de heer Van Miert van 25 februari 1987 aan de Gemeenschapsminister 
van cultuur over "BRT- Toewijzing opdracht tot doorlichting", Vr. en Antw., Vl. R., 1986-1987, 
7 april1987, [11], 477 (Vr. nr. 134). 

1072. Schriftelijke vraag van de heer De Beul van 15 januari 1990 aan de Gemeenschapsminister 
van cultuur over "BRT - Ontwerp van huisstijl", Vr. en Antw., Vl. R., 1989-1990, 19 maart 1990, 
[10], 489 (Vr. nr. 29). 

1073. Schriftelijke vraag van de heer Decléty van 19 januari 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Regie der gebouwen - Audit", 
Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 20 april 1993, [53], 2501 (Vr. nr. 219).1074. Schriftelijke vraag 
van de heer Desutter van 23 maart 1993 aan de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "Regie der gebouwen- Audit", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 11 mei 
1993, [56], 2711 (Vr. nr. 396). 

1075. Schriftelijke vraag van de heer De Groot van 21 februari 1994 aan de Eerste minister over 
"Overheidsopdrachten - Studies", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 28 maart 1994, [100], 10046 
(Vr. nr. 140). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Vermeiren van 14 november 1994 aan de Vice-eerste minister 
en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Regie der Luchtwegen - Beperkte 
offerteaanvraag voor een onderzoek naar de activa en passiva", Vr. en Antw., Senaat, 1~94-1995, 
20 december 1994, [138], 7208 (Vr. nr. 941). · 

1076. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 22 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsbedrijven - Audits", 
Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 27 december 1994, [134], 13976 (Vr. nr. 1211). 

• Vraag niet beantwoord. 

1077. Schriftelijke vraag van de heer Landuyt van 19 december 1994 aan de Minister van 
buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking over "Departement - Raadpleging van 
advocaten", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, [s.d.], [149], 16080 (Vr. nr. 485). 

0000. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 30 juni 1995 aan de Minister van vervoer over 
"Regie der luchtwegen- BATC- Studiecontracten", Vr. en Antw.,·Kamer, 1996-1997, 21 april1997, 
[78], 10699 (Vr. nr. 9). 

• Het antwoord op deze vraag heeft bijna tweejaar op zich laten wachten. 

1078. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 29 mei 1996 aan de Eerste minister over 
"Onderzoeken, studies en campagnes toevertrouwd aan derden", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 
1 juli 1996, [ 40], 5325 (Vr. nr. 53). 
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1079. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 29 mei 1996 aan de Staatssecretaris voor 
veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu (bevoegdheid veiligheid) over "Onderzoeken, 
studies en campagnes toevertrouwd aan derden", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 8 juli 1996, [41], 
5590 (Vr. nr. 72) . 

. 1080. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 30 mei 1996 aan de Minister van volksgezondheid 
" en pensioenen over "Onderzoeken, studies en campagnes toevertrouwd aan derden", Vr. en Antw., 

Kamer, 1995-1996, 8 juli 1996, [41], 5539 (Vr. nr. 39). 

1081. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 30 mei 1996 aan de Minister van Vice-eerste 
minister en ·minister van economie en telecommunicatie over "Onderzoeken, studies en campagnes 
toevertrouwd aan derden", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 15 juli 1996, [42], 5670 (Vr. nr. 126). 

1082. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 30 mei 1996 aan de Minister van vervoer over 
"Onderzoeken, studies en campagnes toevertrouwd aan derden", Vr~ en Antw., Kamer, 1995-1996, 
26 augustus 1996, [47], 6539 (Vr. nr. 276). 

1083. Schriftelijke vraag van de heer Verreycken van 9 september 1996 aan de Minister van vervoer 
over "Studie- en onderzoeksopdrachten", Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, 20 april 1999, [1-97], 
5113 (Vr. nr. 63). 

1084. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 21 februari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Toewijzing van zaken met betrekking tot het 
departement van de minister aan advocaten", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 25 maart 1997, 
[1-41], 1995 (Vr. nr. 128). 

• Vraag niet beantwoord. 

1085. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 21 februari 1997 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Toewijzing van zaken met betrekking tot het departement van de minister 
aan advocaten", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 8 april1997, [1-42], 2095 (Vr. nr. 55). 

1086. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 21 februari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën e~ buitenlandse handel over "Toewijzing van zaken met betrekking tot het 
departement van de minister aan advocaten", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 15 april 1997, 
[1-43], 2111 (Vr. nr. 198). 

1087. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 21 februari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Toewijzing van zaken met betrekking tot het departement 
van de minister aan advocaten", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 15 april 1997, [1-43], 2108 
(Vr. nr. 211). 

1088. Schriftelijke vraag van de heer Knoops van 3 maart 1997 aan de Minister "de la recherche, du 
développement technologique, du sport et des relations intemationales" over "Etudes ou audits 
confiés à des organismes extérieurs", Vr. en Antw., W. Gew. R., 1996-1997, 14 maart 1997, [10], 59 
(Vr. nr. 12). 

1089. Schriftelijke vraag van de heer Knoops van 3 maart 1997 aan de Minister "du budget et des 
finances, de l'einploi et de la formation", Vr. en Antw., W. Gew. R., 1996-1997, [12], 35 
(Vr. nr. 24). 

1090. Schriftelijke vraag van de heer Knoops van 3 maart 1997 aan de Minister "de l'environnement, 
des ressources naturelles et de l'agriculture" over "Etudes ou audits confiés à des organismes 
extérieurs", Vr. en Antw., W. Gew. R., 1996-1997, [12], 40 (Vr. nr. 74). 

1091. Schriftelijke 'vraag van de heer Sirnonet van 29 mei 1997 aan de Staatssecretaris voor 
ontwikkelingssamenwerking over "ABOS - Doorlichting en controle van projecten - Particulier 
bedrijf', Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 7 juli 1997, [89], 12214 (Vr. nr. 103). 

• Vraag niet beantwoord. 
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1092. Schriftelijke vraag van de heer Hostekint van 6 juni 1997 aan de Eerste minister over "Auditing 
van overheidsbedrijven door private auditbureaus", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 10 juni 1997, 
[1-47], 2347 (Vr. nr. 43). 

1093. Schriftelijke vraag van de heer Hostekint van 6 juni 1997 aan de Staatssecretaris voor 
veiligheid en voor maatschappelijke integratie en leefmilieu over "Auditing van overheidsdiensten 
door private auditbureaus", Vr. enAntw., Senaat, 1997-1998, 17 februari 1998, [1-66], 3431 
(Vr. nr. 62). 

1094. Schriftelijke vraag van de heer Hostekint van 6 juni 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Auditing van overheidsdiensten door private auditbureaus", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 30 
september 1997, [1-55], 2794 (Vr. nr. 111). 

• Het antwoord betreft enkel de NMBS. 

1095. Schriftelijke vraag van de heer Hostekint van 6 juni 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Auditing van overheidsdiensten door private 
auditbureaus", Vr. enAntw., Senaat, 1997-1998, 17 februari 1998, [1-62], 3183 (Vr. nr. 160). 

1096. Schriftelijke vraag van de heer Hostekint van 6 juni 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Auditing van overheidsbedrijven door private 
auditbureaus", Vr. enAntw., Senaat, 1997-1998,21 april1998, [1-71], 3701 (Vr. nr. 262). 

1097. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 18 juli 1997 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid over "Studie-opdrachten aan derden", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 26 
oktober 1998, [148], 20232 (Vr. nr. 94). 

1098. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 18 juli 1997 aan de Minister van landbouw en de 
kleine en middelgrote ondernemingen (bevoegdheid KMO) over "Studie-opdrachten aan derden", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 1 december 1997, [107], 14549 (Vr~ nr. 104). 

1099. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 18 juli 1997 aan de Staatssecretaris voor 
veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu (bevoegdheid maatschappelijke integratie) 
over "Studie-opdrachten aan derden", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 4 januari 1999, [157], 
21290 (Vr. nr. 125). 

1100. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 18 juli 1997 aan de Minister van landbouw en de 
kleine en middelgrote ondernemingen (bevoegdheid landbouw) over "Studie-opdrachten aan 
derden", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 1 december 1997, [107], 14543 (Vr. nr. 174). 

1101. Schriftelijke vraag van mevrouw Col en van 18 juli 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Studie-opdrachten aan derden", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 18 mei 1998, [129], 17789 (Vr. nr. 245). 

• Antwoord rechtstreeks aan de vraagsteller gestuurd. 

1102. Schriftelijke vraag van mevrouw Col en van 18 juli 1997 aan de Minister van volksgezondheid 
en pensioenen (bevoegdheid volksgezondheid) over "Studie-opdrachten aan derden", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 1 december 1997, [107], 14533 (Vr. nr. 380). 

1103. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 18 juli 1997 aan de Minister van volksgezondheid 
en pensioenen (bevoegdheid volksgezondheid) over "Studie-opdrachten aan derden", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 19 januari 1998, [113], 15449 (Vr. nr. 387). 

1104. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 18 juli 1997 aan de Minister van sociale zaken over 
"Studie-opdrachten aan derden", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 17 november 1997, [105], 14308 
(Vr. irr. 490). -

1105. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 18 juli 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Studie-opdrachten aan derden", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 10 november 1997, '[104], 14174 
(Vr. nr. 565). .., 
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1106. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 18 juli 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Studie-opdrachten aan derden", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 18 juni 1998, [133], 18344 (Vr. nr. 666). · 

1107. Schriftelijke vraag van mevrouw Col en van 18 juli 1997 aan de Vice-eerste minister en 
.~ minister van financiën en buitenlandse handel over "Studie-opdrachten aan derden", Vr. en Antw., 

Kamer, 1997-1998, 1 december 1997, [107], 14521 (Vr. nr. 988). 

1108. Mondelinge vraag va de heer Bourgeois aan de Minister van justitie over "de audits van de 
parketten", Hand., Kamer. Commissie voor de justitie, 1997-1998, 13 mei 1998, [C 572], 11 
(Vr. nr. 1024). 

1109. Mondelinge vraag va de heer Laeremans aan de Minister van justitie over "de audits van de 
parketten", Hand., Kamer. Commissie voor de justitie, 1997-1998, 13 mei 1998, [C 572], 11 
(Vr. nr. 1102). 

1110. Schriftelijke vraag van de heer Versnick van 16 juli 1998 aan de Minister van financiën over 
"Voorbereiding van de wetgeving - Medewerking van een advocatenbureau", . Vr. en Antw., 
1998-1999, 3 november 1998, [149], 20409 (Vr. nr. 172). 

1111. Schriftelijke vraag van de heer Van Eetvelt van 20 augustus 1998 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Post -
Jaarlijkse controle van de dienstverlening", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 3 november 1998, 
[149], 20337 (Vr. nr. 340). 

• De controle blijkt na een Europese offerte-aanvraag aan een privé-finna te zijn toegewezen (en dus 
niet aan het controle-orgaan Belgisch Instituut voor de postdiensten en telecommunicatie- BIPT). 

1112. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 11 december 1998 aan de Minister van justitie 
over "Uitbesteding van wetgevende arbeid", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 25 januari 1999, 
[160], 21549 (Vr. nr. 996) 

• Vraag niet beantwoord. 

1113. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 8 september 1999 aan de Minister van justitie 
over "Wetgevende arbeid - Uitbesteding", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 18 oktober 1999, [3], 
215 (Vr. nr. 30). 

• Vraag niet beantwoord. 

2.5.4.1.2 Beveiliging, incl. gevangeniswezen 

1114. Mondelinge vraag van de heer Precriaux aan de Minister van landsverdediging en minister van 
het Brussels Gewest over "de privatisering van de bewakingsdiensten op de nationale luchthaven", 
Hand., Senaat, 1985-1986, 12 juni 1986, [59], 1373. 

1115. Schriftelijke vraag van mevrouw Merckx van 1 april 1988 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en institutionele hervormingen over "Politie · - privatisering van taken", 
Vr. en Antw., Kamer, BZ 1988, [s.d.], [8], 585·(Vr. nr. 56). 

• Vraag niet beantwoord. 

1116. Schriftelijke vraag van mevrouw Creyf van 21 juni 1994 aan de Voorzitter en minister belast 
met ruimtelijke ordening, de ondergeschikte besturen en tewerkstelling over "Privé
bewakingsdiensten ingeschakeld door bepaalde gemeenten voor een aantal politietaken", 
Vr. en Antw., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1993-1994, IS september 1994, [44], 4245 
(Vr. nr. 767). 

1117. Schriftelijke vraag van de heer De Man van 3 januari 1995 aan de Minister van binnenlandse 
zaken en ambtenarenzaken over "Bewakingsondememingen - Luchthaven van Zaventem", 
Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 20 februari 1995, [141], 15067 (Vr. nr. 990). 
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1118. Schriftelijke vraag van de heer De Man van 27 februari 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Bewakingsondernemingen- Luchthaven 
van Zaventem", Vr. en Antw., Kamer, 1994-199S, 27 maart 199S, [146], 1S629 (Vr. nr. 1344). 

• Vraag niet beantwoord. 

1119. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 6 oktober 1995 aan de Minister van vervoer over 
"Luchthaven van Zaventem- Veiligheid", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 13 januari 1997, [6S], 
8692 (Vr. nr. 89). 

1120. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 20 oktober 1995 aan de Minister van vervoer over 
"Luchthaven van Zaventem- Bewaking", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 13 januari 1997, [6S], 
8693 (Vr. nr. 97). 

1121. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 13 december 1995 aan de Staatssecretaris voor 
veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu over "Privé-takeldiensten - Misbruiken", 
Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, S november 1996, [1-31], 1550 (Vr. nr. 11). 

1122. Interpellatie van de heer Van A peren tot de Minister van vervoer over "de veiligheid op de 
luchthaven van Zaventem", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1996-1997, 18 december 1996, [C 240], 5S (Int. nr. 934). 

1123. Interpellatie van de heer Geraerts tot de Minister van vervoer over "de problematiek van de 
veiligheid op de luchthaven van Zaventem", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het 
verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 18 december 1996, [C 240], SS (Int. nr. 93S). 

1124. Interpellatie van de heer Vanoost tot de Minister van vervoer over "de veiligheid op de 
luchthaven van Zaventem", !land., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1996-1997, 18 december 1996, [C 240], SS (Int. nr. 936). 

112S. Interpellatie van de heer Delathouwer tot de Minister van vervoer over "de veiligheid op de 
nationale luchthaven van Zaventem", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het verkeer 
en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 18 december 1996, [C 240], SS (Int. nr. 937). 

1126. Mondelinge vraag van de heer Van Eetvelt aan de Minister van vervoer over "de veiligheid op 
de nationale luchthaven van Zaventem", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het 
verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 18 december 1996, [C 240], SS (Int. nr. 934). 

1127. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 30 december 1996 aan de Minister van vervoer 
over "Luchthaven van Zaventem- Controle op de toegang- Veiligheidsproblemen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 24 februari 1997, [71], 9549 (Vr. nr. 417). 

1128. Interpellatie van de heer Moerman tot de Minister van justitie over "de privatisering van de 
strafinrichtingen om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden die momenteel door de 
overbevolking worden veroorzaakt", Hand., Kamer, Commissie voor de justitie, 1996-1997, 13 
januari 1997, [C 248], 18 (Int. nr. 980). 

1129. Schriftelijke vraag van de heer Decroly van 14 januari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Uitzetting van vreemdelingen- Contract met een particulier 
bedrijf'', Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 2 februari 1998, [11S], 1S722 (Vr. nr. 489). 

1130. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 31 januari 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Veiligheid van de luchthaven van Zaventem", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 29 april 1997, 
[1-44], 2196 (Vr. nr. 90). 

1131. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 7 februari 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Activiteiten van de NV SIAS (Security International Administration Services)", Vr. en Antw., 
Senaat, 1996-1997, 1S april1997, [1-43], 2123 (Vr. nr. 92). 

1132. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 7 februari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Activiteiten van de NV SIAS (Security International 
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Administration Services)", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 13 mei 1997, [1-45], 2245 
(Vr. nr. 207). 

1133. Schriftelijke vraag van de heer Van den Eynde van 11 juli 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Rijkswacht - Samenwerking met particuliere 
autoverhuurfirma's", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 6 oktober 1997, [99], 13470 (Vr. nr. 659). 

1134. Schriftelijke vraag van de heer Detienne van 5 augustus 1997 aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, over 
"Openbaarvervoermaatschappij - Handelsvennootschap - ~reventie- en veiligheidsambtenaren", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 17 november 1997, [105], 14304 (Vr. nr. 392). 

1135. Schriftelijke vraag van de heer Olivier van 10 oktober 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Misbruiken van takelbedrijven", Vr. en Antw., Senaat, 
1997-1998, 16 december 1997, [1-60], 3125 (Vr. nr. 267). 

1136. Mondelinge vraag van de heer Borginon aan de Vice-eerste minister en minister van 
binnenlandse zaken over "de privatisering van het uitwijzingsbeleid", Hand., Kamer, 1997-1998, 
6 november 1997, 6819. 

1137. Mondelinge vraag van mevrouwThijs aan de Vice-eerste minister en minister van binnenlandse 
zaken over "de uitgeprocedeerden of mensen zonder identiteit die door een privéfirma naar het land 
van herkomst worden gebracht", Hand., Senaat, 1997-1998, 11 december 1997, [1-150], 3965. 

1138. Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de Vice-eerste minister en minister van 
binnenlandse zaken over "het winstbejag van sommige bedrijven die geldtransporten uitvoeren", 
Hand., Senaat, 1997-1998, 8 januari 1998, [1-156], 4145. 

• Over de begeleiding van geldtransporten door de rijkswacht, tegen betaling. 

1139. Schriftelijke vraag van de heer Detienne van 30 juni 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over 
"Openbaarvervoermaatschappijen - Reizigers - Administratieve boeten", Vr. en Antw., Kamer, 
1998-1999, 11 januari 1999, [158], 21241 (Vr. nr. 366). 

• Over het beroep op privé-maatschappijen om onbetaalde boetes te innen. 

2. 5. 4.1. 3 Demilitarisering 

1140. Schriftelijke vraag van de heer Wauters van 13 januari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Boek van het Rekenhof- Demilitarisering van de site te 
Balen-Lommel", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 16 februari 1998, [117], 16010 (Vr. nr. 783). 

1141. Schriftelijke vraag van de heer Wauters van 13 januari 1998 aan de Staatssecretaris voor 
veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu over "Boek van het Rekenhof -
Demilitarisering van de site te Balen-Lommel", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 23 februari 1998, 
[118], 16317 (Vr. nr. 193). 

1142. Schriftelijke vraag van de heer Vanvelthoven van 4 maart 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Huidige vergunde activiteiten op de terreinen van de 
springstoffenfabriek ex-PRB", Vr. enAntw., Kamer, 1997-1998, 8 juni 1998, [131], 18089 
(Vr. nr. 822). 

1143. Schriftelijke vraag van de heer Vanvelthoven van 4 maart 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Kostprijs voor de demilitarisatie-activiteiten van 
nv Dem[i]co binnen de springstoffenfabriek ex-PRB", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 20 april 
1998, [125[, 17299 (Vr. nr. 823). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 193 van 13 januari 1998 
(supra). 
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2.5.4.1.4 Douane 

1144. Mondelinge vraag van de heer Van Eetvelt aan de Vice-eerste minister en minister van 
financiën en buitenlandse handel over "het federaal havenbeleid", Hand., Kamer. Commissie voor 
de financiën en de begroting, 1998-1999, 20 januari 1998, [C 473], 3 (Vr. nr. 570). 

• "... dat het niet kan dat meer en meer taken van de federale overheid naar privé-ondernemingen 
worden overgeheveld. 11 Naar verluidt is slechts 40 % van het huidig kader van de douane bezet en laat 
men de privé-sector alle andere taken vervullen. Men verplicht de privé-sector bijvoorbeeld zelf de 
balies op de kaaien te organiseren. Het is onvoorstelbaar tot welke misbruiken het kan leiden aan 
privé-ondernemingen zelf de verantwoordelijkheid te geven de balies op de kaaien te organiseren . ... ". 

2.5.4.1.5 Fiscaliteit (inning kijk- en luistergeld- p.m.) 

• Zie onder "2.3.4.5 Dienst kijk- en luistergeld I Radio Maritieme Diensten" 

2.5.4.1.6 Hygiëne (schoonmaak, ontratting) 

1145. Schriftelijke vraag van de heer Eerdekens van 15 januari 1992 aan de Waalse minister "de 
l'environnement, des ressources naturelles et de l'agriculture" over "Dératisation", Vr. en Antw., 
W. Pari., BZ 1992, 31 januari 1992, [1], 23 (Vr. nr. 5). 

1146. Schriftelijke vraag van de heer Eerdekens van 15 januari 1992 aan de Waalse minister "de 
l'environnement, des ressources naturelles et de l'agriculture" over "la privatisation partielle de la 
dératisation en Région wallonne", Vr. en Antw., W. Pari., BZ 1992, 31 januari 1992, [1], 23 
(Vr. nr. 6). 

1147. Schriftelijke vraag van de heer Eerdekens van 9 april 1992 aan de Waalse minister "de 
l'environnement, des ressources naturelles et de l'agriculture" over "Privatisation partielle de la 
dératisation en Région wallonne", Vr. en Antw., W. Pari., BZ 1992, 30 juni 1992, [6], 47-50 
(Vr. nr. 88). 

• Het besluit van Waalse regering om de rattenverdelging gedeeltelijk uit te besteden, werd 
aangevochten door ambtenaren. Ze haalden gelijk, zowel in eerste aanleg als beroep (ook beroep bij 
Raad van State). Het Hoog comité van toezicht startte een onderzoek, het Rekenhof had bedenkingen 
bij het contract. 

1148. Schriftelijke vraag van de heer Didden van 11 maart 1997 aan de Minister van 
landsverdediging over "Toekenning van opdrachten aan privé-firma's - Onregelmatige offertes", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 21 april1997, [78], 10736 (Vr. nr. 277). 

1149. Schriftelijke vraag van de heer Annemans van 25 maart 1997 aan de Minister van 
landsverdediging over "Generale staf - Onderhoud van lokalen - Contract", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997,21 april1997, [78], 10736 (Vr. nr. 283). 

2.5.4.1. 7 Informatica, incl. handelsregister 

1150. Schriftelijke vraag van de heer Suykerbuyck van 14 mei 1986 aan de Minister van middenstand 
over "Centraal Handelsregister - afschaffing", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 1 juli 1986, [26], 
2706 (Vr. nr. 36). 

1151. Schriftelijke vraag van de heer Neven van 3 mei 1989 aan de Staatssecretaris voor middenstand 
en voor de oorlogsslachtoffers over "Centraal handelsregister - Privatisering", Vr. en Antw., Kamer, 
1988-1989, 13 juni 1989, [64], 5174 (Vr. nr. 17bis). 

1152. Schriftelijke vraag van de heer Segin van 20 juni 1996 aan de Vice-eerste minister en minister 
van financiën en buitenlandse handel over "Privatisering van de informaticadiensten van het 
ministerie van Financiën", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 5 augustus 1996, [45], 6211 
(Vr. nr. 465). 
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1153. Mondelinge vraag van mevrouw Herzet aan de Minister van sociale zaken over "de benoeming 
van de personeelsleden van de VZW 'Société de mécanographie pour l'application des lois sociales, 
des taches de controle et d'inspection"', Hand., Kamer, 1997-1998, 20 november 1997, [197], 7018. 

1154. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Haesendonck van 30 maart 1998 aan de Minister van 
landbouw en de kleine en middelgrote ondernemingen over "Centraal handelsregister- Consultatie 
via Internet", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 4 mei 1998, [127], 17620 (Vr. nr. 122). 

2.5.4.1.8 Transport (weg- en luchtvervoer, scheepvaart) 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Knoops van 25 mei 1992 aan de Waalse minister van vervoer 
over "Viabilité économique de l'aéroport Charleroi-Gosselies", Vr. en Antw., W. Parl., BZ 1992, 
29 mei 1992, [5], 14 (Vr. nr. 12). 

1155. Mondelinge vraag van de heer Marchal aan de Waalse minister van vervoer over "le contrat de 
gestion du TEC du Brabant wallon", Hand., W. Parl., 1993-1994, 17 december 1993, [7], 25. 

1156. Schriftelijke vraag van de heer Leterme van 20 januari 1998 aan de Minister van 
landsverdediging over "Luchtmachtbasis te Koksijde - Privatisering beloodsing", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 6 april 1998, [124], 17190 (Vr. nr. 445). 

1157.·Mondelinge vraag van de heerDelathouwer aan de Minister van vervoer over "de privatisering 
van het openbaar vervoer", Hand., Kamer, 1997-1998, 11 juni 1998, [254], 8963. 

2.5.4.2 Uitbestedendeoverheden 

2.5.4.2.1 Belgacom 

1158. Mondelinge vraag van de heer Gondry aan de Minister van verkeerswezen en van posterijen, 
, · telegrafie en telefonie over "het ten opzichte van de R.T.T. gevoerde beleid", Hand., Kamer, 

1981-1982, 18 maart 1982, [36], 1122. 

1159. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 11 oktober 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Werking van Belgacom", Vr. en Antw., Senaat, 
1995-1996, 16 april1996, [1-15], 745 (Vr. nr. 14). 

• De vraag handelt over uitbesteding door Belgacom. 

1160. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 26 april 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Werken aan het telefoonnet - Uitvoering door 
derden", Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 18 juni 1996, [1-20], 1006 (Vr. nr. 59). 

1161. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 19 september 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Werken aan het telefoonnet - Uitvoering door 
derden - Aanvullende vraag", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 5 november 1996, [1-31], 1512 
(Vr. nr. 82). 

1162. Schriftelijke vraag van de heer Raes van 20 december 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Afwezigheden door ziekte van Belgacom
personeelsleden - Controle", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 8 april 1997, [1-42], 2068 
(Vr. nr. 108). 

• Bedoelde controles worden sinds 1 september 1994 door een privé-bedrijf uitgevoerd. 

2.5.4.2.2 De Post 

1163. Schriftefijke vraag van mevrouw Bastien van 30 januari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Tijdschrift van De Post - Kostprijs", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 10 maart 1997, [73], 9803 (Vr. nr. 184). 
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2.5.4.2.3 NMBS 

1164. Schriftelijke vraag van de heer Defosset van 28 maart 1986 aan de Minister van verkeerswezen 
en buitenlandse handel over "N.M.B.S.- Werken toevertrouwd aan derden", Vr. en Antw., Kamer, 
1985-1986,22 april1986, [16], 1580 (Vr. nr. 142). 

)165. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 16 september· 1993 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Werken - Privé
firma's", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 20 december 1993, [87], 8320 (Vr. nr. 684). 

1166. Schriftelijke vraag van de heer Deworme van 31 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Particuliere firma's die voor de NMBS 
werken", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 22 november 1994, [134], 7042 (Vr. nr. 763). 

1167. Schriftelijke vraag van de heer Deworme van 29 december 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Particuliere firma's die voor de NMBS 
werken - Tweede vraag", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 3 januari 1995, [140], 7328 
(Vr. nr. 950). 

• Vraag niet beantwoord. 

1168. Schriftelijke vraag van de heer Deworrne van 7 februari 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Particuliere firma's die voor de NMBS 
werken - Tweede vraag", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 14 rnaart 1995, [150], 7909 
(Vr. nr. 1034). 

• Vraag niet beantwoord. 

1169. Interpellatie van de heer Roose tot de Minister van vervoer over "de houding van de NMBS 
tegenover zwartwerk bij haar privé-aannemers", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 
het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 5 maart 1997, [C 294], 1 (Int. nr. 1120). 

2.5.4.2.4 Regie der gebouwen I departement openbare werken 

1170. Schriftelijke vraag van de heer Franz Vansteenkiste van 22 januari 1986 aan de Minister van 
openbare werken over "Departement - Stille privatisering", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 
9 september 1986, [36], 3718 (Vr. nr. 40). 

1171. Schriftelijke vraag van de heer Gabriels van 14 februari 1986 aan de Minister van openbare 
werken over "Privatisering - Gevolgen", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 20 mei 1986, [20], 2008 
(Vr. nr. 65). 

1172. Schriftelijke vraag van de heer Gabriels van 14 februari 1986 aan de Minister van openbare 
werken over "Departement - Privatisering", Vr. en Antw., Kamer, 1985-1986, 9 september 1986, 
[36], 3723 (Vr. nr. 66). 

• Bij wijze van antwoord wordt verwezen naar vraag nr. 40 van 22 januari 1986. 

1173. Schriftelijke vraag van de heer Gabriels van 14 februari 1986 aan de Minister van openbare 
werken over. "Privatisering van het departement - Personeelsbezetting", Vr. en Antw., Kamer, 
1985-1986,27 mei 1986, [21], 2136 (Vr. nr. 68). 

1174. Schriftelijke vraag van de heer Vautmans van 29 november 1996 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Hervormingen binnen de Regie der Gebouwen", Vr. en Antw., Senaat, 
1996-1997,31 december 1996, [1-35], 1733 (Vr. nr. 48). 

• Vraag niet beantwoord (opgenomen in lijst met onbeantwoord gebleven vragen opgenomen in 
Vr. en Antw., Sen.aat, 1996-1997, 30 september 1997, [1-55], 2800). 

2.5.4.2.5 Sabena 
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1175. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 24 januari 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Sabena- Contract met Virgin Express", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 1 april 1997, [76], 10360 
(Vr. nr. 436). 

1176. Interpellatie van de heer van den Abeelen tot de Minister van vervoer over "het afschaffen van 
de Sabena-verbinding tussen de luchthavens van Deurne en Londen-Heathrow", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1996-1997, 19 februari 
1997, [C 276], 13 (Int. nr. 1064). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Laeremans van 10 juni 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Sabena- Korte Europese vluchten- Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 22 september 
1997, [98], 13259 (Vr. nr. 539). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 27 oktober 1998 aan de Minister van vervoer 
over "Sabena - Verbinding tussen Zaventem en Londen - Concessie aan Virgin -

, Veiligheidsvoorschriften - Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 4 januari 1999, 21270 
(Vr. nr. 825). 

2.5.5 Deregulering (sinds 1990) 

De referenties die onder de hiernavolgende subrubrieken thuishoren, zijn voorlopig niet opgenomen. 
De doctorandus houdt ze ter beschikking. 

2.5.5.1 Algemeen 

2.5.5.2 Binnenvaart 

2.5 .5 .3 Energie 

• Zie ook infra, onder "Boek IV. Universele dienstverlening - Sectoriële benadering - Nutsvoorzieningen 
(energie, water, kabeldistributie) - Andere tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, 
interventies, resoluties en moties, beleidsnota's)- België". 

2.5.5.4 Luchtvaart 

2.5.5.5 Media 

• Zie ook infra, onder "Boek IV. Universele dienstverlening - Sectoriële benadering - Media - Andere 
tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, interventies, resoluties en moties, beleidsnota's) 
-België". 

2.5.5.6 Openbare kredietsector 

• Zie ook infra, onder "(Vlaamse) Verankering - Individuele dossiers - Openbare kredietinstellingen 
(OKI's)" en onder "Boek IJ. Verzelfstandiging - Categorieën van verzelfstandigde lichamen -
Publiekrechtelijke naamloze vennootschappen - Openbare kredietinstellingen". 

2.5.5.7 Post 

• Zie ook infra, onder "Boek IV. Universele dienstverlening - Sectoriële benadering - Post - Andere 
tussenkq_msten in het Parlement (vragen, interpellaties, interventies, resoluties en moties, beleidsnota's) 
-België". 
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2.5.5.8 Spoor 

• Zie ook infra, onder "Boek IV. Universele dienstverlening - Sectoriële benadering - Transport {spoor-, 
weg- en luchtvervoer) -Andere tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, interventies, 
resoluties en moties, beleidsnota's) -België". 

2.5.5.9 Telecom 

• Zie ook supra, onder "Privatisering van staatsactiva .·gerealiseerde operaties- Belgacom- Belgacom 
Mobile, incl. tweede GSM-licentie". Zie ook infra, onder "Boek IV. Universele dienstverlening -
Sectoriële benadering - Telecom en· infonnatica ("infonnatiemaatschappij'~ - Andere tussenkomsten in 
het Parlement (vragen, interpellaties, interventies, resoluties en moties, beleidsnota's)- België". 

2.6 (Vlaamse) Verankering 

2.6.1 Algemeen 

• Zie ook supra, onder "Privatisering van staatsactiva .· gerealiseerde operaties - Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV)" en onder "Privatisering van staatsactiva .· 
gerealiseerde operaties -Limburgse Participatiemaatschappij (LPM) ". 

1177. Interpellatie van de heer Candries tot de Voorzitter van de Vlaamse executieve, 
Gemeenschapsminister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen 
over "de groeiende invloed van Franse bedrijven in de Vlaamse economie", Hand., Vl. R., BZ 1992, 
19 maart 1992, [13], 341. 

1178. Interpellatie van de heer Verreycken tot de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"de zogenaamde wallonisering van Vlaamse bedrijven", Hand., Vl. R., 1992-1993, 14 januari 
1993, [24], 957. 

1179. Interpellatie van de heer Laverge tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"verklaringen van de Minister-voorzitter van het Waalse Gewest inzake de Vlaamse tewerkstelling 
in bedrijven", Hand., Vl. R., 1992-1993, 14 januari 1993, [24], 957. 

1180 .. Mondelinge vraag van de heer Denys aan de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"de gevolgen van de Waalse expansiedecreten voor Vlaamse bedrijven", Hand., Vl. R., 1992-1993, 
18 februari 1993, [34], 1312. 

1181. Schriftelijke vraag van de heer Dierickx van 1 juni 1993 tot de Minister-president van de 
Vlaamse regering, Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe 
betrekkingen over "Economie - Nota van kabinetsmedewerker over machtspositie· Franstalig 
kapitaal", Vr. en Antw., Vl. R., 1993-1994, 3 november 1993, [1], 17 (Vr. nr. 83). 

• Naar deze vraag werd ook verwezen tijdens het debat in de Vlaamse Raad over "Begrotingen" 
(interventie van de heer Dierickx, antwoord van de Minister-president), Hand., Vl. R., 1993-1994, 
17 december 1993, [19], 604. 

1182. Interpellatie van de heer Van den Eynde tot de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"een geheim rapport betreffende de Franse greep . op de Belgische economie", Hand., Vl. R., 
1993-1994, 5 november 1993, [4], 90. 

+debat en stemming over motie tot besluit van de interpellatie: Par/. St., Vl. R., 1993-1994, 
nr. 42411 en Hand., Vl. R., 1993-1994,25 november 1993, 190. 

Privatisering en verzelfstandiging - Bibliografie - Boek I. Privatisering in België 



[b-134] 

1183. Interpellatie van de heer Van den Eynde tot de Eerste minister over "het achterhouden van een 
rapport inzake de Franse greep op onze economie en ons bedrijfsleven", Hand., Kamer, Commissie 
voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs en de nationale wetenschappelijke en 
culturele instellingen, 1993-1994, 7 december 1993, [C 21], 67 (Int. nr. 690). 

1184. Mondelinge vraag v~n de heer Loones aan de Vice-eerste minister en minister van justitie en 
economische zaken over "het achterhouden van een rapport inzake de Franse greep op onze 
economie en ons bedrijfsleven", Hand., Senaat, 1993-1994, 3 februari 1994, [38], 1079. 

1185. Mondelinge vraag van de heer Dupré aan de Vice-eerste minister en minister van justitie en 
economische zaken over "de actualisering en uitbreiding van de studie over de greep van 
buitenlandse groepen op de Belgische economie", Hand., Kamer, 1993-1994, 17 maart 1994, [29], 
1145. 

1186. Schriftelijke vraag van de heer Annemans van 15 april 1994 aan de Minister-president van de 
Vlaamse regering, Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe 
betrekkingen over "Aantrekken van Vlaamse bedrijven door Waalse Gewestregering -
Maatregelen", Vr. en Antw., Vl. R., 1993-1994, 27 juni 1994, [16], 872 (Vr. nr. 69). 

1187. Mondelinge vraag van de heer Gol aan de Vice-eerste minister en minister van justitie en 
economische zaken over "de nota die, volgens de pers, afkomstig zou zijn van het kabinet van de 
minister-president van de Vlaamse Gemeenschap en die, steeds, volgens wat de pers ervan zegt, 
vervolging op grond van verscheidene wetteksten zou wettigen", Hand., Kamer, 1992-1993, 
23 april1994, [50], 2184. 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Van Vaerenbergh van 13 juli 1994 aan de Minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Frankrijk - Rwanda - Sabena - Distrigaz - Eurocorps", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, [gegevens onbekend] (Vr. nr. 1095). 

• Geen antwoord terug te vinden; naar deze vraag wordt nochtans verwezen in punt 2 van het antwoord 
op schriftelijke vraag nr. 425 van 13 juli 1994 (zelfde vraagsteller, zelfde onderwerp), Vr. en Antw., 
Kamer, 1994-1995, 7 november 1994, [127], 13247. 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Van Vaerenbergh van 13 juli 1994 aan de Minister van 
financiën over "Frankrijk - Rwanda - Sabena - Distrigaz - Eurocorps", Vr. en Antw., Kamer, 
1993-1994, 5 september 1994, [119], 12542 (Vr. nr. 1164). 

• Het antwoord betreft enkel Distrigas. 

1188. Interpellatie van de heer Van Hoorebeke tot de Eerste minister over "de 
verankeringsproblematiek van onze bedrijven", Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, 
het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de 
middenstand en de landbouw, 1996-1997, 6 mei 1997, [C 325], 1 (Int. nr. 1234). 

2.6.2 Ankerholding 

0000. Interpellatie van de heer Candries tot de Voorzitter van de Vlaamse executieve, 
Gemeenschapsminister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen 
over "de groeiende invloed van Franse bedrijven in de Vlaamse economie", Hand., Vl. R., BZ 1992, 
19 maart 1992, [13], 341. 

1189. Interpellatie van de heer Denys tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "de 
verstaatsing van het Vlaamse bedrijfsleven", Hand., Vl. R., 1992-1993,4 màart 1993, [35], 1384. 

+debat en -stemming over motie tot besluit van de interpellatie: Par/. St., Vl. R., 1992-1993, 
nr. 296/1 en Hand., Vl. R., 1992-1993, 18 maart 1993, [40], 1538. 
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1190. Interpellatie van de heer Candries tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "de 
verankeringsstrategie van de Vlaamse regering", Hand., Vl. R., 1992-1993, 9 juni 1993, [59], 2220. 

1191. Interpellatie van de heer Denys tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "de 
eventuele privatisering van de GIMV en andere overheidsbedrijven", Hand., Vl. R., 1992-1993, 
9 juni 1993, [59], 2220. 

+debat en stemming over motie tot besluit van de interpellatie: Pari. St., Vl. R., 1992-1993, 
nr. 365/1 en Hand., Vl. R., 1992-1993, 24 juni 1993, [64], 2432. 

1192. Interpellatie van de heer Barbé tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"de mogelijke oprichting van een ankerholding", Hand., Vl. R., 1992-1993, 9 juni 1993, [59], 2220. 

+debat en stemming over motie tot besluit van de interpellatie: Pari. St., Vl. R., 1992-1993, 
nr. 366/1 en Hand., Vl. R., 1992-1993, 24 juni 1993, [64], 2435. 

2.6.3 Federale privatiseringen (impact van - op Vlaamse verankering) 

1193. Mondelinge vraag van de heer Van Grembergen tot de Minister-president van de Vlaamse 
regering, Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe 
betrekkingen over "de Vlaamse verankeringsstrategie bij de federale privatiseringsronde", Hand., 
Vl. R., 1992-1993, 18 februari 1993, [34], 1310. 

1194. Interpellatie van de heer De Clerck tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "de 
Vlaamse Energie Holding", Hand., Vl. R., 1993-1994, 1 december 1993, [11], 272. 

1195. Mondelinge vraag van de heer Geysels aan de Minister vice-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van leefmilieu en huisvesting over "de toenemende rol van Tractebel in het 
Vlaams Afvalbeleid", Hand., Vl. R., 1993-1994, 9 februari 1994, [28], 1173. 

1196. Schriftelijke vraag van de heer Didden van 4 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken over "Privatiseringen - Machtsgreep van bepaalde 
groepen op economische sleutelsectoren", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 12 april 1994, [103], 
5371 (Vr. nr. 692). 

• Vraag niet beantwoord. 

0000. Mondelinge vraag van de heer Dielens aan de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaams minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"het al dan niet geoorloofd zijn van deelname van gemeenten in het kapitaal van particuliere 
vennootschappen", Hand., Vl. R., 1993-1994, 11 maart 1994, [34], 1378. 

1197. Mondelinge vraag van de heer Annemans aan de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaams minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"het aanstaande bezoek van de minister-president aan de president van Franlaijk en het belang 
hiervan voor bepaalde actuele dossiers", Hand., Vl. R., 1993-1994, 23 maart 1994, [37], 1482. 

1198. Mondelinge vraag van de heer Van Hooland aan de Minister-president van de Vlaamse 
regering, Vlaams minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie . en externe 
betrekkingen over "het aanstaande bezoek van de minister-president aan de president van Franlaijk 
en het belang hiervan voor bepaalde actuele dossiers", Hand., Vl. R., 1993-1994, 23 maart 1994;
[37], 1482. 
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2.6.4 Individuele dossiers 

2.6.4.1 DAF 

1199. Mondelinge vraag van de heer Peeters aan de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"het reddingsplan voor DAF-Westerlo", Hand., VI. R., 1992-1993, 18 februari 1993, [34], 1313. 

0000. Interpellatie van de heer Denys tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "de 
verstaatsing van het Vlaamse bedrijfsleven", Hand., Vl. R., 1992-1993, 4 maart 1993, [35], 1384. 

1200. Mondelinge vraag van de heer Cortois tot de Minister-president van de Vlaamse regering, 
·Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"de participatie van het Vlaamse Gewest in DAF", Hand., Vl. R., 1992-1993, 20 april 1993, [45], 
1692. . 

1201. Schriftelijke vraag van de heer Geysels van 17 januari 1994 aan de Minister-president van de 
Vlaamse regering, Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe 
betrekkingen over "NV DAF-Oevel- Gewestwaarborg en investeringssteun", Vr. en Antw., Vl. R., 
1993-1994, 7 februari 1994, [7], 315 (Vr. nr. 30). 

2.6.4.2 Drinkwatervoorziening 

1202. Mondelinge vraag van de heer Van Hooland tot de Gemeenschapsminister van leefmilieu, 
natuurbehoud en landinrichting over "de bedrijfszekerheid en mogelijke privatisering van de 
TMVW", Hand., Vl. R., 1989-1990, 13 juni 1990, [48], 1771. 

1203. Mondelinge vraag van de heer Van Hooland tot de Gemeenschapsminister van binnenlandse 
aangelegenheden en openbaar ambt over "de organisatie en het beheer van de TMVW", Hand., 
Vl. R., 1989-1990, 13 juni 1990, [48], 1771. 

1204. Interpellatie van de heer Verwilghen tot de Minister vice-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van leefmilieu en huisvesting over "het drinkwaterbeleid en het mogelijk 
betrekken van de drinkwatermaatschappijen en de privé-sector bij de uitwerking ervan", Hand., 
Vl. R., 1992-1993, 26 mei 1993, [52], 2025. 

1205. Mondelinge vraag van de heer Van Hooland tot de Vlaamse minister van openbare werken, 
ruimtelijke ordening en binnenlandse aangelegenheden over "de verankering van het 
drinkwaterbeheer in Vlaanderen", Hand., Vl. R., 1992-1993, 7 juli 1993, [68], 2602. 

1206. Interventies van de heren Verwilghen en Capoen tijdens het debat over "Begrotingen", Hand., 
Vl. Raad, 1993-1994, 15 december 1993, 468-469. 

2.6.4.3 Energie (gemeentelijke verankering) 

0000. Interpellatie van de heer Dielens tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over 
"de herstructurering van de energiesector", Hand., Vl. R., 1992-1993,3 februari 1993, [30], 1219. 

2.6.4.4 Openbare kredietinstellingen (OKI's) [p.m.] 

• Zie infra, onder "Boek 2. Categorieën verzelfstandigde lichamen - Publiekrechtelijke naamloze 
vennootschappen - Openbare l .. :redietinstellingen" over de pleidooien voor regionalisering van de OKI's 
en over de verankering van het Gemeentekrediet. 
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2.6.4.5 Suez-Lyonnaise des Eaux 

1207. Interventie van de heer Van Hoorebeke tijdens het debat over de regeringsmededeling van 
25 maart 1997, Hand., Kamer, 1996-1997, 26 maart 1997, [146], 5281. 

1208. Interpellatie van de heer Van Hoorebeke tot de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de mogelijke fusie van de Franse groep 'Groupe Suez' en de Franse 
groep 'La Lyonnaise des· Eaux"', Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het 

· wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de 
midqenstand en de landbouw, 1996-1997,15 april1997, [C 312], 1 (Int. nr. 1210). 

1209. Interpellatie van mevrouw Creyf tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de mogelijke fusie van de 'Groupe Suez' en 'La Lyonnaise des Eaux"', 
Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, 1996-1997, 
15 april1997, [C 312], 1 (Int. nr. 1241). 

0000. Interpellatie van de heer Van Hoorebeke tot de Eerste minister over "de 
verankeringsproblematiek van onze bedrijven", Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, 
het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de 
middenstand en de landbouw, 1996-1997, 6 mei 1997, [C 325], 1 (Int. nr. 1234). 

1210. Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de Minister van justitie over "de bestaande 
problemen bij holdingmaatschappijen en de mogelijke belangenconflicten tussen aandeelhouders", 
Hand., Senaat, 1996-1997, 19 juni 1997, [1-119], 3196. 

2.6.4.6 Telenet 

• Zie ook "Universele dienstverlening" 

1211. Mondelinge vraag van de heer Van Dienderen tot de Minister-president van de Vlaamse 
regering, Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekking 
over "de zin van twee informatiesnelwegen in Vlaanderen", Hand., Vl. R., 1994-1995, 23 maart 
1995, [32], 1416. 

0000. Interpellatie van de heer Clerfayt tot de Minister-voorzitter van de Brusselse regering over "de 
uitbouw van grote telecommunicatienett~n in Brussel", Hand., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 
1994-1995, 11 april1995, [21], 700. 

1212. Interpellatie van de heer Beghin tot de Minister-voorzitter van de Brusselse regering over "de 
onenigheid binnen de regering omtrent de informatiesnelwegen van de toekomst en Telenet 
Vlaanderen", Hand., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1994-1995, 11 apri11995, [21], 700. 

0000. Interpellatie van mevrouw Nagy tot de Minister-voorzitter van de Brusselse regering over "de 
inzet op economisch, sociaal, cultureel en democratisch vlak van de informatiemaatschappij en met 
name de informatiesnelwegen", Hand., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 1994-1995, 11 apri11995, 
[21], 700. 

1213. Mondelinge vraag van mevrouw Dillen tot de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van buitenlands beleid, Europese aangelegenheden, wetenschap en technologie 
over "de Vlaamse verankering van Telenet Vlaanderen", Hand., Vl. Pari., 1995-1996, 14 maart 
1996, [29], 1518. 

1214. Mondelinge vraag van de heer Bogaert tot de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van buitenlands beleid, Europese aangelegenheden, wetenschap en technologie
over "de naam van het project Telenet Vlaanderen", Hand., VI. Pari., Commissie . voor 
werkgelegenheid en economische aangelegenheden, 1995-1996, 3 juli 1996, [62], 3182. 
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1215. Mondelinge vraag van de heer De Gucht tot de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van buitenlands beleid, Europese aangelegenheden, wetenschap en technologie 
over "de houding van Electrabel met betrekking tot Telenet Vlaanderen", Hand., VI. Pari., 
1995-1996, 10 juli 1996, [66], 3458. · 

1216. Mondelinge vraag van de heer Doomst tot de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van buitenlands beleid, Europese aangelegenheden, wetenschap en technologie 
over "de definitieve oprichting van Telenet", Hand., Vl. Pari., 1995-1996, 10 juli 1996, [66], 3458. 

2.6.4.7VTM 

1217. Interpellatie van de· heer Olaerts tot de Vlaamse minister van cultuur en Brusselse 
aangelegenheden over "de verkoop van VTM-aandelen aan buitenlandse bedrijven", Hand., Vl. R., 

··, 1992-1993, 4 maart 1993, [36], 1427. 

1218. Interpellatie van de heer Van Dienderen tot de Vlaamse minister van cultuur en Brusselse 
aangelegenheden over "de Vlaamse verankering van VTM", Hand., VI. R., 1992-1993, 4 maart 
1993, [36], 1427. 
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3. Overeenkomsten 

3.1 Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) 

1219. "Convention" [m.b.t. financiële raadgeving bij privatisering van ASLK en NIM], op 17 juni 
1993 gesloten tussen enerzijds de Belgische Staat en anderzijds Bank Degroof, N.V. Almanij en 
NM Rothschild & Sons. 

1220. "Protocole de négociation", op 30 juli 1993 gesloten tussen enerzijds de publiekrechtelijke 
N.V. ASLK-Holding en anderzijds (i) de N.V. Compagnie financière et de réassurance du groupe 
AG en (ii) de N.V. AMEV (gezamenlijk genoemd "Fortis") (niet ingedeeld in artikelen, 10 p.). 

1221. Overeenkomst tot overdracht, op 20 september 1993 gesloten tussen de publiekrechtelijke 
N.V. ASLK-Holding en (i) de N.V. Financiële en herverzekeringsmaatschappij van de AG Groep en 
(ii) de N.V. AMEV (gezamenlijk genoemd "Fortis") en de Belgische Staat (12 artikelen, 31 p.). 

+ aanhangsel nr. 1 bij de Overeenkomst tot overdracht 

+ aanhangsel nr. 2 bij de Overeenkomst tot overdracht 

+ aanhangsel nr. 3 bij de Overeenkomst tot overdracht 

+ bijlage 0.1 : Actualisatie 

+bijlage 1 :College van deskundigen en prijsvermindering 

+bijlage JA 

+ aanhangsel nr. 1 bij bijlage 1 

+bijlage 2: Consignatieovereenkomst 

+ bijlage 2.1 : Voorbeeld van kennisgeving van uitoefening van de verkoopoptie 

+bijlage 2.2: Voorbeeld van kennisgeving van ontbinding van de Overeenkomst tot overdracht 

+bijlage 3: Overeenkomst tot overdracht van deelnemingen aan A.S.L.K.-Bank 

+bijlage 4: Overeenkomst tot overdracht van deelnemingen aan A.S.L.K.-Verzekeringen. 

+bijlage 5: Waarborgen en verklaringen van A.S.L.K.-Holding 

+bijlage 6: Ontwerp van koninklijk besluit tot omvorming van A.S.L.K.-Bank en A.S.L.K.-
Verzekeringen tot privaatrechtelijke vennootschappen 

+bijlage 7: Ontwerp van gewijzigde statuten van A.S.L.K.-Bank 

+ bijlage 8 : Ontwerp van gewijzigde statuten van A.S.L.K.-Verzekeringen 

+bijlage 9: Aandeelhoudersovereenkomst, op 4 oktober 1993 gesloten tussen enerzijds ASLK
Holding en anderzijds (i) de N.V. Financiële en herverzekeringsmaatschappij van de AG Groep 
en (ii) N.V. AMEV (gezamenlijk genoemd "Fortis") (9 artikelen, 21 p.). 

+ bijlage 9.1 : Bijzondere opdrachten toevertrouwd aan A.S.L.K.-Bank 

+bijlage 9.2: Bijzondere opdrachten toevertrouwd aan A.S.L.K.-Verzekeringen 

+ bijlage 10 : Optie- en voorkooprechtovereenkomst, op 4 oktober 1993 gesloten tussen enerzijd~ 
ASLK-Holding en anderzijds (i) de N.V. Financiële en herverzekeringsmaatschappij van de AG 
Groep en (ii) N.V. AMEV (gezamenlijk genoemd "Fortis")(S artikelen, 14 p.). 
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1222. Aanhangsel nr. 1 bij de aandeelhoudersovereenkomst, op 19 november 1993 gesloten tussen de 
publiekrechtelijke N.V. ASLK-Holding en (i) de N.V. Financiële en herverzekeringsmaatschappij 
van de AG Groep en (ii) de N.V. AMEV (gezamenlijk genoemd "Fortis") (3 artikelen, 4 p.). 

1223. Toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst, overeengekomen op 19 november 1993 tussen 
de . publiekrechtelijke N.V. ASLK-Holding en (i) de N.V. Financiële en 
herverzekeringsmaatschappij van de AG Groep en (ii) de N.V. AMEV (gezamenlijk genoemd 
"Fortis") en de N.V. Fortis Capital Invest (enig artikel, 3 p.). 

1224. Toetreding tot de optie- en voorkooprechtovereenkomst, overeengekomen op 19 november 
1993 tussen de publiekrechtelijke N.V. ASLK-Holding en (i) de N.V. Financiële en 
herverzekeringsmaatschappij van de AG Groep en (ii) de N.V. AMEV (gezamenlijk genoemd 
"Fortis") en de N.V. Fortis Capital Invest en de N.V. ASLK-Verzekeringen (enig artikel, 5 p.). 

1225. Aanhangsel nr. 2 bij de aandeelhoudersovereenkomst, op 27 mei 1994 gesloten tussen de 
publiekrechtelijke N.V. ASLK-Holding en (i) de N.V. Financiële en herverzekeringsmaatschappij 
van de AG Groep en (ii) de N.V. AMEV (gezamenlijk genoemd "Fortis") en de N.V. Fortis Capital 
Invest (2 artikelen, 4 p.). 

1226. Toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst, overeengekomen op 27 mei 1994 tussen de 
publiekrechtelijke N.V. ASLK-Holding en (i) de N.V. Financiële en herverzekeringsmaatschappij 
van de AG Groep en (ii) de N.V. AMEV (gezamenlijk genoemd "Fortis") en de N.V. Fortis Capital 
Invest en de N.V. Holdinsur (enig artikel, 5 p.). 

1227. Toetreding tot de optie- en voorkooprechtovereenkomst, overeengekomen op 27 mei 1994 
tussen de publiekrechtelijke N.V. ASLK-Holding en (i) de N.V. Financiële en 
herverzekeringsmaatschappij van de AG Groep en (ii) de N.V. AMEV (gezamenlijk genoemd 
"Fortis") en de N.V. Fortis Capital Invest en de N.V. Holdinsur en de N.V. ASLK-Verzekeringen 
(enig artikel, 6 p.). 

1228. Overeenkomst omtrent de overgang van de kredietvennootschappen van het ASLK-net naar het 
VHM-net, op 25 oktober 1997 gesloten tussen het Vlaams Gewest, de VHM en de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas. · 

• Het bestaan van deze overeenkomst wordt gemeld in de aanhefvan M.B. 22 december 1997, supra 1.3. 

3.2 Belgacom 

0000. Eerste beheerscontract: zie de bijlage bij K.B. 19 augustus 1992a, supra, 1.3.2. 

1229. "Shareholders Agreement", op 14 september 1994 gesloten tussen Belgacom, Expercom en 
GTE Information Services. 

1230. "Shareholders Agreement", op 22 december 1994 gesloten tussen Belgacom en Air Touch 
Belgium (gewijzigd op 28 februari 1995, 22 mei 1995 en 31 mei 1995). 

-1231. Raamovereenkomst, op 22 december 1994 gesloten tussen de Belgische Staat en de Federale 
Participatiemaatschappij (19 artikelen, 19 p.). 

+bijlage 1 : "Amendements à la loi du 21 mars 1991 et à la loi du 17 juin 1991" 

+bijlage 2 : "Valorisation de l'usufruit" 

+ bijlage 3 : "Convention d'usufruit" 

+ bijlage 4 : "Convention d'option d'acquisition de la nue-propriété" 

+ bijlage 5 : '!.Convention d'option d'achat d'actions" 

+bijlage 6: "Statuts de BELGACOM" 

+bijlage 7: "Situation active et passive de BELGACOM" 
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+ bijlage 8 : "Bilan de BELGACOM au 31 décembre 1992 et 31 décembre 1993 

+bijlage 9: "Arrêté de désignation de C.G.E.R.-Holding" 

1232. "Convention" [m.b.t. financiële raadgeving bij privatisering van Belgacom], op 5 mei 1995 
gesloten tussen enerzijds de Belgische Staat en anderzijds Bank Degroof en Morgan Stanley & Co 
(14 artikelen, 16 p.). 

1233. Aanhangsel, op 15 juni 1995 gesloten tussen de Belgische Staat en de Federale 
Participatiemaatschappij, bij de Raamovereenkomst gesloten op 22 december 1994 (5 artikelen, 
5 p.). 

1234. "Stock Purebase Agreement I Convention de cession d'actions", op 21 december 1995 gesloten 
tussen enerzijds de Belgische Staat en anderzijds ADSB Telecommunications en Ameritech 
International (9 artikelen, 38 p.). 

+bijlage A : Corporate Charter of Belgacom I Statuts de Belgacom 

+bijlage B: Belgacem's Consolidated Annual Accounts as of December 31, 1994 I Comptes 
annuels consolidés de Belgacom au 31 décembre 1994 

+bijlage C: Belgacem's Interim Accounts as of June 30, 1995 I Comptes semestriels de Belgacom 
au 30 juin 1995 

+bijlage D: Structure and Ownership of the Capita! Stock of the Consolidated Subsidiaries I 
Structure et propriété du capita! social des filiales consolidées 

+ bijlage E : Indexes of Phase I and Phase 11 Data Rooms I Inventaires de la Phase I Data Room et 
des Phase II Data Rooms 

+ bijlage F : Structure and Ownership of the Capita! Stock of the Buyer I Structure et propriété du 
capital social de l'acheteur · 

+bijlage G: Disciosure Letter I Disciosure Letter 

+bijlage H: Royal Decree of December 19, 1995 "autorisant l'Etat à céder df!s actions de 
BELGACOM' I Arrêté royal du 19 décembre 1995 autorisant l'Etat à céder des actions de 
BELGACOM 

+bijlage I: Draft Amendments to the Law ofMarch 21, 1991 I Prpjet des modifications à la loi du 
21 mars 1991 

+bijlage J: Draft Amëndments to Belgacem's Corporate Charter I Projet des modifications aux 
statuts de Belgacom 

+bijlage K: Method ofValuation ofthe Shares of Belgacom I Méthode d'évaluation des actions de 
Belgacom 

+bijlage L : Certain Non-Compete Ob1igations of the Buyer and Consortium Memhers I Certaines 
obligations de non-concurrence de l'acheteur et des membres du consortium 

+bijlage M: Draft Shareholders' Agreement I Projet de convention d'actionnaires 

1235. Aanhangsel nr. 2 bij de Raamovereenkomst, gesloten op 22 december 1994, op [22] februari 
1996 gesloten tussen de Belgische Staat en de Federale Participatiemaatschappij (8 artikelen, 7-8 
p.). 

1236. Overeenkomst [waarbij de Federale Participatiemaatschappij zich engageert om Belgacom
aandelen over te dragen aan ADSB], op 29 februari 1996 gesloten tussen de Belgische Staat en de_ 
Federale Participatiemaatschappij. 

0000. Eerste wijziging van het eerste beheerscontract : zie de bijlage bij K.B. 19 maart 1996b, 
supra, 1.3 .2. ,,, 
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1237. Aandeelhoudersovereenkomst, op 20 maart 1996 gesloten tussen de Belgische Staat en ADSB 
Telecommunications. 

1238. "Cooperation Agreement", op 20 maart 1996 gesloten tussen Belgacom, Ameritech 
International, Tele Danmark AlS, Singapore Telecommunications and ADSB Telecommunications. 

1239. "Closing Memorandum", op 20 maart 1996 ondertekend door de Belgische Staat, ADSB 
Telecommunications, Belgacom, Ameritech International, · Tele Danmark, Singapore 
Telecommunications en de Federale Participatiemaatschappij (6 artikelen, 26 p.). 

+bijlage A : "Global Reach Solution" 

+bijlage B: "Projections ofRevenue from the Sale of Subscriber Data to ITT Promedia" 

+bijlage C: "1996 Budget Objectives" 

+bijlage D : "Management Appointments" 

0000. Tweede wijziging van het eerste beheerscontract: zie de bijlage bij K.B. 10 december 1997, 
supra, 1.3 .2. 

0000. Tweede beheerscontract: zie de bijlage bij K.B. 22 juni 1998, supra, 1.3.2. 

3.3 Brussels Airport Terminal Company (BATC), Brussels International 
Airport Company (BIAC), Regie der luchtwegen (RLW), Belgocontrol 

· 0000. Eerste beheerscontract met BATC/BIAC: zie de bijlage bij K.B. 25 augustus 1998a, supra, 
1.3.2. 

0000. Eerste beheerscontract met RL W /Belgocontrol : zie de bijlage bij K.B. 25 augustus 1998b, 
supra, 1.3 .2. 

3.4 De Post 

0000. Eerste beheerscontract: zie de bijlage bij K.B. 14 september 1992b, supra, 1.3.2. 

t 0000. Wijziging van het eerste beheerscontract: zie de bijlage bij K.B. 10 mei 1995, supra, 1.3.2. 

• Opgeheven door: 

-Art. 3 K.B. 10 januari 1997 (infra, deze hoofding). 

0000. Tweede beheerscontract: zie de bijlage bij K.B. 10 januari 1997, supra, 1.3.2. 

' ,, 
ir 

1240. Bestuursovereenkomst, op 24 maart 1997 gesloten tussen de Belgische Staat, de Federale 
Participatiemaatschappij en De Post [kapitaalverhoging De Post] (8 artikelen, 7 p.). 

3.5 HST-Fin 

1241. Beheersprotocol, op 24 april 1997 gesloten tussen de Belgische Staat en de Federale 
Participatiemaatschappij (8 artikelen, 6 p.). 

1242. Beheersprotocol, op 24 april 1997 gesloten tussen de Staat, HST-Fin, de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de Federale Participatiemaatschappij: zie de bijlage bij 
K.B. 20 mei 1991,supra, 1.3.2. 

+bijlage A.l: Lijst van de onroerende goederen die de N.M.B.S. in HST-Fin kan inbrengen 
(Vlaams Gewest, Noorden van het Brussels Gewest, Waals Gewest en Zuiden van het Brussels 
Gewest) (niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

+bijlage A.2: Waarborgen van de N.M.B.S. betreffende de onroerende goederen ingebracht in 
HST-Fin (niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 
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+bijlage B: Dekking van de verzekeringspolissen met betrekking tot de onroerende goederen 
ingebracht door de N.M.B.S. (niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

+bijlage C: HST-Fin : Indicatieve financiële planning (niet gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad). 

+bijlage D: Uitgiftevoorwaarden van de preferente aandelen zonder stemrecht bedóeld in artikel3, 
§ 1, van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project (niet 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad). 

3.6 (Nationaal Instituut voor) Landbou\vkrediet (NILK) 

1243. Overeenkomst tot overdracht, op 14 september 1995 gesloten tussen de Federale 
Participatiemaatschappij en Swiss Life. 

1244. Overeenkomst tot overdracht, op 14 september 1995 gesloten tussen enerzijds de Federale 
Participatiemaatschappij en anderzijds (i) de e.V. Agricaisse, (ii) de e.V. Lanbokas en (iii) de 
e.V. Federatie van de kassen van het Landbouwkrediet. 

1245. Optie-overeenkomst, op 14 september 1995 gesloten tussen de Federale 
Participatiemaatschappij en enerzijds Swiss Life Belgium en anderzijds (i) de e.v. Agricaisse, (ii) 
de e.V. Lanbokas en (iii) de C.V. Federatie van de kassen van het Landbouwkrediet (9 artikelen, 
17 p.). 

1246. Aandeelhoudersovereenkomst, op 27 oktober 1995 gesloten tussen (i) de C.V. Coöperatieve 
Deposito- en kredietkas voor de landbouw (afgekort: "Lanbokas"), (ii) de C.V. eaisse coopérative 
de dépöts et de crédit agricole (afgekort: "Agricaisse"), (iii) de C.V. Federatie van de kassen van 
het Landbouwkrediet (afgekort: "FKL") en Swiss Life Belgium en de Federale 
Participatiemaatschappij. 

1247. Overeenkomst tot overdracht, op 2 augustus 1996 gesloten tussen (i) de C.V. Coöperatieve 
Deposito- en kredietkas voor de landbouw (afgekort: "Lanbokas"), (ii) de C.V. Caisse coopérative 
de dépöts et de crédit agricole (afgekort : "Agricaisse"), (iii) de C.V. Federatie van de kassen van 
het Landbouwkrediet (afgekort: "FKL") en Swiss Life Belgium en de C.V. BACOB. 

1248. Aandeelhoudersovereenkomst, op [datum onbekend] gesloten tussen (i) de e.V. Coöperatieve 
Deposito- en kredietkas voor de landbouw (afgekort: "Lanbokas"), (ii) de C.V. eaisse coopérative 
de dépöts et de crédit agricole (afgekort: "Agricaisse"), (iii) de C.V. Federatie van de kassen van 
het Landbouwkrediet (afgekort: "FKL") en Swiss Life Belgium en de C.V. BACOB, in 
aanwezigheid van de N.V. Landbouwkrediet (25 artikelen, 25 p.). 

+bijlage A: Bijzondere volmacht vanwege Lanbokas 

+ bijlage B : Bijzondere volmacht vanwege Agricaisse 

+ bijlage C : Bijzondere volmacht vanwege de FKL 

+bijlage D: Bijzondere volmacht vanwege het Landbouwkrediet 

3.7 Nationale Investeringsmaatschappij (NIM) 

0000. "Convention" [m.b.t. financiële raadgeving bij privatisering van ASLK en NIM], op 17 juni 
1993 gesloten tussen enerzijds de Belgische Staat en anderzijds Bank Degroof, N.V. Almanij en 
NM Rothschild & Sons. 

1249. "Avenant à la Convention du 17 juin 1993", op [datum onbekend] gesloten tussen enerzijds de 
Belgische Staat en anderzijds Bank Degroof, N.V. Almanijen NM Rothschild & Sons (6 artikelen, 
6p.). 
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1250. Overeenkomst tot verkoop van de aandelen van de Nationale Investeringsmaatschappij, op 
24 mei 1994 gesloten tussen de Belgische Staat en de N.V. Ackermans & van Haaren en de 
N.V. Tractebel (11 artikelen, 46 p.). 

+ bijlage A : Gecoördineerde statuten van de Nationale Investeringsmaatschappij 

+bijlage B: Lijst van amendementen op wettelijke en verordenende bepalingen betreffende 
de Nationale Investeringsmaatschappij en haar dochterondernemingen 

+bijlage C: Lijst van de strategische activa van Distrigas en ·de Nationale Maatschappij der 
Pijpleidingen 

+bijlage D: Waardering van de activa in te brengen in de Federale Investeringsmaatschappij 

+bijlage E: Lijst .van financiële activa gefinancierd met tegemoetkomingen van het Fonds voor 
:: Industriële Vernieuwing 

· +bijlage F: Personeelsbezetting van de Federale Investeringsmaatschappij 

. +bijlage G: Technische nota betreffende de verkoop van aandelen van Distrigas op de Beurs van 
Brussel 

+bijlage H: Strategienota van Ackermans & van Haaren d.d. 30 maart 1994 

+bijlage I: Dochterondernemingen van de Nationale Investeringsmaatschappij bij welke "due 
diligence" -onderzoek kan worden verricht 

+ bijlage J: "Disclosure letter" 

+bijlage K: Werkhypothesen voor de waardering van bepaalde vermogensbestanddelen van de 
Nationale Investeringsmaatschappij en haar dochterondernemingen 

+bijlage L : Lijst van individueel besproken participaties 

+bijlage M: Ontwerp van verkoopsprotocel 

1251. Protocol houdende finale vaststelling van de prijscorrectie en diverse andere bepalingen, op 
9 september 1994 gesloten tussen de Belgische Staat en Ackermans & van Haaren. 

1252. Overeenkomst [tot overdracht van activa en passiva van NIM naar FIM], op 22 september 
1994 gesloten tussen de Nationale Investeringsmaatschappij en de Federale 
Investeringsmaatschappij (4 artikelen, 3 p.). 

+ bijlage 1 : "Protocole relatif à l'utilisation, par la Société Nationale d'Investissement, des rnayens 
qui avaient été mis à sa disposition par Ie Fonds de Rénovation Industrielle", op 30 juli 1991 
gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Investeringsmaatschappij (7 artikelen, 3 p.). 

+ bijlage 2.1 : Nog uit te voeren aflossingen op de 80.652.000 SABENA aandelen onderschreven op 
13 april 1992. 

+bijlage 2.2: Verwachte cashflows op de FIV-activa. 

+bijlage 3 :Lijst van de financiële activa gefinancierd met middelen van het Fonds voor industriële 
hernieuwing (FIV). 

1253. Overeenkomst van overdracht van vordering, op 19 december 1994 gesloten tussen de 
Nationale Investeringsmaatschappij en de Federale Investeringsmaatschappij (2 artikelen, 2 p.). 

1254. Overeenkomst van lening, op 19 december 1994 gesloten tussen ASLK-Holding en de 
Federale Inve!teringsmaatschappij (3 artikelen, 2 p.). 

1255. Eerste bijvoeging bij de overeenkomst van 24 mei 1994 tot verkoop van de aandelen van de 
Nationale Investeringsmaatschappij, op 27 april 1995 overeengekomen tussen de Belgische Staat, 
N.V. Ackermans & vanHaarenen N.V. Tractebel. 
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1256. Protocol van overdracht, op 22 september 1995 gesloten tussen [vermoedelijke partijen: 
Ackermans en van Haaren en minderheidsaandeelhouders NIM]. 

3.8 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 

0000. Eerste beheerscontract: zie de bijlage bij K.B. 30 september 1992, supra, 1.3.2. 

0000. Eerste wijziging van het eerste beheerscontract: zie de bijlage bij K.B. 14 juli 1994, supra, 
1.3.2. 

0000. Tweede wijziging van het eerste beheerscontract: zie de bijlage bij K.B. 7 april 1995, supra, 
1.3.2. 

0000. Derde wijziging van het eerste behyerscontract: zie de bijlage bij K.B. 20 augustus 1996, 
supra, 1.3.2. 

0000. Tweede beheerscontract: zie de bijlage bij K.B. 25 september 1997, supra, 1.3.2. 

0000. Eerste wijziging van het tweede beheerscontract: zie de bijlage bij K.B. 7 april 2000, supra, 
1.3.2. 

3.9 Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN) 

1257. "Convention de cession", op 14 september 1995 gesloten tussen de Federale 
Participatiemaatschappij, ASLK-Bank en de Belgische Staat (12 artikelen, 14 p.). 

+ bijlage A : "Inventaire des documents et informations communiquées dans Ie cadre de la 'Data 
Room"' 

+bijlage B: "Procédure de la 'Data Room"' 

+bijlage C: "Lettre de Petercam du 18 juillet 1995 relative aux informations communiquées dans 
Ie cadre du 'pré-audit"' 

+bijlage D: "Comptes semestriels de la SNCI, arrêtés au 30 juin 1995" 

+bijlage E: "La convention visée à l'article 5.2" 

· +bijlage F: "Statuts coordonnés de la SNCI" 

+bijlage G: "Garantie d'emploi donnée par l'Acheteur en faveur du personnet de la SNCI" 

+bijlage H: "Politique de la SNCI en matière d'emploi et de sécurité d'emploi" 

1258. "Convention interprétative des conventions relatives à la garantie de change accordée par l'Etat 
beige à la Société nationale de crédit à }'industrie en vertu de l'article 8 de la loi du 31 décembre 
1964", gesloten op [datum onbekend] tussen de Belgische Staat en de Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid (3 artikelen, 5 p.). I 

+ 32 bijlagen 

3.10 Sabena 

3.10.1 Verbreken van banden met Air France 

1259. "Protocole d'Accord", op 10 april 1992 gesloten tussen Sabena en Air France. 

+bijlage 1 :"Business Plan" 

+ bijlage 2 : "Plan de coopération industrielle SABENA - AIR FRANCE" 
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1260. "Convention de délégation de mission", op 30 mei 1995 gesloten tussen de Belgische Staat en 
de Federale. Investeringsmaatschappij [modaliteiten gedelegeerde opdracht K.B. 10 april 1995] 
(5 artikelen, 6 p.). 

1261. "Convention de résiliation", op 25 juli 1995 gesloten tussen enerzijds Sabena en AirFranceen 
anderzijds de Belgische Staat [beëindiging "Protocole d'Accord" van 10 april 1992] (9 artikelen, 
9 p.). 

1262. "Convention de vente d'actions", op 25 juli 1995 gesloten tussen Finacta en de Federale 
Investeringsmaatschappij [verkoop door Finacta van zijn Sabena-aandelen aan FIM] (9 artikelen, 
11 p.). 

1263. "Convention entre les actionnaires et les obligataires de Finacta", op 25 juli 1995 gesloten 
tussen Air France, de Federale Investeringsmaatschappij, de Nationale Investeringsmaatschappij, 

.: het Gemeentekrediet, Brussels Securities, OMOB en Belfinance [regeling vereffening Finacta] 
(6 artikelen, 14 p.). 

1264. "Convention de vente d'actions de Finacta", op 25 juli 1995 gesloten tussen de Federale 
Investeringsmaatschappij en Belfinance [verkoop door Belfinance van zijn Finacta-aandelen aan 
FIM] (8 artikelen, 6 p.). 

1265. "Convention[-type] de vente d'actions de la Sabena", in december 1995 gesloten tussen de 
Federale Investeringsmaatschappij en de houders van preferentiële aandelen Sabena in uitvoering 
van K.B. nr. 177 van 30 december 1982 (6 artikelen, 5 p.). 

3.1 0.2 Aanhalen van banden met Swissair 

1266. 1"Shareholders' and Master Agreement", op 4 mei 1995 gesloten tussen de Belgische Staat en 
Swissair (Swiss Air Transport Company Ltd.) (1 0 artikelen, 50 p.) en op 12 juni 1995 bij avenant 
geamendeerd door dezelfde partijen. 

0000. "Convention de délégation de mission", op 30 mei 1995 gesloten tussen de Belgische Staat en 
de Federale Investeringsmaatschappij [modaliteiten gedelegeerde opdracht K.B. 10 april 1995] 
(5 artikelen, 6 p.). 

1267. "Loan Agreement", op 25 juli 1995 gesloten tussen de Federale Investeringsmaatschappij en 
Swissair Swiss Air Transport Company (11 artikelen, 22 p.). 

+bijlage: "Terms and Conditions ofthe Warrants" (10 artikelen, 11p.). 

1268. "Convention entre actionnaires A de Sabena", op 25 juli 1995 gesloten tussen de Belgische 
Staat, de Federale Investeringsmaatschappij en Zephyr-Fin, met tussenkomst van de Federale 
Participatiemaatschappij (25 artikelen, 22 p.). 

"f_1269. "[Projet de] Convention entre actionnaires" [organisatie Zephyr-Fin] (31 artikelen, 23 p.). 
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4. Rechtspraak 

l Alleen arresten die in het proefschrift aan bod komen, zijn opgenomen. 

1270. Arbitragehof, nr. 10/93, 11 februari 1993 (B.S., 9 maart 1993; T.B.P., 1993, 700-702). 

• Het arrest betreft een beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie 
van de openbare kredietsector en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de 
kredietinstellingen (B.S., 9 juli 1991,· err. B.S., 13 juli 1991). 

1271. R.v.St., International Ventures Management t. Belgische Staat, nr. 48.626, 14 juli 1994 
(Arr. R.v.St., 1994, nrs. 48.620 tot 48.626, 21-28; TRV, 1995, 309-323, met noot W. DEYROE 

"Kandidaat-kopers van de Nationale Investeringsmaatschappij ongelijk behandeld?"). 

1272. Arbitragehof, nr. 71195, 9 november 1995 (B.S., 2 december 1995). 

• Het arrest betreft beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 27 december 1993 tot 
wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit 
van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële 
vennootschappen (B.S., 31 december 1993). 
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5. Tussenkomsten Commissie voor het Bank- en Financiewezen 

5.1 Jaarverslagen 

1273. Jaarverslag 1993-1994,38-40,45-46 en 129. 

1274. Jaarverslag 1994-1995, 16, 28-29 en 34. 

1275. Jaarverslag 1995-1996,43, 55-57 en 95-102. 

1276. Jaarverslag 1996-1997, 38-39 en 52-54. 

1277. Jaarverslag 1997-1998, 49-51. 

1278. Jaarverslag 1998-1999,52-53 en 61-62. 

5.2 Kennisgevingen openbaar gemaakt met toepassing van art. 6 K.B. 8 
november 1989 

1279. Kennisgeving ontvangen op 10 augustus 1995 [m.b.t. voorwaardelijk openbaar bod vanwege 
Bacoben DVV op NMKN] (F.E.T., 12 augustus 1995). 

1280. Kennisgeving ontvangen op 24 augustus 1995a [m.b.t. onvoorwaardelijk openbaar bod 
vanwege Swissair op Sabena] (F.E. T., 25 augustus 1995). 

1281. Kennisgeving bekend gemaakt op 24 augustus 1995b [m.b.t. voorwaardelijk openbaar bod 
vanwege Bacob en DVV op NMKN] (F.E. T., 25 augustus 1995). 

1282. Kennisgeving ontvangen op 8 september 1995 [m.b.t. voorwaardelijk openbaar bod vanwege 
ASLK-Bank op NMKN] (F.E. T., 9 september 1995). 

1283. Kennisgeving ontvangen op 12 februari 1999 [m.b.t. onvoorwaardelijk openbaar bod vanwege 
Usinor op Cockerill Sambre] (F.E.T., 16 februari 1999). 

1284. Kennisgeving ontvangen op 20 september 1999 [m.b.t. openbaar aanbod tot omruiling 
vanwege Dexia Belgium op Dexia France] (F.E.T., 21 september 1999). 

5.3 Mededelingen inzake de lij st van kredietinstellingen waaraan in België 
een;.. vergunning is verleend (artt. 7 en 13 wet 22 maart 1993) 

1285. Mededeling van 8 maart 1994 [m.b.t. overbrenging van ASLK-Bank van rubriek "Openbare 
kredietinstellingennaar rubriek "Banken] (B.S., 16 maart 1994). 

1286. Mededeling van 20 juli 1994 [m.b.t. schrapping van ASLK-Holding uit de bijlage 
"Bankholdings van openbaar nut"] (B.S., 3 augustus 1994). 

1287. Mededeling van 15 februari 1995 [m.b.t. schrapping van CBHK uit de rubriek "Openbare 
kredietinstellingen"] (B.S., 4 maart 1995). 

1288. Mededeling van 11 oktober 1995. [m.b.t. inschrijving Bank van de Post in de rubriek 
"Banken"] (B.S., 9 november 1995). 

1289. Mededeling van 14 november 1995 [m.b.t. naamswijziging van NILK en overbrenging van 
Landbouwkrediet van de rubriek "Openbare kredietinstellingen" naar de rubriek "Banken"] (B.S., 
5 december 1995). 

1290. Mededeling van 12 december 1995 [m.b.t. overbrenging van NMKN van de rubriek "Openbare 
kredietinstellingen" naar de rubriek "Banken"] (B.S., 12 januari 1996). 
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1291. Mededeling van 14 oktober 1996 [m.b.t. verlening van een vergunning aan Gemeentekrediet 
Newco N.V., toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen van Gemeentekrediet van 
België aan Gemeentekrediet Newco N.V., bevestiging van de inschrijving van Gemeentekrediet van 
België in rubriek "Banken" en inschrijving van Gemeentekrediet-Holding in nieuwe bijlage] (B.S., 
22 oktober 1996). 

1292. Mededeling van 23 oktober 1996 [m.b.t. bevestiging van de inschrijving van Gemeentekrediet 
van België in rubriek "Banken" en inschrijving van Gemeentekrediet-Holding I DEXIA Belgium in 

, ' nieuwe bijlage] (B.S., 7 november 1996). 

1293. Mededeling van 6 oktober 1997 [m.b.t. (i) overbrenging van "Crédit professionnel du Hainaut" 
van de subrubriek "Kredietverenigingen erkend door de Nationale Kas voor Beroepskrediet" van de 
rubriek "Spaarbanken of spaarkassen" naar de rubriek "Spaarbanken of spaarkassen", 
(ii) overbrenging van "Limburgs Beroepskrediet" van de subrubriek "Kredietverenigingen erkend 
door de Nationale Kas voor Beroepskrediet" van de rubriek "Banken" naar de rubriek "Banken", 
(iii) wijziging van de benaming van "Limburgs Beroepskrediet", en (iv) wijziging van de titel van 
subrubriek "Kredietverenigingen erkend door de Nationale Kas voor Beroepskrediet" van de 
rubrieken "Banken" en "Spaarbanken of spaarkassen" in "Kredietverenigingen behorende tot het net 
van het Beroepskrediet"] (B.S., 6 december 1997). 

1294. Mededeling van 31 oktober 1997 [m.b.t. schrapping van de "Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid" uit de rubriek "Banken"] (B.S., 6 december 1997). 

5.4 Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen 
kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de 
financiële sector bedrijvige instellingen (artt. 30-31 wet 22 maart 1993) 

1295. Toestemming verleend op 15 november 1994 [m.b.t. overdracht, door het CBHK naar de 
NMKN, van verbintenissen tegenover het spaarderscliënteel] (B.S., 8 december 1994). 

1296. Toestemming verleend op 8 november 1995 [m.b.t. overdracht, door de Generale Bank aan de 
Bank van de Post, van bepaalde depositorekeningen en -boekjes] (B.S., 21 november 1995). 

0000. Toestemming verleend op 8 oktober 1996 [m.b.t. overdracht, door Gemeentekrediet van België 
aan Gemeentekrediet Newco, van volledig bedrijf]: zie supra, mededeling van 14 oktober 1996. 

1297. Toestemming verleend op 20 november 1996 [m.b.t. overdracht, door NMKN aan ASLK
Bank, van rechten en verplichtingen tegenover de cliënten van bepaalde agentschappen] (B.S., 
3 december 1996). 

1298. Toestemming verleend op 27 februari 1997 [m.b.t. overdracht, door NMKN aan ASLK-Bank, 
van rechten en verplichtingen tegenover de cliënten van bepaalde agentschappen] (B.S., 13 maart 
1997). 

1299. Toestemming verleend op 2 oktober 1997 [m.b.t. fusie door overneming van NMKN door 
ASLK-Bank] (B.S., 5 december 1997). 

1300. Toestemming verleend op 4 maart 1998 [m.b.t. overdracht van postchequerekeningen 'aan de 
Bank van De Post] (B.S., 28 maart 1998). 
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6. Tussenkomsten Rekenhof 

6.1 "Boeken van opmerkingen" voorgelegd aan de Kamer van 
Volksver~egenwoordigers 

1301. 150e Boek (1992-1993): 18-25 ("De evolutie van de openbare financiën), 90-105 ("Het 
voorleggen van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut aan het Parlement") en 326-
329 ("Het toevertrouwen aan privaatrechtelijke verenigingen van het beheer over het pensioenfonds 
van sommige provincies"). 

'1302. 151e Boek (1993-1994): 17, 27-29, 51, 185-207 ("De uitvlagging van de Belgische 
koopvaardijvloot naar Luxemburg"), 329-343 ("[Regie der Gebouwen] - Realisatie van 
vastgoedprojecten in samenwerking met dochtermaatschappijen van de Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV)") en 351-353 ("Het toevertrouwen aan 
privaatrechtelijke verenigingen van het beheer over het pensioenfonds van sommige provincies"). 

1303. 152e Boek (1994-1995): 14-54 (Syntheserapport "De patrimoniale ontvangsten van de Staat") 
en 260-323 ("Tewerkstelling van contractueel personeel bij de federale overheid"). 

1304. 153e Boek (1995-1996): 31-35, 47, 103-121 ("Het onroerend patrimonium van de instellingen 
van openbaar nut van de sociale zekerheid" - partim) en 271-273 ("Regie der Gebouwen -
Alternatieve privé-financiering van de bouw van het Egmont I, Il, IV en V-complex, bestemd voor 
het Ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, te 
Brussel") 

1305. 154e Boek (1996-1997): 24-30, 40, 134-143 ("De aanwending van een privé-lening van de 
Staat gekoppeld aan opties op aandelen in het raam van een programma voor winstdeelneming ten 
voordele van de leden van het directiecomité van Belgacom"), 194-225 ("Diensten van de Eerste 
Minister - De federale wetenschappelijke en culturele inrichtingen - Staatsdiensten met afzonderlijk 
beheer") en 344-395 ("De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven en de externe controle door het Rekenhof'). 

1306. 155e Boek (1997-1998): 71, 259-273 ("De herstructurering van de krijgsmacht": 
"4. Aanvullende middelen voor de krijgsmacht", "5. Verkopen van overtollig geworden materieel, 
waren en munitie", "8. Vervreemding militaire domeinen" - partim), 391-397 ("Regie der 
Gebouwen- de huurcontracten met de NV SOPIMA") en 403-413 ("Regie voor Maritiem Transport 
(RMT) - het contract met de crisismanager"). 

1307. 156e Boek (1998-1999): 36 e.v., 50 e.v., 56 e.v. en 376. 

6.2 "Boeken met opmerkingen en informatie" voorgelegd aan regionale 
parlementen 

1308. 10e Boek met opmerkingen en informatie (1998), voorgelegd aan het Vlaamse Parlement, 133. 

1309. 11e Boek met opmerkingen en informatie (1999), voorgelegd aan het Vlaamse Parlement, 48 en 
166. 

1310. 10e Cahier d'observations (1998), adressé au Parlement wallon, 98 e.v. 

1311. 11e Cahier d'observations (1999), adressé au Parlement wallon, 8. 
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·'· 6.3 Andere 

'·' 1312. Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 
1996. Verslag vastgesteld in algemene vergadering van het Rekenhof van 6 november 1995. 

1313. Opmerkingen, bij brief van 11 april 1997, betreffende een wetsontwerp (Hand., Kamer, 
1996-1997, 15 april 1997, [150], 5391). • De opmerkingen betreffen de patrimoniumvennootschap 

SOP/MA. 

1314. Opmerkingen, bij brief van 9 december 1997, betreffende beslissingen van de Ministerraad 
(Hand., Kamer, 1997-1998, 10 december 1997, [203], 7222). 

• De opmerkingen betreffen de afschrijving van wisselverliezen die de NMKN heeft opgelopen ter 
uitvoering van de wetten op de economische expansie. 

Privatisering en verzelfstandiging - Bibliografie - Boek I. Privatisering in België 



[b-152] 

7. Tussenkomsten Europese Gemeenschap 

7.1 Begrotingstechnische verrekening van privatiseringsopbrengsten 

1315. Schriftelijke vraag E-2370194 van Willy De Clercq van 15 november 1994 aan de Commissie. 
Betreft: Belgische begroting en Maastricht-normen (Pb., C 14513, 12 juni 1995). 

7.2 Algemene Spaar- en Lijfrentekas 

1316. Voorafgaande aanmelding van 11 oktober 1993 van een· concentratie (Zaak nr. IV/M.342 -
FortisiCGER) (Pb., C 27813, 16 oktober 1993). 

:1317. Verklaring door de Commissie van 15 november · 1993 van geen bezwaar tegen een 
aangemelde concentratie (Zaak nr. IV/M.342- FortisiCGER) (Pb., C 23113, 27 januari 1994). 

+ Beschikking - "public version" 

1318. Voorafgaande aanmelding van 1 september 1997 van een concentratie (Zaak nr. IV/M.981 -
FortisiASLK-CGER) (Pb., C 27418, 10 september 1997). 

1319. Verklaring door de Commissie van 2 oktober 1997 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV/M.981 - FortisiASLK-CGER) (Pb., C 32317, 24 oktober 1997). 

+ Beschikking - "public version" 

7.3 Belgacom 

1320. Voorafgaande aanmelding van 26 januari 1996 van een concentratie (Zaak nr. IV/M.689 -
ADSB/Belgacom) (Pb., C 33111, 6 februari 1996). 

1321. Verklaring door de Commissie van 29 februari 1996 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV/M.689- ADSB/Belgacom) (Pb., C 19414, 5 juli 1996). 

+ Beschikking - "public version" 

1322. EG-Commissie, XXVIe Verslag over het mededingingsbeleid 1996, 64. 

7.4 Cockerill Sambre 

1323. Voorafgaande aanmelding van 14 december 1998 van een concentratie 
(Zaak nr. IV/EGKS.l268- UsinoriCockerill Sambre) (Pb., C 405116,24 december 1998). 

1324. Voorafgaande aanmelding van 14 december 1998 van een concentratie (Zaak nr. IV/M.1329-
UsinoriCockerill Sambre) (Pb., C 40315, 23 december 1998). 

1325. Verklaring door de Commissie van 4 februari 1999 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV/M.1329- Usinor I Cockerill) (Pb., C 69117, 12 maart 1999). 

+ Beschikking - "version publique" 

7.5 De Post 

1326. Aanmelding 10p .31 maart 1995 van een overeenkomst (Zaak nr. IVI35.486 - De Post 
(B) I Royale Beige) (Pb., C 20513, 10 augustus 1995). 

1327. Aanmelding op 31 maart 1995 van een overeenkomst (Zaak nr. IVI35.491 - De Post 
(B) I de Generale Bank) (Pb., C 20514, 10 augustus 1995). 
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7.6 Distrigas 

1328. Voorafgaande aanmelding van 30 mei 1994 van een concentratie (Zaak nr. IV/M.418-
. Tractebel/Distrigaz) (Pb., C 157/3, 8 juni 1994). 

1329. Intrekking op 30 juni 1994 van een aanmelding (Zaak nr. IV/M.418- Tractebel/Distrigaz) (Pb., 
C 185/3, 7 juli 1994). 

1330. Voorafgaande aanmelding van 1 augustus 1994 van een concentratie (Zaak nr. IV/M.493-
Tractebel/Distrigaz II) (Pb., C 222/4, 10 augustus 1994). 

1331. Verklaring door de Commissie van 1 september 1994 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (zaak nr. IV/M.493- Tractebel/Distrigaz II) (Pb., C 249/3, 7 september 1994). 

+ Beschikking - "version publique" 

1332. EG-Commissie, XXIVe Verslag over het mededingingsbeleid 1994, 175-176. 

7.7 Gemeentekrediet- Dexia 

1333. Voorafgaande aanmelding van 11 juli 1996 van een concentratie (zaak nr. IV/M.736-
CCB/CLF) (Pb., C 208/6, 19 juli 1996). 

1334. Verklaring door de Commissie van 8 augustus 1996 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (zaak nr. IV/M.736- CCB/CLF) (Pb., C 308/3, 17 oktober 1996). 

+ Beschikking - "version publique" 

7.8 HST-Fin 

1335. EG-Commissie, XXV!e Verslag over het mededingingsbeleid 1996, 73. 

7.9 Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet 

1336. Voorafgaande aanmelding van 25 september 1995 van een concentratie (Zaak nr. IV/M.644-
Swiss Life/INCA) (Pb., C 258/8, 3 oktober 1995). 

1337. Verklaring door de Commissie van 25 oktober 1995 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV/M.644- Swiss Life/INCA) (Pb., C 307/17, 18 november 1995). 

+ Beschikking - "public version" 

·7.10 Nationale Maatschappij voor Krediet aan ~e Nijverheid 

1338. Voorafgaande aanmelding van 21 september 1995 van een concentratie (Zaak nr. IV/M.643 -
CGER-Banque/SNCI) (Pb., C 255/7, 30 september 1995). 

1339. Verklaring door de Commissie van 23 oktober 1995 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV/M.643- CGER-Banque/SNCI) (Pb., C 293/8, 8 november 1995). 

+ Beschikking - "version publique" 

7.11 Sabena 

1340. Beschikking 91/555/EEG van de Commissie van 24 juli 1991 inzake het voornemen van de 
Belgische Regering om steun te verlenen aan de communautaire luchtvaartmaatschappij Sabena 
(Pb., L 300/48, 31 oktober 1991). 
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1341. Voorafgaande aanmelding van 7 september 1992 overeenkomstig Verordening (EEG) 
nr. 4064189 van de Raad (Zaak nr. IV/M.l57- Air France I Sabena) (Pb., C 232115, 10 september 
1992). 

1342. Verklaring van de Commissie van 5 oktober 1992 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV/M.l57- Air France I Sabena) (Pb., C 27215, 21 oktober 1992). 

+ Beschikking - "version publique" 

1343. Voorafgaande aanmelding van 12 mei 1995 van een concentratie (Zaak nr. IV/M.562 -
SwissairiSabena) (Pb., C 12914, 25 mei 1995). ' 

1344. Schriftelijke vraag E-1553195 van Francesco BaldareBi van 1 juni 1995 aan de Commissie. 
Betreft : Overeenkomst Sabena I Swiss-Air (Pb., C 230150, 4 september 1995). 

1345.1ntrekking op 20 juni 1995 van een aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.562 -
SwissairiSabena) (Pb., C 162/5, 28 juni 1995). 

1346. Voorafgaande aanmelding van 23 juni 1995 van een concentratie (Zaak nr. IV/M.616-
Swissair/Sabena) (Pb., C 16514, 1 juli 1995). 

1347. Persmededeling IPI951805 van de Commissie van 19 juli 1995. "Goedkeuring van de 
Commissie voor alle aspecten van de fusie tussen Sabena en Swissair ten aanzien van staatshulp, 
feitelijke zeggenschap en concurrentiebeleid" (Internet, "www.europa.eu.int"). 

1348. Beschikking 951404/EG van de Commissie van 19 juli 1995 inzake een procedure op grond van 
Verordening (EEG) nr. 2407192 van de Raad (Swissair/Sabena) (Pb., L 239/19, 7 oktober 1995). 

1349. Verklaring van de Commissie van 20 juli 1995 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV/M.616- Swissair/Sabena) (Pb., C 200/10, 4 augustus 1995). 

+Beschikking --"public version" 

1350 . ...\AVe Verslag over het me~edingingsbeleid 1995 (partim). 

7.12 Synatom 

1351. Voorafgaande aanmelding van 30 mei 1994 van een concentratie (Zaak nr. IV/M.466 -
Tractebel/Synatom) (Pb., C 15714, 8 juni 1994). 

1352. Verklaring van de Commissie van 30 juni 1994 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV/M.466- Tractebel/Synatom) (Pb., C 185/3, 7 juli 1994). 

+ Beschikking - "version publique" 

000. EG-Commissie, XXIVe Verslag over het mededingingsbeleid 1994, 175-176. 
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8. Officiële studies 

1353. WERKGROEP BELAST MET DE STUDIE VAN DE RATIONALISERING EN DE PRIVATISERING VAN 

OVERHEIDSBEDRINEN EN GEMENGDE ONDERNEMINGEN, Verslag aan de Heren Ministers over het 
werkjaar 1986, Brussel, 1987,75 p. ("Rapport Moesen-Vuchelen"). 

1354. BUREAU FÉDÉRAL DU PLAN. DIRECTION SECTORIELLE (auteur: VANDEVELDE, M.G.), Dossier: 
Services publies et privatisation, Brussel, 6 mei 1996, 70 p. 

1355. ORGANISATIE VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING, OECD Economie 
Surveys: Belgium!Luxembourg 1996-1997, Parijs, OESO, 1997, 229 p. 

1356. FEDERAAL PLANBUREAU. ECONOMISCHE ANALYSES EN VOORUITZICHTEN/ SPINNEWYN, H., 
Overheidsparticipaties in de marktsector in België, Planning paper 87, Brussel, 2000, 76 p. 
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9. Literatuur 

9.1 Privatisering 

9.1.1 Juridisch 

1357. ANDERSEN, R. en PHILIPPE, D., "Les privatisations", DAOR, 1994,53-86. 

• De tekst is ook verschenen in een speciaal nummer van Rev.Eur.Dr.Publ., 1994, 15-229, opp. 31-94. 

1358. BUFFEL, L., "De ver~ere herstructurering en de gedeeltelijke privatisering van de Belgische 
openbare lcredietsector", Doe. Min. Fin., 1994, nr. 6, 121-159. 

-·oooo. BYTTEBIER, K. en VERROKEN, A., "De bi-nationale, horizontale groep Gemeentelcrediet -
Crédit Local de France (DEXIA)", V & F, 1997, 243-255 en 401-413. 

1359. DE KETELBUTTER, J., "De wetten op de organisatie en de privatisering van de openbare 
lcredietinstellingen", Doe. Min. Fin., 1995, nr. 5, 3-37 (met bijlagen). 

1360. DEVROE, W., "Kandidaat-kopers van de Nationale Investeringsmaatschappij ongelijk 
behandeld? (noot onder R.v.St., 14 juli 1994)", T.R. V., 1995, 309-323. 

>-1361. DEVROE, W., "De mogelijke omvorming van een geprivatiseerd CBHK tot centraal 
· effectiseringsorgaan naar Amerikaans model", in Effectisering. Analyse van het nieuw wettelijk 
· kader voor effectisering, Brugge, die Keure, 1995, 305-338. 

1362. LEJEUNE, C., "La réforme des institutions publiques de crédit. Le cheminement d'une 
privatisation", DAOR, 1996, nr. 4, 9-59. 

1363. MATTHIJS, H., "De overheidsbedrijven: een nieuw management met beheerscontracten of 
privatiseren", T.B.P., 1997, 307-316. 

1364. VAN GERVEN, W., in Handels- en economisch recht, VAN GERVEN, W., COUSY, H. en 
STUYCK, J. (ed.), Beginselen van Belgisch privaatrecht XIII (deel1, vol. A), nr. 91, p. 113. 

• Over de inhoud van het privatiseringsbegrip. 

9.1.2 Niet juridisch en/ of niet \Vetenschappelijk 

1365. ABRAHAM, J.P., "Is privatisation more than fund-raising? Practice versus theory", in 
Privatisations and Pub/ie Praeurement in the European Uni on, Leuven Law Series 11, Leuven, 
Universitaire pers Leuven, 1998, 11-23. 

1366. BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN, Het Belgische bankwezen, Aspecten en documenten 
190, Brussel, 1997, 107 p. 

• Zie pp. 29-31 "De privatisering van de openbare kredietinstellingen (OKI's)". 

1367. BEYENS, K., SNACKEN, S. en ELIAERTS, C., Privatisering van gevangenissen, Brussel, VUB 
Press, 1992, 167 p. 

1368. BOON, A., "Van de begrotingscontrole van 1994 tot de begroting 1995", Doe. Min. Fin., 1995, 
nr. 2, 41. 

1369. CAPRON, M., "Cockerill Sambre, de la fusion à la 'privatisation"', C.H. CRISP, 1989, nr. 1253-
1254,66 p. 

1370. DEBANDE, 0., "La réforme des entreprises publiques belges sous l'angle de la théorie de la 
réglementation et des incitations", Doe. Min. Fin., 1993, nr. 5, 9-38. 
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13 71. DE CANNIÈRE, L., "De openbare lcredietinstellingen in het privatiseringsdebat", N. Tijd. Pol., 
1987, nr. 4, 5-21. 

1372. DECOCK, D., "Managementimplicaties van de partiële privatisering van staatsbedrijven", 
Acc.Bedr., 1987, 165-171. 

1373. DE RUYTER, K., MICHIELSEN, S. en MORTELMANS, J., België Verkoopt. De stille privatisering 
van de Belgische overheidsbedrijven, Newspaperback, Groot-Bijgaarden, Scoop, 1995, 138 p. 

1374. DEVROE, W., "Belgium: The long and winding road", in Privatisation Yearbook 1997, London, 
Privatisation International, 1997, 113-116. 

1375. GANSBEKE, I., "Budgettaire aspecten van de privatisering van overheidsactiva", Doe. Min. Fin., 
1995, nr. 1, 35-42. 

1376. GOES, P., Les privatisations en Belgique, universiteitsscriptie Ecole de commerce Solvay, 1994, 
onuitgeg. (maar zie samenvatting in L'echo de la bourse, 30 juni 1994). 

1377. KEULENEER, L., "Valuation and Privatisation Valuation of Companies", in Privatisations and 
Pub/ie Procurement in the European Union, Leuven Law Series 11, Leuven, Universitaire pers 
Leuven, 1998, 65-75. 

1378. KEULENEER, L., MOESEN, W., VAN IMPE, W. en VUCHELEN, J., "Synthèse du rapport de la 
commission d'études de la rationalisation et de la privatisation des entreprises publiques et mixtes", 
Rejlets et perspectives de la vie économique, 1987 (themanummer), 369-388. 

1379. MAERTENS, P., "De privatisering van Belgacom. Achtergronden en uitdagingen", N. Tijd. Pol., 
1994, nr. 5, 47-79. 

1380. PAUWELS, J.-P., "De privatisering in dienst van het algemeen belang?", Doe. Min. Fin., 1988, 
nr. 3, 99-123. 

+MICHEL, E., "Commentaires", Doe. Min. Fin., 1988, nr. 3, 124-127. 

1381. TULKENS, H., "La modemisation, une nécessité. La privatisation, un moyen parmi les autres. 
Réflexions sur les aspects économiques de la gestion du secteur public en Belgique", Rejlets et 
perspectives de la vie économique, 1988, 101-114. 

1382. VAN DER HERTEN, B. en VERHOEST, P., "Tweehonderd jaar privatiseringsdebat in België. 
Historische reflectie over het wel en wee van de Belgische (tele )communicatiebedrijven", 
Res publica, 1993, 73-93. 

1383. VERWILST, H., "Openbare lcredietinstellingen: privatisering?", RUG, 1987, 48-74. 

1384. VERWILST, H., "ASLK: uitdagingen voor het partnership tussen overheid en privé", Bank Fin., 
1994, 53-54. 

1385. VUCHELEN, J., "Herstructureren en privatiseren: in welke volgorde?", Bank Fin., 1993, nr. 3, 
117-118. 

1386. VUCHELEN, J. en VAN IMPE, W., Privatisering. Van macht naar markt, Antwerpen, Standaard 
Uitgeverij, 1987, 254 p. 

1387. VUCHELEN, J., DRUMAUX, A. en FRANTZEN, P., La privatisation, mode ou nécessité, Recherche 
et diffusion économiques, Brussel, 1987. 

1388. WOLFERS, A., "Les entreprises publiques dans Ie débat sur la privatisation", CEPESS, 1985, 
nr. 1-2. 

1389. X, "Privatisering. Meer dan een verkoop van overheidsactiva", Economisch Financiële 
Berichten, 11 maart 2000, 1-14. 
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9.2 Met privatisering verwante operaties (selectie) 

9.2.1 Alternatieve financiering van infrastructuur 

1390. SUNT, C., "Financement privé des services publics", Bank Fin., 1990, 163. 

9.2.2 "Privatisering" van sociale zekerheid (selectie) 

1391. CLOSON, J., "Privatiseringstendensen in de ziekteverzekering", B.T.S.Z., 1989,41-48. 

1392. DELHAUSSE, B., PERELMAN, S. en PESTIAU, P., "Het herverdelend effect van de privatisering 
van de pensioenen", B. T.S.Z., 1993, 393-411. 

1393. DELIÈGE, D., "Beleidsmaatregelen voor een budgettair evenwicht in de ziekteverzekering", 
, B.T.S.Z., 1989,201-243. 

1394. HUYS, J., "Arbeidsongevallen: schadeloosstelling", in Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 
1985-1991. Wetgeving, rechtspraak, SIMOENS, D. (ed.), Brugge, die Keure, 1992,271-301. 

1395. JANVIER, R., "Arbeidsongevallen: toepassingsgebied: 'Privatisering of retour du coeur ?"', in 
Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1985-1991. Wetgeving, rechtspraak, SIMOENS, D. (ed.), 
Brugge, die Keure, 1992, 235-271. 

1396. SIMOENS, D., "Pensioenen en privatisering arbeidsongevallen en beroepsziekten", in 
. Volmachten en sociale zekerheid 1986-1987, reeks Sociaal recht 32, Antwerpen, Kluwer, 1987, 

159-220. 

1397. VAN STEENBERGE, J., "De privatisering van de sociale zekerheid", B.T.S.Z., 1989, 99-104. 

9.2.3 Uitbesteding- beveiliging, incl. gevangeniswezen (selectie) 

1398. Verslag 30 april 1990 namens de 'Onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de 
wijze waarop I de bestrijding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd werd' 
(zgn. Bendecommissie), Par!. St., Kamer, 1989-1990, nr. 59/8, 9, 10. 

• Zie deel /IJ, ''privatisering van de veiligheidsdiensten". 

1399. VAN OUTRIVE, L., "De privatisering van het politiewezen. Een sociologisch perspectief', 
Panopticon, 1986, 144-154. 

1400. VAN OUTRIVE, L., "Privé-politie en/of overheidspolitie : naar een nieuwe private-publieke 
orde ? Beschouwingen over de uitbreiding van het verschijnsel van de privatisering van de 
politiediensten en over de relaties tussen de privé-politie en de overheidspolitie", in Politie in 
beweging. Bijdrage tot de discussie over de politie van morgen, ELIAERTS, C., ENHUS, E. en 
SENDEN, R. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1990,221-231. I 

9.3 Overheidswaarborgen 

1401. ANNICAERT, P., "De autonomie van de Gewesten en de Gemeenschappen inzake 
waarborgverlening", T.B.P., 1983,432-441. 

1402. ANNICAERT, P., "De waarborg van het Gewest en de Gemeenschap", Doe. Min. Fin., 1983, 
nr. 8, 35-84. 

1403. BUCH, H., "La garantie de l'Etat et des établissements publies en Belgique", in Sûretés 
personnellesL-Brussel, Editions de la Librairie Encyclopédique, 1969, 163-177. 

1404. DE KEUSTER, D., "De waarborg van de overheid: een onbekende, maar geen ongekende 
rechtsfiguur. Een theoretische benadering", T.B.P., 1995, 179-184. 
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1405. PEETERS, 1., "Overheidswaarborgen", paper, Gent, 1997, 24 p. 

1406. VAN DE VOORDE, A., "Staatswaarborg beter beheersen", N. Tijd. Pol., 1985, nr. 5, 75-94. 

• Dit artikel is ook in het Frans verschenen : "La garantie de l'Etat, à mieux maîtriser", Rev.Pol., 1985, 
92. 

1407. VAN DE VOORDE, A., "Van staatswaarborg naar regionale waarborg", Doe. Min. Fin., 1980, 
nr. 12, 15-78. 

9.4 (Vlaamse) verankering 

1408. VAN GERVEN, W., "Vlaamse verankering gewenst? Lezing in het raam van de Van Melkebeke 
Leerstoel op maandag 14 maart 1994",pro manuscripto. 

1409. WOLLECAMP, M., "Verankering of verkankering in de Belgische financiële wereld?", 
Bank Fin., 1993, 297-298. 

1410. WYMEERSCH, E., "Verankering", Bank Fin., 1993, 52. 

9.5 Andere geciteerde documenten 

Onder deze hoofding staan documenten vermeld die niet rechtstreeks met privatisering in België verband 
houden maar niettemin in dit onderdeel van het proefschrift worden vermeld. 

1411. ANDERSEN, R., "L'urgence et la sectien de Législation du Conseil d'Etat", T.B.P., 2000, 7-11. 

1412. LANGE, H., "Een Belgische vloot: leven na de dood?", in Liber Amicorum Jozef van den 
Heuvel, Deurne, Kluwer, 1999, 305-314. 

1413. PRIOUX, R., "La transparence,. principe général de droit en matière d'information des 
actionnaires et du marché ?", J.T., 1994,217-230. 
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10. Conferenties, voordrachten 

1414. "Strategie van de overheidsondernemingen versus privatisering I La stratégie des entreprises 
publiques versus privatisation", conferentie georganiseerd door Institute for International Research, 
op 19-20 september 1995 te Zaventem. Met : 

- "Privatization in a reluctant environment", door W .A. Moe sen; 
- "Le cadre juridique européen des privatisations", door A. Houtman; 
-"Privatiseringen: juridische en institutionele context", door D. Tirez; 
-"La valorisation et l'aspect marketing de l'entreprise privatisable", door P. Lebeau; 
-"Juridische aspecten van de privatisering van openbare kredietinstellingen", door C. Sunt; 
- "L'expérience de la SFP", door J. Courtin; 
- paneldiscussie, met als speciale gast W. Coumans; 
- "Contexte juridique et économique des entreprises publiques autonomes", door M. Damar; 
- "Universele dienstverlening en liberalisering van postdiensten", door H. Gilliams; 
- "Effets sur la performance des entreprises", door C. Vuylsteke; 
-"Privatisering van de Nationale Investeringsmaatschappij", door M. De Pauw; 
-"Het sociale luik van de ASLK-privatisering. iVerandering in continuïteit"', door G. Van 

Laethem; 
-"Van overheidsdienst naar bedrijf: kan de bedrijfsstrategie de verderzetting van de statutaire 

opdracht zijn ?", door E. Kirsch; 
- "Les perspectives d'avenir", door P. Guislain; 
-meerdere debatten, vragensessies. 

1415. "Les privatisations en fait et en droit: délices d'initiés ?", voordracht van H.-P. Lemaître 
georganiseerd door Centre d'études de droit comptable et fiscal, op 9 november 1995 te Brussel. 

• Zie bespreking in J. T., 1996, 96. 

1416. "Uitbesteden privatiseren partnership. De keuzes van de publieke sector om te komen tot 
performantie, doorzichtigheid en rentabiliteit ! I Sous-traitance privatisation partenariat. Les choix 
du secteur pubtic vers la performance, la transparenee et la rentabilité", conferentie georganiseerd 
door Institute for International Research, op 8-9 oktober 1996 te Diegem. Met: 

-"Invasie van de diensten: sociaal-economisch-technologische factoren die uitbesteding en 
privatisering onafwendbaar maken. Juridische en institutionele context", door R. Blanpain; 

- "Hoe komt men de geldende wettelijke en reglementaire beperkingen te weten en hoe biedt men 
ze het hoofd ? Overheidsopdrachten, boekhouding, enz.", door A.A. De Wispeleir; 

- "Comment optimaliser le choix de votre fournisseur et la négociation de votre cantrat ?", door 
J. Herbauts; 

-"Sturen op resultaat door uitbesteding van overheidstaken", door G. Stienlet; 
-"Management bij het stadsbestuur van Gent", door G. Serraes; 
-"Waarom is de problematiek van de overplaatsing van personeel bij uitbesteding in de publieke 

sector gelijkaardig aan de private sector ?", door J. Deprest en P. Dunn; 
- "De evolutie van de overheid van marktdeelnemer naar marktregelgever -juridische aspekten", 

door A. Verhoeven; 
- "Comment prévoir au mieux l'actionnariat ?", door E. De Keuleneer; 
- "La stratégie de l'entreprise peut-elle être la continuité de la mission statutaire ? Les résultats de 

la privatisation de Belgacom", door G. Wanet; 
-"Welke lessen kan men leren van de reeds geprivatiseerde Belgische -ondernemingen?", door 

L. Keuleneer; 
- "Comment structurer un projet de partenariat publiefprivé ?", door S. Dab; 
-"Welke zijn de kritische factoren voor het welslagen van het partnership overheid/privé? Het 

partnership tussen De Post, de Generale Bank en de Royale beige", door K. Baert; 
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- meerdere debatten, vragensessies. 

1417. "Privatiseren op zijn Belgisch: een balans" door dhr. J.P. Pauwels (lid directiecomité NBB, 
:. voorzitter raad van bestuur Nationale Delcrederedienst), voordracht georganiseerd door het 

Financieel Forum Regio Antwerpen, op 3 juni 1997 te Antwerpen. 

1418. "De privatisering in dienst van het algemeen belang?" door dhr. J.P. Pauwels, voordracht 
gegeven tijdens studiedag "Budget 1998 I Begroting 1998", georganiseerd door het Belgisch 
Instituut voor Openbare Financiën op 14 november 1997 in Brussel; disputant: E. Michel, 
Secretaris-generaal CEPESS, economist. 

1419. "Onderneming van publiekrecht", conferentie georganiseerd door VUB- Vakgroepen Staats- en 
Bestuursrecht en Economisch Recht, op 4 maart 1999 te Brussel. Met: 

- "Vennootschapsbelang en (versus?) algemeen belang", door A. François en S. Baeten; 
-"De N.V. van publiekrecht: publiekrechtelijke en vennootschapsrechtelijke aspecten", door 

L. Cornelis enD. D'Hooghe; 
-"Tegenspraken tussen administratief- en vennootschapsrecht in de intercommunale en het 

autonoom gemeentebedrijf", door K. Geens, L. Van Bever enE. Van Hooydonck; 
-"Ondernemingen met beheerscontracten- Federaal, Regionaal en Communautair", door H. Laga 

en L. Deridder; 
- "Optreden van rechtspersonen voor administratieve rechtscolleges", door B. Tilleman en 

G. Debersaques; 
- "Overheidsondernemingen- mededingingsrechtelijke aspecten", door J. Wouters enK. Platteau; 
- "Fiscale vraagstukken", door P. De Bruyne en J.F. Lycops; 
-"Privatisering van overheidsondernemingen", door J. Meyers; 
- "Syntheseverslag: De onderneming in het publiekrecht", door K. Byttebier. 
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11. Pers 

11.1 Persberichten verspreid door de overheid 

1420. Ministerraad van 7 juli 1995. Persbericht. Strategische consolidatie van Belgacom, 2 p. 

1421. Ministerraad van 28 juli 1995. Persbericht. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de 
Nijverheid, 2 p. 

1422. Persmap "Oprichtingsplechtigheid van de 'NV HST-FIN', Egmontpaleis, 24 april1997", 58 p. 

· 11.2 Persartikelen 

12.2.1 Privatisering van staatsactiva : algemene beschou,vingen 
Algemene beschouwingen en overzichten 
Begroting en schuldproblematiek 
Sociale aspecten 

Ambtenarij (nationaal, regionaal, gemeentelijk). 
Geprivatiseerde bedrijven 

Corporate gevernanee - zie onder "Verankering : corporate governance" 

12.2.2 Privatisering van staatsactiva : institutioneel kader 
.. , Commissie voor de evaluatie van de activa van het Rijk 
·Federale Participatiemaatschappij (FPM) (voorheen ASLK-Holding). 

12.2.3 Privatisering van staatsactiva : gerealiseerde operaties 
Niet geklasseerd 
Verschillende 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK). 
Belgacom 

Privatisering 
Pensioendossier 
Belgacom Directory Services (BDS) (telefoongidsen). 
Belgacom Mobile, incl. tweede GSM-licentie 

Distrigas-zie onder "Nationale Investeringsmaatschappij" 
Gemeentekrediet - Dexia 
Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) en Limburgse 

Participatiemaatschappij (LPM). 
Materiële activa (goud, onroerend goed), incl. Sopima 
(Nationaal Instituut voor) Landbouwkrediet (NILK). 
Nationale Investeringsmaatschappij (NIM), incl. Distrigas 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN). 
Regie voor Maritiem Transport 
Sabena 

12.2.4 Privatisering van staatsactiva: mogelijke toekomstige operaties 
Centraal Bureäu voor Hypothecair Krediet (CBHK). 
De Post 
Materiële activa (onroerend goed, incl. luchthaven Deurne). 
Nationale Delcrederedienst 
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Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NNIBS), incl. HST -FIN 
Nationale Kas voor Beroepslaediet (NKBK). 
Regie der Luchtwegen (RL W) - zie onder "BA TC/RL W" 
Shangai Bell 
Studiecentrum voor kernenergie (SCK). 
Verbrandingsoven Brussels Gewest 

12.2.5 Met privatisering verwante, gerealiseerde operaties 
Joint ventures tussen staats- en privé-bedrijven 

Concessies 

Bank van de Post en samenwerking Post-Royale beige- zie onder "Post" 
Belgacom Directory Services (telefoongidsen) - zie onder "Belgacom" 
Belgacom Mobile, incl. tweede GSM-licentie - zie ond~r "Belgacom" 

Tweede GSM-licentie- zie onder "Belgacom- Belgacom Mobile" 
Monopolierente 

Nationale Loterij 
Alternatieve financiering van infrastructuur 

Brussels Airport Terminal Company (BATC), incl. Regie der 
Luchtwegen (RLW). 

Havens 
Huurkoop, sale and lease back (nationaal en Vlaams). 
Liejkens hoektunnel 
Serviceflats fnvest N. V. 
TGV Financière- zie onder "Nationale Maatschappij der Belgische 

Spoorwegen (NMBS)" 
Privatisering van sociale zekerheid en verzekering tegen natuurrampen 
Uitbesteding ( contracting out). 

· Beveiliging 
Busvervoer (Vlaams- Brussels- Waals). 
Informatica (Vlaams). 
Inning kijk- en luistergeld 
Schoonmaakdiensten (nationaal en Vlaams). 

Verzelfstandiging - debudgettering 
"Business units" zonder aparte rechtspersoonlijkheid (ABX bij NMBS en 

Postcheque en Taxipost bij Post)- zie onder "NMBS" resp. "Post" 
Aquafin 
BRTN/VRT 
Domus Flandria 
Gemeentelijke autonome bedrijven (Haven en KNS/KJT in Antwerpen). 
Vlaamse Milieuholding 
Vlaamse Scheepsbouwmaatschappij ? 
Project : loodswezen 

12.2.6 Deregulering 
Arbeidsbemiddeling 
Buitenlandse handel (bevordering van) 
Energie (electriciteit en gas) 
Media/kabel 
Telecom/kabel 

12.2.7 Verankering 
Vlaamse verankering 
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Algemeen 
Ankerholding- "club" van verankeraars 
Belgacom 
Distrigas - zie onder "Nationale Investeringsmaatschappij" 
Telenet 
VTM 
Andere dossiers 
Ankerprijs 
"Vlaamse actie" van Generale-groep 
Vlaams pensioenfonds 
Vlam 21, index en bevek 

Belgische verankering 
Algemeen 

-. Fortis 
Generale-Suez 
Gemeentekrediet-BEL 

Verankering in Brussel en Wallonië 
Corporate govemance 

Algemeen 
Werknemersparticipatie 
Nederland (beschermingsconstructies). 

Privatisering en verzelfstandiging - Bibliografie - Boek I. Privatisering in België 



[b-165] 

12. Andere relevante documenten 

1423. Vlaanderen - Europa 2002. Een project van de Vlaamse regering, Tielt, Lannoo, 1993, 
109-110. 

1424. Beleidsbrief. Het economisch beleid in Vlaanderen. Beleidsprioriteiten voor 1994, ingediend 
door de heer L. Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van 
Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, Par!. St., Vl. Raad, 
1993-1994, nr. 418/1, 15-16. -

1425. Vlaams regeerakkoord van 15 juni 1995 (F.E.T., 16 juni 1995). 

1426. Krachtlijnen van het federaal regeringsprogramma van 19 juni 1995 (F.E.T., 20 juni 1995). 

1427. Persmededeling [van de directies van Bacob en DVV] van 8 september 1995 (F.E.T., 
9 september 1995). 

1428. Aankondigingen. Vennootschappen. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. 
Bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders (B.S., 26 april 
1997 en 6 mei 1997). 

1429. Aankondigingen. Vennootschappen. Cockerill Sambre. Convocation [d'une assemblée générale 
extraordinaire] (B.S., 24 maart 1999). 

1430. Federaal regeerakkoord van 7 juli 1999. "De brug naar de eenentwintigste eeuw" (Internet, 
www.fgov.be, onder "Informatie van de F.V.D.", 14 december 1999)- partim. 

1431. Vlaams regeerakkoord van 13 juli 1999. "Een nieuw project voor Vlaanderen" (Internet, 
www.vlaanderen.be/ned/sites/regeerakkoord, 14 december 1999)- partim. 

Privatisering en verzelfstandiging - Bibliografie - Boek I. Privatisering in België 



-~ 

~==----- ~ ~ -- ~, 

Boek 11. Verzelfstandiging in 
België 

-------- -~=~=. '=.=~8~,,· -~~~~~ 
-l 

' 

~~~~ 
~=====~ 



[b-167] 

1. Regelgeving 

Regelgeving over individuele verzelfstandigde lichamen is niet hier opgenomen maar staat in het Compendium 
.verzelfstandiging. Hierna volgen enkel documenten met een meer algemene draagwijdte, d.w.z. die op meer dan 
één verzelfstandigd lichaam van toepassing zijn. 

1.1 Basiswetgeving 

1432. Wet 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (B.S., 
24 maart 1954). 

0000. Wet 2 april 1962 tot oprichting van een nationale investeringsmaatschappij en van erkende 
gewestelijke investeringsmaatschappijen (B.S., 18 apri11962), herbenoemd tot "Wet betreffende de 
Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen". 

• Zie Compendium Belgische privatiseringen, doe. nr. 1, voor een weergave in extenso en een 
historische coördinatie van deze wet, en voor een opgave van alle wijzigende wetten en besluiten 

0000. Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 
(B.S., 27 maart 1991; err. B.S., 20 juli 1991; err. B.S., 13 mei 1995). 

• Zie Compendium Belgische privatiseringen, doe. nr. 2, voor een weergave in extenso en een 
historische coördinatie van deze wet, en voor een opgave van alle wijzigende wetten en besluiten 

0000. Wet 17 juni 1991 tpt organisatie van de openbare kredietsector en tot harmonisering van de 
controle en werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen (B.S., 9 juli 1991; err. B.S., 13 juli 
1991 ), herbenoemd tot "Wet tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van 
deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen". 

• Zie Compendium Belgische privatiseringen, doe. nr. 3, voor een weergave in extenso en een 
historische coördinatie van deze wet, en voor een opgave van alle wijzigende wetten en besluiten. 

0000. Gecoördineerde wet tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de 
deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, 
opgenomen als bijlage bij K.B. 24 december 1996a houdende coördinatie van wettelijke en 
reglementaire bepalingen betreffende de organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit 
van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële 
vennootschappen (B.S., 31 december 1996, vierde uitgave). 

• Zie Compendium Belgische privatiseringen, doe. nr. 4, voor een weergave in extenso en een 
historische coördinatie van deze wet, en voor een opgave van alle wijzigende wetten en besluiten. 

1.2 Identificatie van verzelfstandigde lichamen 

l Hierna volgen referenties naar documenten die een opsomming geven van verzelfstandigde lichamen. 

1433. K.B. 22 juni 1971 tot bepaling van de publiekrechtelijke personen voor wie de bouw- en_ 
verkavelingsvergunnipgen worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar, de vorm waarin deze 
zijn beslissingen neemt, en de behandeling van de aanvragen tot verkavelingsvergunning (B.S., 
13 augustus 1971). 

• Gewijzigd door : 
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- K.B. 9 september 1985 tot wijziging voor het Brusselse Gewest, van het koninklijk besluit van 22 juni 
1971 ... (B.S., 26 oktober 1985),· 

- B. Vl. Ex. 5 november 1986 tot wijziging voor het Vlaamse Gewest, van het koninklijk besluit van 
22juni 1971 ... (B.S., 24 december 1986),· 

- B. Vl. Ex. 23 maart 1989 tot wijziging voor het Vlaamse Gewest van het koninklijk besluit van 22 juni 
1971 ... (B.S., 17 mei 1989). 

1434. Ministeriele omzendbriefvan 26 november 1986 betreffende de toepassing van het besl}lit van 
de Vlaamse Executieve van 5 november 1986, waarbij het koninklijk besluit van 22 juni 1971 tot 
bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor het Vlaamse Gewest gewijzigd wordt (B.S., 
24 december 1986) . 

. 1435. Omzendbrief van de Eerste minister van 14 december 1998 betreffende de toekenning en de 
uitbetaling van een vakhondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (B.S., 
25 december 1998). 

• Onverwacht bevat deze omzendbrief één van de meest uitgebreide opsommingen van overheidsdiensten 
die me bekend zijn. 

1.3 Instellingen van openbaar nut (\vet 16 maart 1954) en Vlaamse 
openbare instellingen 

1.3.1 Instellingen van openbaar nut (wet 16 maart 1954) [p.m.] 

• Zie supra, onder "Basiswetgeving". 

1.3.2 Vlaamse openbare instellingen (VOI's) 

[1436. Verslag van het Rekenhof van 2 juli 1996 over "Vlaamse openbare instellingen - Juridisch 
kader, financieel belang, audit van het controlesysteem", in Be Boek met opmerkingen en informatie, 
voorgelegd aan het Vlaams Parlement, Par!. St., Vl. Pari., 1996-1997, nr. ~ 1/1.] 

1437. B. Vl. Reg. 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en 
budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen (B.S., 11 oktober 1997). 

[1438. Resolutie van het Vlaams Parlement betreffende het juridisch kader, het financieel belang en 
de audit van het controlesysteem van de Vlaamse Openbare Instellingen, Hand., Vl. Pari., 24 juni 
1997.] 

• Zie ook Gedr.St., Vl. Pari., 1996-1997, nrs. 644/1 (voorstel van resolutie) en 64412 (Verslag namens de 
Commissie voor Financiën en Begroting uitgebracht door de heer Taylor). Zie ook Hand., Vl. Par!., 
1996-1997, 24 juni 1997, [48], 75 (bespreking in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement), 
waar men ook de eindtekst van de resolutie vindt. 

[1439. Resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de geïntegreerde economische boekhouding 
en budgettaire rapportering van de Vlaamse openbare instellingen, Hand., Vl. Pari., 5 mei 1999.] 

• Zie ook Gedr.St., Vl. Pari., 1998-1999, nrs. 133611 (voorstel van resolutie) en 133612 (Verslag namens 
de Commissie voor Financiën en Begroting uitgebracht door de heer Desmet). Zie ook Hand., Vl. Pari., 
1998-1999, 4 mei 1999, [54], 15 (bespreking in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement), 
waar men ook de eindtekst van de resolutie vindt. 

1440. Omzendbrief AZNOI/2000/1 van de Ministers van de Vlaamse regering van 17 januari 2000 
betreffende de uitvoering van enkele maatregelen opgenomen in het ontwerp van stambesluit 
Vlaamse openbare instellingen (B.S., 18 februari 2000). 
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1.4 Publiekrechtelijke vennootschappen 

1.4.1 Publieke investeringsmaátschappijen 

0000. Wet 2 april 1962 tot oprichting van een nationale investeringsmaatschappij en van erkende 
gewestelijke investeringsmaatschappijen (B.S., 18 april 1962), herbenoemd tot "Wet betreffende de 
Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappij en". 

• Zie Compendium Belgische privatiseringen, doe. nr. 1, voor een weergave in extenso en een 
historische coördinatie van deze wet, en voor een opgave van alle wijzigende wetten en besluiten 

0000. Wet 30 maart 1976 houdende organisatie van het economisch overheidsinitiatief (B.S., 1 april 
1976). 

• Zie Compendium Belgische privatiseringen, doe. nr. 6, voor een weergave in extenso en een 
historische coördinatie van onderdelen van deze wet, en voor een opgave van alle wijzigende wetten en 
besluiten. 

0000. Wet 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering (bijvoegsel bij B.S., 17 augustus 1978). 

• Zie Compendium Belgische privatiseringen, doe. nr. 7, voor een weergave in extenso en een 
historische coördinatie van onderdelen van deze wet, en voor een opgave van alle wijzigende wetten en 
besluiten. 

0000. Deer. Vl. R. 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 
(B.S., 21 oktober 1994; err. B.S., 3 december 1994). 

• Zie Compendium Belgische privatiseringen, doe. nr. 64, voor een weergave in extenso en een 
historische coördinatie van onderdelen van deze wet, en voor een opgave van alle wijzigende wetten en 
besluiten. 

1441. B. Vl. Reg. 7 december 1994 tot uitvoering van Titel 11 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 (B.S., 3 februari 1995). 

1442. B. Vl. Reg. 14 december 1994 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze waarop de 
commissarissen van de Vlaamse regering bij de investeringsmaatschappijen in dienst worden 
genomen (B.S., 24 januari 1995). 

1443. B. Vl. Reg. 22 december l994tot vaststelling van de nadere regels voor het afsluiten van een 
beheerscontract met de investeringsmaatschappij en (B.S., 29 maart 1995). 

1.4.2 Autonome overheidsbedrijven (wet 21 maart 1991) [p.m.] 

• Zie supra, onder "Basiswetgeving". 

1.4.3 Openbare kredietinstellingen (wet 17 juni 1991) [p.m.] 

• Zie supra, onder "Basiswetgeving". 

1.4.4 Sociale huisvestingsmaatschappijen, bou\vmaatschappijen 

Alleen regelgeving die verband houdt met het statuut van de instellingen is opgenomen, niet de regelgeving over 
leningen die de instellingen aan particulieren toekennen, huurovereenkomsten die ze afsluiten, enz. 

1444. B. Vl. Ex. 13 juni 1990 houdende het algemeen reglement tot erkenning van sociale 
bouwmaatschappijen (B.S., 15 september 1990). 
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1445. B. W. Gew. Ex. 8 september 1988 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, van de 
beheersregelen en van de modaliteiten inzake controle op de publielcrechtelijke 
bouwmaatschappijen (B.S., 30 november 1988) 

• Gewijzigd door : 

- B. W. Gew. Ex. JO november 1988 tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 
8 september 1988 ... (B.S., 20 januari 1989) 

- B. W. Reg. 25 november 1993 tot wijziging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse 
Gewestexecutieve van 8 september 1988 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de 
beheersregels en de modaliteiten inzake controle van publiekrechtelijke bouwmaatschappijen, 
gewijzigd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 10 november 1988 (B.S., 26 maart 
1994) 

1446. B. W. Gew. Ex. 11 oktober 1990 waarbij het Waalse Gewest ertoe gemachtigd wordt nieuwe 
aandelen in het kapitaal van de door de Waalse Regionale Maatschappij voor de Huisvesting 
erkende publielcrechtelijke bouwmaatschappijen in te schrijven (B.S., 11 januari 1991) 

~ 

1447. B. W. Gew. Ex. 6 februari 1992 tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve 
van 18 juli 1991 houdende aanwijzing van de commissarissen van de "Société régionale wallonne 
du Logement" (Waalse Regionale Maatschappij voor de Huisvesting) bij de door haar erkende 
publielcrechtelijke bouwmaatschappijen (B.S., 8 april 1992) 

• Het besluit van 18 juli 1991 dat gewijzigd wordt, is blijkbaar niet in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd. 

'·1448. B. W. Reg. 22 juli 1993 betreffende het aandeel van het Waalse Gewest in het kapitaal van de 
door de "Société régionale wallonne du Logement" (Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de 

~)}· Huisvesting) erkende publielcrechtelijke bouwmaatschappijen (B.S., 14 september 1993). 

1449. Deer. Vl. Pari. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997). 

• Zie artt. 40-45 van de Wooncode, over sociale huisvestingsmaatschappijen. 

1450. B. Vl. Reg. 8 juni 1999 tot bepaling van de specifieke regelingen van het toezicht op de sociale 
huisvestingsmaatschappijen (B.S., 28 september 1999). 

1.4.5 Publiekrechtelijke vennootschappen belast met het beheer van schoolgebouwen 

1451. Deer. I Fr. Gem. R. 5 juli 1993 betreffende de overdracht van de uitoefening van bepaalde 
bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse 
Gemeenschapscommissie (B.S., 10 september 1993). 

1452. Deer. Fr. Gem. R. 5 juli 1993 houdende oprichting van zes publielcrecht[el]ijke maatschappijen 
belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs (B.S., 
10 september 1993). 

1453. Deer. I W. Gew. R. 7 juli 1993 betreffende de overheveling van bevoegdheden van de Franse 
Gemeenschap naar het Waalse Gewest (B.S., 10 september 1993). 

1454. Deer. W. Gew. R. 7 juli 1993 tot oprichting van vijfpublielcrecht[el]ijke vennootschappen voor 
het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid gesubsidieerd onderwijs (B.S., 
10 september 1993). 

1455. Deer. I Verg. Fr. Gem. Comm. 8 juli 1993 betreffende de overdracht van de uitoefening van 
bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar de Franse Gemeenschapscommissie 
(B.S., 10 september 1993). 

1456. Deer. 11 Fr. Gem. Comm. 8 juli 1993 houdende oprichting van een publiekrecht[el]ijke 
maatschappij belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte 
onderwijs (B.S., 10 september 1993). 
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1457. B. Fr. Gem. Reg. 9 november 1993 houdende de statuten van de publiekrechtelijke 
maatschappij voor het beheren van de Brusselse schoolgebouwen (B.S., 26 januari 1994). 

1458. B. Fr. Gem. Reg. 9 november 1993 houdende de statuten van de publiekrechtelijke 
maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Waals-Brabant (B.S., 26 januari 1994). 

1459. B. Fr. Gem. Reg. 9 november 1993 houdende de statuten van de publiekrechtelijke 
maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Henegouwen (B.S., 26 januari 1994). 

1460. B. Fr. Gem. Reg. 9 november 1993 houdende de statuten van de publiekrechtelijke 
maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Luxemburg (B.S., 26 januari 1994). 

1461. B. Fr. Gem. Reg. 9 november 1993 houdende de statuten van de· publiekrechtelijke 
maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Namen (B.S., 26 januari 1994). 

1462. B. Fr. Gem. Reg. 9 november 1993 houdende de statuten. van de publiekrechtelijke 
maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Luik (B.S., 26 januari 1994). 

1463. B. Fr. Gem. Reg. 9 november 1993 houdende de lijst van de schoolgebouwen, overgedragen 
aan de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de Brusselse schoolgebouwen (B.S., 
26 januari 1994). 

1464. B. Fr. Gem. Reg. 9 november 1993 houdende de lijst van de schoolgebouwen, overgedragen 
aan de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Waals
Brabant (B.S., 26 januari 1994). 

1465. B. Fr. Gem. Reg. 9 november 1993 houdende de lijst van de schoolgebouwen, overgedragen 
aan de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Henegouwen 
(B.S., 26 januari 1994). 

1466. B. Fr. Gem. Reg. 9 november 1993 houdende de lijst van de schoolgebouwen, overgedragen 
aan de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Luik (B.S., 
26 januari 1994). 

1467. B. Fr. Gem. Reg. 9 november 1993 houdende de lijst van de schoolgebouwen, overgedragen 
aan de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Namen (B.S., 
26 januari 1994). 

1468. B. Fr. Gem. Reg. 9 november 1993 houdende de lijst van de schoolgebouwen, overgedragen 
aan de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Luxemburg 
(B.S., 26 januari 1994). 

1469. Deer. Verg. Fr. Gem. Comm. 23 november 1993 waarbij de publiekrechtelijke vennootschap 
belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid georganiseerde onderwijs 
gemachtigd wordt leningen aan te gaan met de waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie 
(B.S., 29 april 1994). 

1470. Deer. Fr. Gem. R. 6 december 1993 waarbij de Regering van de Franse Gemeenschap 
gemachtigd wordt, de leningen aangegaan door de publiekrechtelijke maatschappijen voor het 
beheren van de schoolgebouwen va11 het door de overheid ingerichte onderwijs te waarborgen (B.S., 
16 februari 1994). 

1471. Deer. W. Gew. R. 9 december 1993 waarbij de Waalse Regering ertoe gemachtigd wordt de 
garantie van het Waalse Gewest te verlenen voor leningen die aangegaan worden door de vijf 
Waalse publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de 
overheid gesubsidieerd onderwijs (B.S., 12 januari 1994). 

1472. B. Fr. Gem. Reg. 26 april 1994 houdende het boekhoudplan voor de publiekrechtelijke 
maatschappijen voor het beheren van de schoolgebouwen van Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, 
Luxemburg en Namen (B.S., 12 juli 1994). 
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1.4.6 Zeehavens-vennootschappen, ondenvorpen aan Vlaams havendecreet 

1473. Deer. Vl. Pari. 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens (B.S., 8 april 
1999). 

1.5 Intercommunales, incl. participaties van provincies en gemeenten in 
privaatrechtelijke rechtspersonen 

t 1474. Wet 1 maart 1922 op de vereniging van gemeenten tot nut van het algemeen (B.S., 16 maart 
1922). 

1475. Wet 22 december 1986 betreffende de intercommunales (B.S., 26 juni 1987) . 

. 1476. Deer. Vl. R. 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het 
ambtsgebied van de intercommunales (B.S., 17 juli 1987). 

1477. B. Vl. Reg. 29 juli 1987 houdende aanduiding van de Gewestcommissaris en zijn 
afgevaardigden, zoals voorzien in het decreet betreffende de werkwijze van, de controle op en de 
vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales van 1 juli 1987 (B.S., 4 september 1987). 

1478. Omzendbrief van 26 oktober 1989. Wet 22 december 1986 - Decreet 1 juli 1987 -
Statutenwijzigingen (B.S., 21 december 1989). 

1479. B. Vl. Reg. 6 december 1989 houdende vaststelling van de grenzen en de 
toekenningsvoorwaarden van het presentiegeld en de andere vergoedingen die aan de leden van de 
bestuurs- en controleorganen van een intercommunale kunnen worden toegekend (B.S., 23 maart 
1990). 

·;,:1480. B. Vl. Reg. 19 december 1991 inzake onteigeningen ten algemene nutte ten behoeve van de 
gemeenten, de provmc1es, de intercommunale verenigingen en de gewestelijke 
ontwikkelingsmaatschappijen (B.S., 22 februari 1992). 

1481. M.B. 13 januari 1994 houdende delegatie van bevoegdheid aan de Gewestcommissaris 
bedoeld in het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de 
vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales (B.S., 9 maart 1994). 

0000. Omzendbrief BA-94/05 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening 
en Binnenlandse Aangelegenheden van 10 mei 1994 betreffende de deelneming in 
privaatrechtelijke ofpublielcrechtelijke vennootschappen (B.S., 2 juli 1994). 

• Bedoeld wordt de deelneming van gemeenten in vennootschappen. 

0000. Wet 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 23 december 1994, 
tweede uitgave; err. B.S., 30 juni 1995) (art. 180). 

• Art. 180 van deze wet staat de gemeenten toe om rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in 
bedrijven voor productie, vervoer en distributie van energie, en machtigt de Koning om de 
voorwaarden en nadere regels voor die participaties vast te stellen. Het artikel vloeit voort uit het 
voorontwerp van wet "betreffende de participatie van gemeenten in bedrijven voor produktie, vervoer 
en distributie van energie", Pari. St., Kamer, 1993-1994, nr. 113611. Niet alleen de Memorie van 
toelichting maar ook het (kritische) advies van de Raad van State bij dit voorontwerp staan afgedrukt 
in het Compendium Belgische privatiseringen, doe. nr. 27. 

1482. Omzendbrief BA-95/05 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruim[t]elijke 
Ordening en Binnenlan_dse Aangelegenheden van 22 maart 1995 over de presentiegelden voor 
mandatarissen in gemeenteraad, provincieraad en intercommunales (B.S., 22 juni 1995). 

1483. Deer. Vl. R. 20 december 1995 houdende machtiging van de intercommunales voor 
kabeldistributie tot deelname aan vennootschappen die het kabelnetwerk in Vlaanderen tot een 
interactief communicatie-netwerk uitbouwen en/ of exploiteren (B.S., 20 februari 1996). 
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)484. Deer. Vl. Parl. 21 oktober 1997 houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de 
beslissingen van de intercommunale verenigingen inzake de informatisering van hun diensten (B.S., 
20 november 1997). 

1485. Wet 4 mei 1999 tot wijziging van de provinciewet (B.S., 12 juni 1999). 

• De wet voegt een art. 114terdecies in de Provinciewet in, dat als volgt luidt ,.· "De provincies kunnen bij 
besluit van de provincieraad deelnemen aan of zich laten vertegenwoordigen in instellingen en 
verenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten, voor zover de werking ervan betrekking heeft op 
aangelegenheden die van provinciaal belang zijn." 

1.6 Provincie- en gemeentebedrijven 

t 1486. K.B. nr. 24 van 26 juli 1939 

• De bepalingen van dit besluit, dat de oprichting van gemeentebedrijven mogelijk maakt, zijn 
opgenomen in de artt. 261-263 Nieuwe Gemeentewet. 

1487. Wet 28 maart 1995 tot wijziging van titel VI, hoofdstuk V, van de nieuwe gemeentewet (B.S., 
8 april 1995). 

• Ten eerste breidt de mogelijkheid om een gewoon gemeentebedrijf (zonder rechtspersoonlijheid) op te 
richten, uit tot niet-industriële of niet-commerciële activiteiten ~oals het beheer van musea en 
sportcentra (zie het gewijzigde art. 261, § 1, Nieuwe Gemeentewet). Ten tweede maakt de wet het 
mogelijk om voor activiteiten van industriële of commerciële aard autonome gemeentebedrijven met 
rechtspersoonlijkheid op te richten (zie de ingevoegde artt. 263bis-263decies Nieuwe Gemeentewet). 

1488. K.B. 10 april 1995 tot bepaling van de· activiteiten van industriële of commerciële aard 
waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichteij 
(B.S., 13 mei 1995). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 9 maart 1999 tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ... (B.S., 
15 juni 1999). 

1489. Wet 25 juni 1997 tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de 
provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot 
regeling van de provincieraadsverkiezingen (B.S., 5 juli 1997). 

• De wet voegt in de Provinciewet een Titel Vilter in met artt. 114bis tot 114duodecies, over 
provinciebedrijven en autonome provinciebedrijven. 

1490. Deer. Vl. Parl. 17 maart 1998 tot wijziging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 
april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op 
gemeenten (B.S., 10 april1998). 

• Dit decreet regelt het administratief toezicht op de gewone en op de autonome gemeentebedrijven. 
Art. 8 ervan bepaalt dat de toeziehtsregeling niet van toepassing is op de gemeentelijke autonome 
havenbedrijven (die hebben nadien een eigen regeling gekregen: zie Deer. Vl. Par!. 2 maart 1999, 
supra, onder "Zeehavens-vennootschappen, onderworpen aan Vlaams havendecreet'~. Enkele 
personeelsleden en vakhondsafgevaardigden van het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Antwerpen 
hebben art. 8 aangevochten voor het Arbitragehof, doch hun beroep werd verworpen omdat ze niet van 
het vereiste belang deden blijken (B.S., 3 december 1999). 

1491. K.B. 9 maart 1999 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard
waarvoor de provincieraad een autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten 
(B.S., 15 juni 1999). 
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1.7 Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) 

1492. Organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 
5 augustus 1976; err. B.S., 26 november 1976). 

1493. Deer. Vl. Pari. 14 juli 1998 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 10 september 1998, eerste uitgave). 

• Het decreet voegt een hoofdstuk XIIbis in de wet van 8 juli 1976 in, dat "Verenigingen van privaat 
recht met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van 
ziekenhuisgebonden activiteiten" heet (het opschrift is gewijzigd bij art. 5 Deer. Vl. Par!. 18 mei 1999, 
hieronder geciteerd) en dat de artt. 1 35bis-1 35octies bevat. 

1494. Deer. VI~ Pari. 18 mei 1999 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maats-chappelijk welzijn (B.S., 30 juni 1999, tweede uitgave, 24733) 

• Art. 6 van het decreet voegt een hoofdstuk XIIter in de wet van 8 juli 1976 in. Het hoofdstuk heet 
"Verenigingen of vennootschappen van privaat recht met het oog op het vervullen van sociale 
doeleinden met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van 
ziekenhuisgebonden activiteiten" en bevat de artt. 1 35novies-1 35terdecies. 

1495. Omzendbrief WEL/99-07 van de Vlaamse Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 8 juni 
1999 betreffende het overzicht van de diverse wijzigingen die bij de decreten van 18 mei 1999 
aangebracht werden in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (B.S., 30 juni 1999, tweede uitgave). 

1496. Omzendbrief B.A.-99/08 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Sport. "Onderrichtingen voor het opstellen van de begrotingen (budgetten) 
voor 2000 van de gemeenten en de Openbare Centra voor Maatschappelijk W elzijil van het 
Vlaamse Gewest (B.S., 11 september 1999, tweede uitgave). 

• In punt I.2.3.3.3 van de omzendbrief bevestigt de minister de inhoud van de hierboven geciteerde 
OmzendbriefB.A.-93103 van 21 april 1993. 

1.8 Verenigingen zonder \Vinstoogmerk (vz,v's) en stichtingen (wet 27 juni 
1921) 

1497. Wet 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de instellingen van 
openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (B.S., 1 juli 1921). 

1498. Wet 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen (B.S., 6 december 1983). 

1499. Omzendbrief B.A.-93/03 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke 
Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden van 21 april 1993 betreffende de uitoefening van 
gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met private rechtspersonen - Toelagen -
Vereisten inzake openbaarheid en inzagerecht (B.S., 2 juli 1994). 

• "In toenemende mate word ik gevat door besluiten van gemeente- en provincieraden waarbij taken of 
opdrachten van lokaal of provinciaal belang door de raad worden toevertrouwd aan private 
rechtspersonen, georganiseerd in de juridische vorm van V.Z. W. 's, terwijl de financiering in hoofdzaak 
gebeurt via toelagen aan deze verenigingen, die ten laste vallen van de begroting van het openbaar 
bestuur .... " .. 

1500. Deer. Vl. R. 23 maart 1994 houdende regularisatie van de toetreding van de Vlaamse Regering 
tot verenigingen zonder winstgevend doel (B.S., 23 juni 1994). 
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1.9 Adviesraden 

1501. K.B. 2 juni 1977 betreffende de bestaansduur van adviesorganen die bij wege van een 
bestuursmaatregel zijn opgericht (B.S., 16 juli 1977). 

• Gewijzigd door : 

- K.B. 7 november 1977 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1977 ... (B.S., 
11 november 1977); 

- K.B. 21 maart 1978 betreffende de verlenging van de bestaansduur van adviesorganen die bij wege 
van een bestuursmaatregel zijn opgericht (B.S., 14 juli 197 8); 

- K.B. 12 februari 1979 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1977 ... (B.S., 31 maart 
1979); 

- K.B. 24 februari 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1977 ... , en tot opheffing van 
commissies (B.S., 20 maart 1986). 

• Gedeeltelijk opgeheven door: 

- K.B. 4 maart 1993 tot wijziging of opheffing van sommige verordeningsbepalingen die toepasselijk 
zijn op het personeel van de rijksbesturen, van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat en van 
sommige instellingen van openbaar nut (B.S., 23 maart 1993). 

1502. B. Vl. Reg. 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de 
werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen (B.S., 20 april 1984). ( 

• Gewijzigd door : 

- B. Vl. Ex. 20 juni 1984 tot wijziging van het besluit van 14 december 1983 ... (B.S., 22 augustus 
1984); 

- B. Vl. Ex. 3 september 1986 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 14 december 
1983 ... (B.S., 25 november 1986); 

- B. Vl. Ex. 29 juli 1987 tot wijziging van het besluit van 14 december 1983 ... , gewijzigd bij besluiten 
van de Vlaamse Executieve van 20juni 1984 en 3 september1986 (B.S., 23 oktober 1987). 

- B. Vl. Ex. 18 december 1991 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 14 december 
1983 ... (B.S.~ 18 maart 1992); 

- B. Vl. Ex. 3 februari 1993 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 14 december 
1983 ... (B.S., 20 apri/1993),· 

- B. Vl. Reg. 26 mei 1993 tot wijziging van de bijlage aan het besluit van de Vlaamse Executieve van 
14 december 1983 ... (B.S., 27 oktober 1993); 

- B. Vl. Reg. 19 januari 1994 tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Executieve van 
14 december 1983 ... (B.S., 6 oktober 1994); 

- B. Vl. Reg. 13 juli 1994 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 1983 
... (B.S., 6 oktober 1994),· 

- B. Vl. Reg. 3 mei 1995. Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 1983 ... 
(B.S., 22 september 1995),· 

- B. Vl. Reg. 4 november 1997 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 
1983 ... (B.S., 24 december 1997). 

1503. Omzendbrief nr. 264 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt en van de 
Staatssecretaris voor Openbaar Ambt van 10 mei 1985. Lijst van adviesorganen (B.S., 23 mei 
1985). 

• De leden van de regering wordt gevraagd om lijst van adviesorganen, met het oog op publicatie in het 
Belgisch Staatsblad. -

1504. Omzendbrief nr. 295 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt en van de 
Staatssecretaris voor Openbaar Ambt van 30 december 1987. Toepassing van het koninklijk besluit 
van 2 juni 1977 ... (B.S., 13 januari 1988). 
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• De gevolgen van het koninklijk besluit van 2 juni 1977 worden in herinnering gebracht aan de leden 
van de regering. 

1.10 Andere 

1505. Wet 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel (B.S., 24 december 1974). 

1506. Wet 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige instellingen van 
openbaar nut (B.S., 22 januari 1985). 

1507. B. Vl. Ex. 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen 
en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de 
Vlaamse regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden 
van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren (B.S., 16 
april 1988). 

• Uitgevoerd door : 

- B. Vl. Ex. 13 juli 1988 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 ... 
(B.S., 13 september 1988). 

• Gewijzigd door : 

- B. Vl. Reg. 8 juni 1999. maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan 
commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, 
voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van 
instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren : wijziging van het 
B VR van 13 juli 1988 tot uitvoering van het B VR van 2 7 januari 1988 (B.S., 31 juli 1999). 

1508. Deer. W. Gew. R. 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het 
Waalse Gewest (B.S., 8 maart 1999). 

• Gewijzigd door : 

- Deer. W. Gew. R. 2 5 juli 1991 tot wijziging van het decreet van 21 december 1989 met betrekking tot 
de diensten voor het openbaar personenvervoer in het Waalse Gewest (B.S., 21 november 1991); 

-Deer. W. Gew. R. 26 november 1992 tot wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende 
de diensten van het openbaar vervoer in het Waalse Gewest (B.S., 2Jdecember 1992); 

-Deer. W. Gew. R. 6 apri/1995 houdende opheffing van artikel10bis en artikel 40, derde zin, van het 
decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse 
Gewest (B.S., 22juni 1995); 

- Deer. W. Gew. R. 4 februari 1999 houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 
betreffende de dienst en voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest (B.S., 16 februari 1999); 

• Uitgevoerd door.: 

- B. W. Gew. Ex 18 juli 1991 houdende toepassing van het decreet van 21 december 1989 betreffende 
de diensten voor het openbaar personenvervoer in het Waalse Gewest (B.S., 27 september 1991). 

• Gewijzigd door : 

- B. W. Reg. 30 oktober 1993 tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 
18juli 1991 ... (B.S., 29 december 1993). 

• De exploitatiemaatschappijen van de Société régionale wallonne du Transport (SR WT) "nemen de 
vorm van publiekrechtelijke verenigingen [aan] en hebben de rechtspersoonlijkheid" (art. 18 wet 
12 december 1989). 

1509. Wet 26 j_!Ini 199Q betreffende sommige openbare instellingen of instellingen van openbaar nut 
en andere overheidsdiensten (B.S., 3 juli 1990). 

1510. Wet betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en 
andere overheidsdiensten, gecoördineerd bij K.B. van 13 maart 1991 (B.S., 19 april1991). 
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• Het betreft een coördinatie van de hierboven geciteerde wetten van, 28 december 1984 en 26 juni 1990. 

1511. Wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij K.B.17 juli 1991 (B.S., 21 augustus 1991). 

,;J512. K.B. 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en 
geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten 
van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de 
publielcrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen (B.S., 1 oktober 1994). 

• Het besluit is gewijzigd door K.B. 's van 22 mei 1996 (B.S., 19 juni 1 996) en 15 juli 1998 (B.S., 
29 augustus 1 998). 
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2. Andere tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, 
interventies, resoluties en moties) 

Referenties naar voorbereidende werken van wetgeving die in het Compendium Belgische privatisering is 
opgenomen, staan niet hier vermeld maar in de voetnoten van genoemd Compendium. 

2.1 Identificatie van verzelfstandigde lichamen 

De - vele honderden - vragen over individuele verzelfstandigde lichamen zijn niet hier opgenomen maar staan in 
het Compendium verzelfstandiging. Hierna volgen vragen naar een overzicht van verzelfstandigde lichamen. 

Gegevens over overheidsondememingen, dit zijn geen verzelfstandigde lichamen maar bedrijven waarin de 
overheid participeert, staan supra, onder "Vermogen van de Staat- roerend". 

1513. Schriftelijke vraag van de heer Poma van 15 januari 1981 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economische zaken over "Overheidsvennootschappen en -ondernemingen -
Beheerders", Vr. en Antw., Kamer, 1980-1981, 10 februari 1981, [18], 1492 (Vr. nr. 109). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Baille van 23 april 1996 aan de Waalse minister van 
binnenlandse zaken en openbaar ambt over "Evaluation de la tutelle du Gouvernement wallon sur 
les intercommunales ne dépassant pas les limites de la Région", Vr. en Antw., W. Ge:w: R., 
1995-1996, 30 april1996, [9], 15 (Vr. nr. 58). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Baille van 23 april 1996 aan de Waalse minister van 
binnenlandse zaken en openbaar ambt over "Fonctionnement transparent des intercommunales 
wallonnes", Vr. en Antw., W. Gew. R., 1996-1997, 14 november 1996, [2],,15 (Vr. nr. 59). 

·1514. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
(bevoegdheid tewerkstelling en arbeid) over "Raden opgericht als overleg- of inspraakorganen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 9 maart 1998, [120], 16614 (Vr. nr~ 28). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar "het antwoord dat zal worden gegeven op de parlementaire 
vraag nr. 485 van 28januari 1998 die dezelfde zaak betreft". 

1515. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Staatssecretaris voor 
veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu (bevoegdheid leefmilieu) over "Raden 
opgericht als overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 29 mei 1998, [130], 
18007 (Vr. nr. 1 09). 

1516. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Minister van 
volksgezondheid en pensioenen (bevoegdheid pensioenen) over "Raden opgericht als overleg- of 
inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 16 maart 1998, [121], 16729 (Vr. nr. 111). 

1517. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Minister van landbouw 
en de kleine en middelgrote ondernemingen (bevoegdheid KMO) over "Raden opgericht als 
overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 16 maart 1998, [121], 16745 
(Vr. nr. 118)._ 

1518. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid over "Raden opgericht als overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 16 februari 1998, [117], 16088 (Vr. nr. 119). 
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1519. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel (bevoegdheid 

·.··buitenlandse handel) over "Raden opgericht als overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 
· 1997-1998, 9 november 1998, [150], 20478 (Vr. nr. 138). 

1520. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Staatssecretaris voor 
veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu (bevoegdheid maatschappelijke integratie) 
over "Raden opgericht als overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 9 maart 
1998, [120], 16628 (Vr. nr. 145). 

1521. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Staatssecretaris voor 
ontwikkelingssamenwerking over "Raden opgericht als overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 18juni 1998, [133], 18467 (Vr. nr. 146). 

1522. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Eerste minister over 
"Raden opgericht als overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 2 maart 1998, 
[119], 16391 (Vr. nr. 164). 

1523. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Staatssecretaris voor 
veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu (bevoegdheid veiligheid) over "Raden 
opgericht als overleg- ofinspraakorganen", Vr. enAntw., Kamer, 1997-1998,23 maart 1998, [122], 
16939 (Vr. nr. 196). 

1524. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Minister van landbouw 
en de kleine en middelgrote ondernemingen (bevoegdheid landbouw) over "Raden opgericht als 
overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 16 maart 1998, [121], 16742 
(Vr. nr. 214). 

1525. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Raden opgericht als overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 9 maart 1998, [120], 16620 (Vr. nr. 259). 

1526. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Raden opgericht als overleg- of 
inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 6 april1998, [124], 17129 (Vr. nr. 289). 

1527. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie (bevoegdheid economie) over "Raden opgericht als 
overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 16 maart 1998, [121], 16680 
(Vr. nr. 320). 

+aanvullend antwoord: Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 8 juni 1998, [131], 18081. 

1528. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Minister van 
buitenlandse zaken over "Raden opgericht als overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 16 maart 1998, [121], 16731 (Vr. nr. 326). 

1529. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Minister van 
Landsverdediging over "Raden opgericht als overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 16 maart 1998, [121], 16788 (Vr. nr. 451). 

1530. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Minister van 
volksgezondheid en pensioenen (bevoegdheid volksgezondheid) over "Raden opgericht als overleg: 
ofinspraakorganen",.Vr. enAntw., Kamer, 1997-1998, 15juni 1998, [132], 18239 (Vr. nr. 491). 

1531. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Minister van sociale 
zaken over "Raden opgericht als overleg- ofinspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 23 
maart 1998, [122], 16891 (Vr. nr. 576). 
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1532. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Minister van vervoer 
over "Raden opgericht als overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 11 mei 
1998, [128], 17706 (Vr. nr. 664). 

1533. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Raden opgericht als ·overleg- of inspraakorganen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 29 mei 1998, [130], 17939 (Vr. nr. 801). 

1534. Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis van 28 januari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel (bevoegdheid financiën) over "Raden opgericht als 
overleg- of inspraakorganen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 16 maart 1998, [121], 16713 
(Vr. nr. 1217). 

1535. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van· 29 september 1999 aan de Staatssecretaris voor 
buitenlandse handel over "Bij wet opgelegde verslagen", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 
25 oktober 1999, [4], 377 (Vr. nr. 1). 

• De nummering van de vragen klopt niet, want er zijn er vijf met "nr. 1 ", telkens aan een andere 
minister gericht. 

1536. Schriftelijke vraag van dé heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de Vice-eerste minister 
en minister van begroting, maatschappelijke integratie en sociale economie (bevoegdheid sociale 
economie) over "Bij wet opgelegde verslagen", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 8 november 1999, 
[5], 467 (Vr. nr. 1). 

~ • De nummering van de vragen klopt niet, want er zijn er vijf met "nr. 1 ", telkens aan een andere 
~. minister gericht. 

1537. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de StaatsseCretaris voor 
energie en duurzame ontwikkeling (bevoegdheid energie) over "Bij wet opgelegde verslagen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 8 november 1999, [5], 548 (Vr. nr. 1). 

• De nummering van de vragen klopt niet, want er zijn er vijf met "nr. 1 ", telkens aan een andere 
minister gericht. 

1538. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de Staatssecretaris voor 
energie en duurzame ontwikkeling (bevoegdheid duurzame ontwikkeling) over "Bij wet opgelegde 

'! verslagen", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 8 november 1999, [5], 550 (Vr. nr. 1). 

• De nummering van de vragen klopt niet, want er zijn er vijf met "nr. 1 ", telkens aan een andere 
minister gericht. 

1539. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de Minister van 
telecommunicatie en overheidsbedrijven en participaties (bevoegdheid overheidsbedrijven en 
participaties) over "Bij wet opgelegde verslagen", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 16 november 
1999, [6], 614 (Vr. nr. 1). 

• Antwoord rechtstreeks aan de vraagsteller gestuurd. De nummering van de vragen klopt niet, want er 
zijn er vijfmet '!nr. 1 ", telkens aan een andere minister gericht. 

1540. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de Minister van 
consumentenzaken, volksgezondheid en leefmilieu (bevoegdheid leefmilieu) over "Bij wet 
opgelegde verslagen", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 8 november 1999, [5], 488 (Vr. nr. 3). 

• De nummering van de vragen klopt niet, want er zijn er vier met "nr. 3 ", telkens aan een andere 
minister gericht. 

1541. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de Minister van 
landbouw e~ middenstand (bevoegdheid middenstand) over "Bij wet opgelegde verslagen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 16 november 1999, [6], 602 (Vr. nr. 3). 

• De nummering van de vragen klopt niet, want er zijn er vier met "nr. 3 ", telkens aan een andere 
minister gericht. 
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1542. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de Staatssecretaris voor 
ontwikkelingssamenwerking over "Bij wet opgelegde verslagen", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 

': 16 november 1999, [6], 620 (Vr. nr. 3). 

• De nummering van de vragen klopt niet, want er zijn er vier met "nr. 3 ", telkens aan een andere 
minister gericht. 

1543. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de Minister van 
economie en wetenschappelijk onderzoek (bevoegdheid wetenschappelijk onderzoek) over "Bij wet 
opgelegde verslagen", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 22 november 1999, [7], 697 (Vr. nr. 3). 

• De nummering van de vragen klopt niet, want er zijn er vier met "nr. 3 ", telkens aan een andere 
minister gericht. 

1544. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de Minister van 
landbouw en middenstand (bevoegdheid landbouw) over "Bij wet opgelegde verslagen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 16 november 1999, [6], 590 (Vr. nr. 6). 

1545. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de Minister van 
consumentenzaken, volksgezondheid en leefmilieu (bevoegdheid consurilentenzaken) over "Bij wet 
opgelegde verslagen", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 16 november 1999, [6], 583 (Vr. nr. 7). 

1546. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de Vice-eerste minister 
en minister van werkgelegenheid over "Bij wet opgelegde verslagen", Vr. en Antw., Kamer, 
1999-2000,25 oktober 1999, [4], 318 (Vr. nr. 9). 

1547. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de Minister van 
consumentenzaken, volksgezondheid en leefmilieu (bevoegdheid volksgezondheid) over "Bij wet 
opgelegde verslagen", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000,22 november 1999, [7], 663 (Vr. nr. 10). 

1548. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de Minister van 
landsverdediging over "Bij wet opgelegde verslagen", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 8 november 
1999, [5], 514 (Vr. nr. 13). 

1549. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 29 september 1999 aan de Minister van 
telecommunicatie en overheidsbedrijven en participaties (bevoegdheid telecommunicatie) over "Bij 
wet opgelegde verslagen", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 16 november 1999, [6], 613 
(Vr. nr. 19). 

• Antwoord rechtstreeks aan de vraagsteller gestuurd. 

2.2 Categorieën verzelfstandigde lichamen 

2.2.1 Intern verzelfstandigde lichamen 

1550. Schriftelijke vraag van de heer Detienne van 30 januari 1996 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS - Centrale werkplaats te Cuesmes - Omvorming van de werkplaatsen tot 'Business Units"', 
.Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, [85], 11646 (Vr. nr. 191). 

2.2.2 Instellingen van openbaar nut (wet 16 maart 1954) 

1551. Schriftelijke vraag van de heer Cortois van 16 januari 1987 aan de Minister van begroting over 
"Instellingen van openbaar nut- Budgettaire controle", Vr. en Antw., Kamer, 1986-1987, 24 maart 
1987, [18], 1796 (Vr. nr. 10). 

1552. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Vice-eerste minister en 
minister van institutionele hervormingen, belast met de herstructurering van het "Ministère de 
l'Education nationale" en belast met de herstructurering van het ministerie van het Brusselse Gewest 
(bevoegdheid herstructurering van het "Ministère de l'Education nationale") over "Instellingen van 
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openbaar nut - Controle - Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 
20 november 1990, [134], 10881 (Vr. nr. 22). 

1553. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economische zaken en het plan, belast met de herstructurering van het ministerie van 
onderwijs (bevoegdheid herstructurering van het ministerie van onderwijs) over "Instellingen van 
openbaar nut - Controle - Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 
20 november 1990, [134], 10891 (Vr. nr. 26). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Minister van 
binnenlandse zaken, van de modemisering van de openbare diensten, en van de nationale 
wetenschappelijke en culturele instellingen over "Instellingen van openbaar nut - Controle -
Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 23 oktober 1990, [131], 10686 
(Vr. nr. 28). 

1554. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Vice-eerste minister en 
minister van institutionele hervormingen, belast met de herstructurering van het "Ministère de 
l'Education nationale" en belast met de herstructurering van het ministerie van het Brusselse Gewest 
(bevoegdheid institutionele hervormingen) over "Instellingen van openbaar nut - Controle -
Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 20 november 1990, [134], 10878 
(Vr. nr. 32). 

1555; Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Staatssecretaris vo9r 
-i'; wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van wetenschapsbeleid, over "Instellingen van 
'' openbaar nut- Controle- Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 23 oktober 
· 1990, [131], 10711 (Vr. nr. 32). 

1556. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting en wetenschapsbeleid over "Instellingen van openbaar nut - Controle -
Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 23 oktober 1990, [131], 10658 
(Vr. nr. 39). 

1557. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Staatssecretaris voor 
institutionele hervormingen, belast met de herstructurering van het ministerie van openbare werken, 
toegevoegd aan de Minister van verkeerswezen en institutionele hervormingen, en Staatssecretaris 
voor de kleine en middelgrote ondernemingen, toegevoegd aan de Minister van middenstand 
(bevoegdheid institutionele hervormingen), over "Instellingen van openbaar nut - Controle -
Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 4 december 1990, [135], 11285 
(Vr. nr. 42). 

1558. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Minister van 
binnenlandse zaken, van de modemisering van de openbare diensten, en van de nationale 
wetenschappelijke en culturele instellingen (bevoegdheid nationale wetenschappelijke en culturele 
instellingen) over "Instellingen van openbaar nut - Controle - Regeringscommissarissen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 23 oktober 1990, [131], 10689 (Vr. nr. 46). 

1559. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Staatssecretaris voor 
Europese zaken en landbouw, toegevoegd aan de Minister van buitenlandse zaken (bevoegdheid 
Europese zaken), over "Instellingen van openbaar nut - Controle - Regeringscommissarissen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 23 oktober 1990, [131], 10701 (Vr. nr. 48). 

1560. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Vice-eerste minister en 
minister van begroting en wetenschapsbeleid (bevoegdheid begroting) over "Instellingen van 
openbaar nut - Controle - Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 11 
december 1990, [136], 11348 (Vr. nr. 52). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 590 van JO september 
1990. 
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1561. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Vice-eerste minister en 
· minister van begroting en wetenschapsbeleid (bevoegdheid begroting) over "Instellingen van 

openbaar nut - Controle - Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 11 
december 1990, [136], 11349 (Vr. nr. 53). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 590 van JO september 
J990. 

1562. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Staatssecretaris voor 
financiën, toegevoegd aan de Minister van financiën, over "Instellingen van openbaar nut - Controle 
- Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 12 februari 1991, [144], 12265 
(Vr. nr. 54). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 590 van JO september 
J990. 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Staatssecretaris van 
middenstand en van· de oorlogsslachtoffers over "Instellingen van openbaar nut - Controle -
Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 16 oktober 1990, [130], 10607 
(Vr. nr. 55). 

1563. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Vice-eerste minister en 
minister van institutionele hervormingen, belast met de herstructurering van het "Ministère de 
l'Education nationale" en belast met de herstructurering van het ministerie van het Brusselse Gewest 
(bevoegdheid herstructurering van het ministerie van het Brusselse Gewest) over "Instellingen van 
openbaar nut - Controle - Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 
20 november 1990, [134], 10884 (Vr. nr. 64). 

• De Vice-eerste minister acht zich onbevoegd om te anffi!oorden. 

1564. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en middenstand (bevoegdheid middenstand) over "Instellingen van openbaar 
nut - Controle - Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 16 oktober 1990, 
[130], 10568 (Vr. nr. 69). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 55 van dezelfde datum. 

1565. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Minister van 
buitenlandse handel over "Instellingen van openbaar nut - Controle - Regeringscommissarissen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 23 oktober 1990, [131], 10665 (Vr. nr. 72). 

1566. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Staatssecretaris voor 
energie, toegevoegd,aan de Minister van economische zaken, over "Instellingen van openbaar nut -
Controle - Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 4 december 1990, [135], 
11257 (Vr. nr. 81). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 223 van dezelfde datum. 

1567. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de 
ontwikkelingssamenwerking over "Instellingen van openbaar nut 
Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 11 december 1990, 
(Vr. nr. 106). 

Minister van 
Controle 
[136], 11389 

1568. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Staatssecretaris voor 
leefmilieu en maatschappelijke emancipatie, toegevoegd aan 
maatschappelijke emancipatie), over "Instellingen van 
Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 
(Vr. nr. 162). 

de Eerste minister (bevoegdheid 
openbaar nut Controle -
16 oktober 1990, [130], 10617 

• De vraagsteller wordt venvezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 350 van dezelfde datum. 
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1569. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economische zaken en het plan, belast met de herstructurering van het ministerie van 
onderwijs (bevoegdheid economische zaken en het plan) over "Instellingen van openbaar nut -
Controle - Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 4 december 1990, [135], 
11145 (Vr. nr. 223). 

1570. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Staatssecretaris voor 
leefmilieu en maatschappelijke emancipatie, toegevoegd aan de Eerste minister (bevoegdheid 
leefmilieu), over "Instellingen van openbaar nut - Controle - Regeringscommissarissen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, [132], 10787 (Vr. nr. 227). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 350 van dezelfde datum. 

1571. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Staatssecretaris voor 
volksgezondheid en gehandicaptenbeleid, toegevoegd aan de Minister van sociale zaken en, wat 
betreft het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen, aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid, over "Instellingen van openbaar nut Controle 
Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 4 december 1990, [135], 11274 
(Vr. nr. 279). 

1572. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Minister van sociale 
zaken over "Instellingen van openbaar nut - Controle - Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1990-1991,4 december 1990, [135], 11200 (Vr. nr. 350). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Minister van 
· binnenlandse zaken, van de modemisering van de openbare diensten, en van de nationale 

wetenschappelijke en culturele instellingen over "Instellingen van openbaar nut - Controle -
Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 23 oktober 1990, [ 131 ], 10682 

. (Vr. nr. 571). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 10 september 1990 aan de Minister van 
financiën over "Instellingen van openbaar nut - Controle - Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1990-1991, 12 februari 1991, [144], 12223 (Vr. nr. 590). 

2.2.3 Publiekrechtelijke naamloze vennootschappen 

2.2.3.1 Andere 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Duquesne van 1 oktober 1997 aan de Minister van 
volksgezondheid en pensioenen over "'Société wallonne de distribution d'eau' - Aandeel ten laste 
van de schatkist", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 27 oktober 1997, [102], 13889 (Vr. nr. 94). 

• Over de beschikbaarheid van een ambtenarenpensioen voor personeelsleden van de ·"Société wallonne 
de distribution d'eau ", nu een publiekrechtelijke naamloze vennootschap maar voorheen een 
parastatale. 

1573. Schriftelijke vraag van de heer Laeremans van 30 oktober 1998 aan de Minister van ver"Voer 
over "BIAC - Personeelsleden - Wegverkeerstaken - Statuut", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 
14 december 1998, [155], 20997 (Vr. nr. 828). 

• Vraag niet beantwoord. De vraag betreft personeelsleden van de publiekrechtelijke naamloze 
vennootschap BIAC die wegverkeerstaken vervullen zonder enig statuut ("een soort privé-militie'~. 

2.2.3.2 Publieke investeringsmaatschappijen (wet 2 april 1962) 

Vragen over individuele investeringsmaatschappijen zijn niet opgenomen. Zie daarover ook supra, onder 
"Privatisering van staatsactiva: gerealiseerde operaties - Nationale Investeringsmaatschappij (NIM)" en onder 
"Privatisering van staatsactiva : gerealiseerde operaties - GIMV". 
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Gegevens over participaties van individuele maatschappijen staan supra, onder "Vermogen van de Staat -
roerend". · 

1574. Schriftelijke vraag van de heer Didden van 2 september 1987 aan de Voorzitter van de 
Vlaamse executieve en Gemeenschapsminister van economie en werkgelegenheid over 
"Personeelsleden overheidsholdings - Voorwaarden deelname in kapitaal van ondernemingen met 
overheidsparticipatie", Vr. enAntw., Vl. R., 1986-1987, 16 oktober 1987, [21], 961 (Vr. nr. 99). 

• De vraag, maar vooral het antwoord, zijn toegespitst op de GIMV. 

2.2.3.3 Openbare kredietinstellingen (wet 17 iuni 1991) 

• Zie ook supra, onder "Privatisering van staatsactiva : gerealiseerde operaties - ... " en infra, onder 
"Taalwetgeving" 

1575. Schriftelijke vraag van de heer Humbiet van 29 april1981 aan de Minister van financiën over 
"Openbare kredietinstellingen - Projekten", Vr. en Antw., Senaat, 1980-1981, 26 mei 1981, [33], 
1357 (Vr. nr. 45). · 

• Vraag niet beantwoord. 

1576. Interpellatie van de heer Humbiet tot de Minister van financiën over "de noodzaak om de 
ASLK te regionaliseren", Hand., Senaat, 1980-1981, 9 juli 1981, [67], 1979. 

1577. Interpellatie van de heer Valkeniers tot de Vice-eerste minister en minister van financiën en 
~buitenlandse handel over "de noodzakelijke oprichting van een Vlaamse Spaarkas in het kader van 
de regionalisering van de openbare kredietinstellingen", Hand., Kamer, 1981-82, 30 maart 1982, 
[37], 1151. 

1578. Mondelinge vraag van de heer Diegenant aan de Vice-eerste minister en minister van financiën 
en buitenlandse handel over "de regionalisatie van de openbare kredietinstellingen", Hand., Kamer, 
1981-82, 1 april1982, [42], 1309. 

1579. Interpellatie van de heer Valkeniers tot de Vice-eerste minister en minister van financiën en 
buitenlandse handel over "de noodzakelijke federalisering of regionalisering van de openbare 
kredietinstellingen", Hand., Kamer, 1982-83, 3 maart 1983, [54], 1676. 

1580. Schriftelijke vraag van de heer Vervaet van 28 april 1983 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Financiële instellingen - Raad van beheer", 
Vr. en Antw., Kamer, 1982-83, 31 mei 1983, [30], 2517 (Vr. nr. 256). 

1581. Mondelinge vraag van de heer Diegenant aan de Vice-eerste minister en minister van financiën 
en buitenlandse handel over "de regionalisatie van de openbare kredietinstellingen", Hand., Kamer, 
1982-83, 25 november 1982, [18], 492. 

1582. Interpellatie van de heer -be Croo tot de Minister van financiën over "de openbare 
kredietinstellingen", Hand., Kamer, Commissie voor de financiën, 1988-89, 6 juni 1989, [C 43], 15. 

+debat en stemming over motie tot besluit van de interpellatie: Hand., Kamer, 1988-89, 21 juni 
1989, [60], 2788. 

1583. Interpellatie van de heer De Croo tot de Minister van f!nanciën over "de openbare 
kredietinstellingen", Hand., Kamer, Commissie voor de financiën, 1989-90, 22 november 1989, 
[C 12], 45. 

15 84. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 17 april 1990 aan de Minister van financiën 
over "Openbare kredietinstellingen - Aantal Franstalige en Nederlandstalige dossiers", Vr. en Antw., 
Senaat, 1989-1990, 21 augustus 1990, [45], 2110 (Vr. nr. 164). -

1585. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Minister van 
binnenlandse zaken, van de modemisering van de openbare diensten, en van de nationale 
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wetenschappelijke en culturele instellingen over "Instellingen van openbaar nut - Controle -
Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, 23 oktober 1990, [131], 10686 
(Vr. nr. 28). 

• Het antwoord handelt o.m. over het Gemeentekrediet. Vraag en antwoord zijn identiek aan schriftelijke 
vraag nr. 28 van 7 september 1990. 

1586. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Staatssecretaris van 
middenstand en van de oorlogsslachtoffers over "Instellingen van openbaar nut - Controle .. 
Regeringscommissarissen", Vr. en Antw.,· Kamer, 1990-1991, 16 oktober 1990, [130], 10607 
(Vr. nr. 55). 

• Over Nationale Kas voor Beroepskrediet en Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet. 

1587. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 7 september 1990 aan de Minister van 
binnenlandse zaken, van de modernisering van de openbare diensten, en van de nationale 
wetenschappelijke en culturele instellingen over "Instellingen van openbaar nut - Controle -
Regeringscommissarissen", Vr. enAntw., Kamer, 1990-1991, 23 oktober 1990, [131], 10682 
(Vr. nr. 571). 

• Het antwoord handelt o.m. over het Gemeentekrediet. Vraag en antwoord zijn identiek aan schriftelijke 
vraag nr. 28 van 7 september 1990. 

1588. Schriftelijke vraag van de heer Bertouille van 10 september 1990 aan de Minister van 
financiën over "Instellingen van openbaar nut - Controle - Regeringscommissarissen", Vr. en Antw., 

~j 

Kamer, 1990-1991, 12 februari 1991, [144], 12223 (Vr. nr. 590). 

• O.m. over Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet, 
Nationale Kas voor Beroepskrediet en Nationale Delcrederedienst, maar het antwoord heeft een meer 

. algemene draagwijdte. Naar dit antwoord wordt ook verwezen in het antwoord op vragen nrs. 54 
(Vr. enAntw., Kamer, 1990-1991, 12 februari 1991, [144}, 12265) en 603 (Vr. enAntw., Kamer, 
1990-1991, 12februari 1991, [144}, 12227) (zelfde vraagsteller, zelfde datum, zelfde titel). 

1589. Schriftelijke vraag van de heer Vanhorenbeek van 26 augustus 1991 aan de Minister van 
.. financiën over "OKI's - Gewestelijke inbreng", Vr. en Antw., Kamer, 1991-1992, [s.d.], [182], 

~· 15177 (Vr. nr. 814). 

1590. Schriftelijke vraag van de heer Van Hooland van 14 oktober 1991 aan de Minister van 
financiën over "Uitvoering herstructurering OKI-sector", Vr. en Antw., Senaat, 1991-1992, [s.d.], 
[4], 108 (Vr. nr. 8). 

1591. Interpellatie van de heer Michel tot de Minister van financiën over "de praktische 
onmogelijkheid om de wet houdende organisatie van de openbare kredietsector uit te voeren", 
Hand., Kamer, Commissie voor de financiën, 1991-1992, 17 oktober 1991, [C 2], 29 (Int. nr. 801). 

· 1592. Schriftelijke vraag van de heer Van Vaerenbergh van 17 maart 1992 aan de Minister van 
financiën over "OKI's - Herstructurering", Vr. en Antw., Kamer, BZ 1991-1992, 4 mei 1992, [8], 
376 (Vr. nr. 8). 

1593. Schriftelijke vraag van de heer Van Vaerenbergh van 20 mei 1992 aan de Minister van 
financiën over "OKI -Herstructurering", Vr. en Antw., Kamer, BZ 1991-1992, 22 juni 1992, [15], 
800 (Vr. nr. 91). 

1594. Mondelinge vraag van de heer Van Hooland aan de Minister van financiën over "de 
bestuursorganen en taalkaders in de openbare lcredietinstellingen", Hand., Senaat, 1992-1993, 
3 november 1992, [6], 144. 

1595. Interpellatie van de heer Daems tot de Minister van financiën over "de herstructurering van de 
openbare lcredietsector", Hand., Kamer, Commissie voor de Financiën, 1992-1993, 21 december 
1992, [C 31], 1 (Int. nr. 206). 
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0000. Schriftelijke vraag van de heer Knoops van 3 januari 1994 aan de Minister van financiën over 
"Openbare lcredietinstellingen- Werkgelegenheidsbeleid", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 30 mei 
1994, [107], 11128 (Vr. nr. 856). 

2.2.3.4 Autonome overheidsbedrijven (wet 21 maart 1991) 

Enkel vragen met een algemene draagwijdte zijn opgenomen. Vragen over individuele autonome 
overheidsbedrijven komen aan bod supra, onder "_". Vragen over de toepassing van de taalwetgeving staan 
supra, onder "Taalwetgeving". 

1596. Mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Eerste minister over· "de aanduiding van de 
Voorzitter, de afgevaardigde-beheerder, de leden van het directiecomité en deze van de Raad van 
Bestuur van de door de wet op de overheidsbedrijven opgerichte of hervormde overheidsbedrijven", 
Hand., Kamer, 27 juni 1991, 3500. 

1597. Mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Eerste minister over "de aanduiding van de 
voorzitter, de afgevaardigde-beheerder, de leden van het directiecomité en deze van de raad van 
bestuur van de door de wet op de overheidsbedrijven opgerichte of hervormde overheidsbedrijven", 
Hand., Kamer, 5 juli 1991, 3701. 

1598. Interpellatie van de heer Vautmans tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de beheerscontracten van de NMBS en de RIT", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, BZ 1991-1992, 30 juni 1992, [C 54], 1 (Int. nr. 96). 

• O.m. over het verschil tussen de beheerscontracten van de onderscheiden autonome 
overheidsbedrijven. 

f599. Schriftelijke vraag van de heer Simons van 27 oktober 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsbedrijven - Reclame budgetten", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 13 juni 1994, [109], 11298 (Vr. nr. 733). 

1600. Mondelinge vraag van de heer Desutter aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de uitblijvende beheersplannen van De Post en 
Belgacom", Hand., Senaat, 1992-1993, 14 juli 1993, 3760. 

160 1. Schriftelijke vraag van de heer Breyne van 17 januari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsbedrijven-NMBS-Belgacom
Sponsoring", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 2 mei 1994, [104], 10751 (Vr. nr. 857). 

1602. Schriftelijke vraag van de heer Dielens van 14 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Economische overheidsbedrijven -
Raadgevende comités", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 6 februari 1995, [139], 14743 
(Vr. nr. 1199). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 22 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsbedrijven - Filialen - Bestuurder 
- Belangenconflict", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 27 december 1994, [134], 13976 
(Vr. nr. 1209). 

• Vraag niet beantwoord. 

1603. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 22 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsbedrijven - Paritaire 
commissie", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 6 december 1994, [136], 14334 (Vr. nr. 1210). -

1604. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 22 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijv~n over "Overheidsbedrijven - Paritaire 
commissie", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 27 december 1994, [134], 13976 (Vr. nr. 1210). 
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• Vraag niet beantwoord. 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 22 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsbedrijven - Audits", 
Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 27 december 1994, [134], 13976 (Vr. nr. 1211). 

• Vraag niet beantwoord. 

1605. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 10 februari 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsbedrijven -
Raadgevende comités", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 20 maart 1995, [145], 15480 
(Vr. nr. 1320). 

• Vraag niet beantwoord. 

0000. Interventie van de heer Ansoms n.a.v. de interpellatie van mevrouw Cahay-André tot de 
Minister van vervoer over "de evaluatie van het beheersplan 1993-1996 van de NMBS", Hand., 
Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 
20 november 1996, [C 215], 20. 

• Over het beheerscontract van de NMBS. O.m. : "Het huidige beheerscontract is een soort vrijbriefvoor 
de NMBS. De NMBS heeft het trouwens waarschijnlijk zelf opgesteld. Als de overheid er niet in slaagt 
duidelijke, controleerbare en sanctioneerbare parameters op te stellen, dan vrezen wij dat het een maat 
voor niets wordt . ... ". 

1606. Schriftelijke vraag van de heer Annemans van 10 maart 1997 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Autonome overheidsbedrijven -Hoog comité van toezicht- Gerechtelijke 
bevoegdheid", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 1 apri11997, [76], 10364 (Vr. nr. 158). 

• De vraagsteller wordt venvezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 157 van dezelfde datum 
(Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 1 april 1997, [76}, 10362) maar dat antwoord is niet terzake. 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Loones van 10 februari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Nieuwe bestemming postgebouw Oostende -
Maritiem Museum", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 30 juni 1998, [1-76], 3954 (Vr. nr. 842). 

• O.m. over de overheveling van onroerende goederen van de Staat naar autonome overheidsbedrijven . 

. 1607. Schriftelijke vraag van de heer Leterme yan 19 juni 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Gebruik van het 
openbaar domein- Bevoegdheidsverdeling", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 14 december 1998, 
21023 (Vr. nr. 329). 

• De vraag betreft art. 98 wet 21 maart 1991, zoals gewijzigd door de wet van 19 december 1997. 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Van Eetvelt van 20 augustus 1998 aan de Minister van Vice
eerste minister en minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over 
"Post - Jaarlijkse controle van de dienstverlening", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 3 november 
1998, [149], 20337 (Vr. nr. 340). 

• Controle op de in het beheerscontract vermelde kwaliteitscriteria. 

1608. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van vervoer over "het bedrag van de 
bezoldiging van bestuurders en directieraadsleden die de Staat in autonome overheidsbedrijven 
vertegenwoordigen", Hand., Kamer, 1998-1999, 4 maart 1999, [317], 11222. 

2.2.4 Intercommunales, gemeentelijke regieën, autonome gemeentebedrijven 

• Zie ook infra, onder "Van het gemeen recht afwijkendjuridisch statuut- Fiscaliteit". 
- . 

1609. Interpellatie van de heer Van Vaerenbergh tot de Vice-eerste minister en minister van justitie 
en economische zaken over "de electriciteitsdistributie en het monopolie van de gemeenten", Hand., 
Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs en de nationale 
wetenschappelijke en culturele instellingen, 1992-1993, 15 oktober 1992, [C 7], 67 (Int. nr. 162). 
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1610. Schriftelijke vraag van de heer Viseur van 16 november 1992 aan de Minister-president van 
het Waalse Gewest, belast met economie, KMO en externe betrekkingen over "Intercommunales et 
décret modifiant la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique", Vr. en Antw., 
W. Gew. R., 1992-1993,20 november 1992, [1], 14 0/r. nr. 4). 

• Gevraagd wordt of intercommunales nu wel of niet van expansiesteun kunnen genieten. Antwoord: " ... 
les intercommunales de développement économique, en raison de leur statut hybride, doivent être 
analysées au cas par cas afin de déterminer si elles peuvent bénéficier d'une prime à 
l'investissement ... ". 

1611. Schriftelijke vraag van de heer Viseur van 16 november ~992 aan de Minister-president van 
het Waalse Gewest, belast met economie, KMO en externe betrekkingen over "Intercommunales et 
décret modifiant la loi du 4 août 1978 sur la réorientation économique", Vr. en Antw., W. Gew. R., 
1992-1993, 20 november 1992, [1], 15 (Vr. nr~ 5). 

• Gevraagd wordt of intercommunales nu wel of niet van staatssteun kunnen genieten. Antwoord : " ... les 
intercommunales de développement économique, en raison de leur statut hybride, doivent être 
analysées au cas par cas afin de déterminer si elles peuvent bénéficier d'une prime à 
l'investissement ... ". 

1612. Interpellatie van de heer Dielens tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "de 
herstructurering van de energiesector", Hand., Vl. R., 1992-1993,3 februari 1993, [30], 1219. 

1613. Interpellatie van de heer Drouart tot de Minister-voorzitter van de Brusselse regering over "de 
dysfunctie van de intercommunales in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", Hand., Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad, 1994-1995, 13 januari 1995, [10], 357. 

1614. Schriftelijke vraag van de heer Drouart van 23 januari 1995 aan de Voorzitter van de Brusselse 
regering en minister belast met ruimtelijke ordening, de ondergeschikte besturen en tewerkstelling 
over "De nieuwe beheerorganen van de intercommunales", Hand., Br. H.R., 1994-1995, 27 maart 
1995, [50], 4684 (Vr. nr. 803). 

1615. Mondelinge vraag van de heer Geysels tot de Vlaamse minister van binnenlandse 
aangelegenheden, stedelijk beleid en huisvesting over "de verklaringen van de minister omtrent 
Electrabel en de gemeenten", Hand., Vl. Pari., 1995-1996, 14 maart 1996, [29], 1512. 

1616. Mondelinge vraag van de heer Van Vaerenbergh tot de Vlaamse minister van binnenlandse 
aangelegenheden, stedelijk beleid en huisvesting over "de brief van de minister inzake de 
contractverlenging tussen de gemeenten en Electrabel", Hand., Vl. Pari., 1995-1996, 14 maart 
1996, [29], 1512. 

1617. Mondelinge vraag van de heer Decaluwé tot de Vlaamse minister van binnenlandse 
aangelegenheden, stedelijk beleid en huisvesting over "het verzoek van de minister om de wijziging 
van de statuten tussen Electrabel en de gemeenten voorlopig te staken", Hand., Vl. Pari., 
1995-1996, 14 maart 1996, [29], 1512. 

1618. Mondelinge vraag van de heer Stevaert tot de Vlaamse minister van binnenlandse 
aangelegenheden, stedelijk beleid en huisvesting over "de gemengde energie-intercommunales en 
het voorstel van Electrabel", Hand., Vl. Pari., 1995-1996, 14 maart 1996, [29], 1512. 

1619. Schriftelijke vraag van de heer Snappe van 22 maart 1996 aan de Waalse minister van 
binnenlandse zaken en openbaar ambt over "Tutelle des intercommunales", Vr. en Antw., 
W. Gew. R., 1995-1996,29 maart 1996, [7], 16 0/r. nr. 47). 

1620. Interpellatie van de heer Snappe tot de Waalse minister van binnenlandse zaken en openbaar 
ambt en de Minister van onderzoek, technologische ontwikkeling, sport en internationale 
betrekkingen over "les intercommunales de distribution d'énergie - relations avec Electrabel", 
Hand., W. Pari., 1995-1996, 27 maart 1996, [16], 49. 
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1621. Schriftelijke vraag van de heer Baille van 23 april 1996 aan de Waalse minister van 
binnenlandse zaken en openbaar ambt over "Evaluation de la tutelle du Gouvernement walion sur 
les intercommunales ne dépassant pas les limites de la Région", Vr. en Antw., W. Gew. R., 
1995-1996, 30 april1996, [9], 15 (Vr. nr. 58). 

1622. Schriftelijke vraag van de heer Baille van 23 april 1996 aan de Waalse minister van 
binnenlandse zaken en openbaar ambt over "Fonctionnement transparent des intercommunales 
wallonnes", Vr. en Antw., W. Gew. R., 1996-1997, 14 november 1996, [2], 15 (Vr. nr. 59). 

1623. Mondelinge vraag van de heer Bogaert tot de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van buitenlands beleid, Europese aangelegenheden, wetenschap en technologie· 
over "de gevolgen van de liberalisering van de Europese energiemarkt voor de Vlaamse economie", 
Hand., VI. Pari., 1995-1996, 8 mei 1996, [41], 2119. 

1624. Mondelinge vraag van de heer Baille aan de Waalse minister van binnenlandse zaken en 
openbaar ambt over "Ie suivi des relations entre communes et intercommunales mixtes 
d'électricité", Vr. en Antw., W. Gew. R., 1995-1996, 29 mei 1996, [12], 56. 

1625. Mondelinge vraag van de heer Vanhengel aan de Minister-president van de Brusselse regering 
over "de eventuele gevolgen van het standpunt van de heer Van Miert, Europees commissaris, over 
de samenwerking tussen Electrabel en de gemeenten", Hand., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 
1995-1996,31 mei 1996, [20], 735. 

1626. Mondelinge vraag van de heer Geysels tot de Minister-president van de Vlaamse regering, 
:- Vlaamse minister van buitenlands beleid, Europese aangelegenheden, wetenschap en technologie 

over "de brief van de Europese Commissie aan de intercommunales betreffende de derde
generatiestatuten van Electrabel", Hand., Vl. Pari., 1995-1996, 5 juni 1996, [53], 2616. 

-1627. Mondelinge vraag van de heer Bogaert tot de Minister-president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van buitenlands beleid, Europese aangelegenheden, wetenschap en technologie 
over "de kritiek van de Europese Commissie op de derde-generatiestatuten inzake de 
electriciteitsdistributie", Hand., Vl. Pari., 1995-1996, 5 juni 1996, [53], 2616. 

0000. Interpellatie van de heer Vanoost tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "het monopolie van Distrigas en de onderhandelingen met de 
intercommunales over nieuwe leveringscontracten", Hand., Kamer, Commissie voor het 
bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele 
instellingen, de middenstand en de landbouw, 1996-1997,22 april1997, [C 319], 1 (Int. nr. 1217). 

1628. Mondelinge vraag van de heer De Richter aan de Vice-eerste minister en minister van 
economie en telecommunicatie over "het gevraagde uitstel voor het liberaliseren van de 
energiemarkt en in de inhoud van het begrip 'stranded costs"', Hand., Kamer. Commissie voor het 
bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale Wetenschappelijke en culturele 
instellingen, de middenstand en de landbouw, 1997-1998, 19 mei 1998, [C 573], 8 (Vr. nr. 1133). 

• Zie de repliek van de vraagsteller, over de derde-generatiestatuten van de gemengde intercommunales. 

2.2.5 Verenigingen zonder winstoogmerk en instellingen van openbaar nut (wet 27 juni 
1921) 

Verzelfstandigde lichamen kunnen de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk. In dat verband 
werd in het proefschrift de vraag gesteld naar de legaliteit van een bij wet opgelegd lidmaatschap van zulke vzw. 
De hieronder genoemde vraag illustreert die problematiek. · 

1629. Schriftelijke vraag van mevrouw Bertouille van 11 december 1996 aan de Waalse minister van 
binnenlandse zaken en openbaar ambt over "Les asbl provinciales", Vr. en Antw., W. Gew. R., 
1996-1997,31 december 1996, [5], 27 (Vr. nr. 38). 
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1630. Schriftelijke vraag van mevrouw Bertouille van 11 maart 1997 aan de Waalse minister van 
binnenlandse zaken en openbaar ambt over "Loi sur les marchés publies applicable aux asbl créées 
par les communes, les provinces et les intercommunales", Vr. en Antw., W. Gew. R., 1996-1997, 
14 maart 1997, [10], 31 (Vr. nr. 78). 

1631. Schriftelijke vraag van de heer Moerman van 14 april 1997 aan de Minister van 
landsverdediging over "Strijdkrachten - Vzw's", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 19 mei 1997, 
[82], 11206 (Vr. nr. 297). 

• "In het leger zijn er tal van VZlV's die zich bovendien steeds meer bevoegdheden toeëigenen . ... ". 

1632. Schriftelijke vraag van de heer Viseur van 27 juni 1997 aan de Vice-eerste minister en minister 
van financiën en buitenlandse handel over "Rechtspersonenbelasting", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 1 december 1997, [107], 14520 (Vr. nr. 957). 

• Het antwoord op de vraag geeft een inzicht in het aantal v.z. w. 's en instellingen van openbaar nut in de 
zin van de wet van 27 juni 1921. 

1633. Schriftelijke vraag van de heer Bacquelaine van 1 oktober 1999 aan de Minister van 
consumentenzaken, volksgezondheid en leefmilieu over "Fonds voor dringende geneeskundige 
hulpverlening (FDGH)- Boekhouding", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 22 november 1999, [7], 
673 (Vr. nr. 11). 

• Het antwoord gaat o.m. in op de samenstelling van het budget van deze vzw waarvan 
verzekeringsinstellingen gedwongen lid zijn. "De beide overige derden zijn afkomstig van de 
verzekeringsinstellingen die het fonds spijzen en waarvan het aantal verruimd zal worden. Er werd in 
die zin een koninklijk besluit opgemaakt, dat zeer binnenkort gepubliceerd wordt." 

2.2.6 Adviesraden 

Vragen over de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen binnen adviesraden zijn niet 
opgenomen. Vragen over individuele adviesorganen zijn evenmin opgenomen, tenzij ze een problematiek van 
algemeen belang aan de orde stellen. 

1634. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 21 maart 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Sociaal-Economisch Comité voor de distributie", 
Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 2juni 1998, [1-74], 3857 (Vr. nr. 138). 

1635. Mondelinge vraag van de heer Olaerts aan de Vice-eerste minister en minister van economie en. 
telecommunicatie over "Fenix en het sociaal-economisch comité voor de distributie", Hand., 
Kamer, 1997-1998, 23 oktober 1997, [192], 6751. 

1636. Mondelinge vraag van de heer Dewael aan de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "het negatief advies van het sociaal-economisch Comité voor de Distributie 
inzake Fenix", Hand., Kamer, 1997-1998, 20 november 1997, [197], 7013. 

163 7. Mondelinge vraag van de heer Vanvelthoven aan de Vice-eerste minister en minister van 
economie en telecommunicatie over "het negatiefadvies inzake 'Fenix"', Hand., Kamer, 1997-1998, 
20 november 1997, [197], 7013. 

• Het. "Sociaal-Economisch Comité voor de distributie" is een voorbeeld van een "adviesorgaan" dat 
bindende adviezen uitbrengt. . 

1638. Schriftelijke vraag van de heer Lozie van 8 september 1997 aan de Minister van 
volksgezondheid over "Uitvoeringsbesluiten- Advies van de Hoge Gezondheidsraad- Institutioneel 
anachronisme", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 5 januari 1998, [111], 15077 (Vr. nr. 394). 

1639. Schriftelijke vraag van de heer Lozie van 30 december 1997 aan de Staatssecretaris voor 
veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu over "Uitvoeringsbesluiten - Advies van de 
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Hoge Gezondheidsraad- Institutioneel anachronisme", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 16 februari 
1998, [117], 16140 (Vr. nr. 106). 

• " ... Het komt er dus op neer dat een adviesorgaan op federaal vlak moet advies uitbrengen over zaken 
die niet tot de federale bevoegdheden behoren. ... ". 

2.3 (Van het gemeen recht afwijkend) Juridisch statuut 

2.3.1 Aansprakelijkheidsrecht en aansprakelijkheidsverzekering 

1640. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 21 februari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Aansprakelijkheid van Belgacom", Vr. en Antw., 
Senaat, 1997-1998, 14 oktober 1997, [1-56], 2834 (Vr. nr. 125). 

• De vraag handelt over het van het gemeen recht afwijkende aansprakelijkheidsregime van Belgacom. 

1641. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 5 december 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Reglement van De Post - Diefstal 
postassignaties", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998,20 januari 1998, [1-64], 3273 (Vr. nr. 675). 

• Vraag niet beantwoord. Gevraagd wordt o.m. : "Is het principe van de niet-aansprakelijkheid op lange 
termijn houdbaar ? Zo ja, waarom ? " 

,;,-1642. Schriftelijke vraag van de heer Loones van 9 december 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "De Post - Taxipost", Vr. en Antw., Senaat, 
1997-1998, 3 februari 1998, [1-65], 3349 (Vr. nr. 685). 

• Gevraagd wordt o.m. : "Welke aansprakelijkheid kan De Post oplopen in geval zij bepaalde 
termijnresultaten niet haalt ? " 

1643. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 10 september 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Wet 
aansprakelijkheid motorvoertuigen - BA-autoverzekering", Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, 
12januari 1999, [1-90], 4752 (Vr. nr. 1288). 

• Gevraagd wordt naar de gelijkstelling van verzelfstandigde lichamen met de Staat, die zelf zijn 
aansprakelijkheid kan dekken i.p.v. zich door een privé-maatschappij te laten verzekeren. De minister 
beloofde een bijkom~nd antwoord, dat er echter niet is gekomen. 

2.3.2 Beslagrecht, uitvoeringsimmuniteit 

1644. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17' februari 1998 aan de Minister van 
volksgezondheid en pensioenen (bevoegdheid pensioenen) over "Goederen die toebehoren aan 
publiekrechtelijke rechtspersonen - Beslagprocedures", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 6 april 
1998, [124], 17177 (Vr. nr. 114). 

1645. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Minister van landbouw en 
de kleine en middelgrote ondernemingen (bevoegdheid KMO) over "Goederen die toebehoren aan 
publiekrechtelijke rechtspersonen - Beslagprocedures", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 20 april 
1998, [125], 17342 (Vr. nr. 120). 

1646. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel (bevoegdheid 
buitenlandse handel), over "Goederen die toebehoren aan publiekrechtelijke rechtspersonen -
Beslagprocedures", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 31 augustus 1998, [141], 19426 (Vr. nr. 141). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 332 van 17 februari 1998 
(infra). 

Privatisering en verzelfstandiging- Bibliografie - Boek IJ. Verzelfstandiging in België 



[b-193] 

164 7. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Eerste minister over 
"Goederen die toebehoren aan publiekrechtelijke rechtspersonen - Beslagprocedures", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 23 maart 1998, [122], 16854 (Vr. nr. 168). 

1648. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Minister van landbouw en 
de kleine en middelgrote ondernemingen (bevoegdheid landbouw) over "Goederen die toebehoren 
aan publielcrechtelijke rechtspersonen - Beslagprocedures", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 
20 april 1998, [125], 17340 (Vr. nr. 221). 

1649. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Goederen die toebehoren aan publielcrechtelijke rechtspersonen -
Beslagprocedures", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 11 mei 1998, [128], 17715 (Vr. nr. 267). 

1650. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel (bevoegdheid 
telecommunicatie), over "Goederen die toebehoren aan publielcrechtelijke rechtspersonen -
Beslagprocedures", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 28 september 1998, [144], 19732 
(Vr. nr. 296). ' 

• Het antwoord betreft enkel het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). 

1651. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel (bevoegdheid 
economie), over "Goederen die toebehoren aan publielcrechtelijke rechtspersonen -
Beslagprocedures", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 31 augustus 1998, [141], 19419 (Vr. nr. 331). 

1652. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Minister van buitenlandse 
zaken over "Goederen die toebehoren aan publielcrechtelijke rechtspersonen - Beslagprocedures", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 23 maart 1998, [122], 16885 (Vr. nr. 332). 

1653. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Minister van 
landsverdediging over "Goederen die toebehoren aan publielcrechtelijke rechtspersonen -
Beslagprocedures", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 6 april1998, [124], 17191 (Vr. nr. 465). 

1654. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Minister tewerkstelling 
en arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen (bevoegdheid 
tewerkstelling en arbeid) over "Goederen die toebehoren aan publielcrechtelijke rechtspersonen -
Beslagprocedures", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998,4 augustus 1998, [139], 19202 (Vr. nr. 493). 

1655. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Minister van 
volksgezondheid en pensioenen (bevoegdheid volksgezondheid) over "Goederen die toebehoren aan 
publielcrechtelijke rechtspersonen - Beslagprocedures", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 15 juni 
1998, [132], 18243 (Vr. nr. 500). 

1656. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Minister van sociale 
zaken over "Goederen die toebehoren aan publielcrechtelijke rechtspersonen - Beslagprocedures", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 4 mei 1998, [127], 17609 (Vr. nr. 585). 

1657. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Minister van vervoer over 
"Goederen die toebehoren aan pubHelaechtelijke rechtspersonen - Beslagprocedures", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 11 mei 1998, [128], 17710 (Vr. nr. 677). 

1658. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Minister vanjustitie over 
"Goederen die toebehoren aan pubHelaechtelijke rechtspersonen - Beslagprocedures", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 24 november 1997, [106], 14378 (Vr. nr. 707). 

• Vraag niet beantwoord. 

1659. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Goederen die toebehoren aan publielcrechtelijke 
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rechtspersonen - Beslagprocedures", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 7 september 1998, [142], 
19488 (Vr. nr. 813). 

1660. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 februari 1998 aan de Minister van financiën 
over "Goederen die toebehoren aan publiekrechtelijke rechtspersonen - Beslagprocedures", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 29 juni 1998, [134], 18585 (Vr. nr. 1243). 

2.3.3 Fiscaliteit 

0000. Interpellatie van de heer Eerdekens tot de Minister van financiën over "de onterechte 
belastingontwijking inzake gemengde intercommunale maatschappijen voor electriciteit- en 
gasvoorziening", Hand., Kamer, Commissie voor de financiën, 1992-1993, 14 juli 1993, [C 139], 
30 (Int. nr. 608). 

1661. Schriftelijke vraag van de heer Erdman van 26 januari 1996 aan de Vice-eerste minister en 
1 

minister van financiën en buitenlandse handel over "Instellingen onderworpen aan ( 
vennootschapsbelasting", Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 12 maart 1996, [1-12], 566 (Vr. nr. 47). 

1662. Mondelinge vraag van de heer Borginon aan de Vice-eerste minister en minister van financiën 
en buitenlandse handel over "de Antwerpse en de Gentse havens die, in tegenstelling tot de andere 
havens, niet vrijgesteld worden van vennootschapsbelastingen", Hand., Kamer, 1996-1997, 
24 oktober 1996, [1 07], 3851. 

1663. Interpellatie van de heer Sirnonet tot de Vice-eerste minister en minister van financiën en 
buitenlandse handel over "de toepassing van de rechtspersonenbelasting op de Belgische havens", 
Hand., Kamer, Commissie voor de financiën en de begroting, 1996-1997, 29 januari 1997, 
[C 265], 1 (Int. nr. 10 17). 

1664. Schriftelijke vraag van mevrouw Cahay-André van 18 februari 1997 aan de Vice-eerste 
minister en minister van financiën en buitenlandse handel over "Autonome gemeentelijke regie -
Belastingregeling", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 24 maart 1997, [86], 11749 (Vr. nr. 772). 

0000. Mondelinge vraag van de heer Van Eetvelt aan de Vice-eerste minister en minister van 
financiën en buitenlandse handel over "het federaal havenbeleid", Hand., Kamer. Commissie voor 
de financiën en de begroting, 1998-1999, 20 januari 1998, [C 473], 3 (Vr. nr. 570). 

• In zijn antwoord gaat de minister in op de (discriminerende) fiscale behandeling van de Antwerpse 
havens in vergelijking met andere Belgische havens. 

1665. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 1 juli 1998 aan de Minister van financiën over 
"Vennootschapsbelasting - Regies en intercommunales", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 
26 oktober 1998, [148], 20279(Vr. nr. 1432). 

1666. Schriftelijke vraag van de heer Dernette van 27 november 1998 aan de Minister van financiën 
over "Registratier~chten - Maatschappijen voor sociale huisvesting - Vrijstelling", Vr. en Antw., 
Kamer, 1998-1999, 11 januari 1999, [158], 12331 (Vr. nr. 1575). 

• Vraag niet beantwoord. 

2.3.4 Handelspraktijken 

1667. Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe van 11 juli 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Houding Belgacom voor regularisatie 
contracten", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 16 december 1997, [1-61], 3122 (Vr. nr. 169). 

• Over de vermeende onverenigbaarheid van contracten met de Wet handelspraktij ken. 

1668. Mondelinge vraag van de heer Van Hoorebeke aan de Vice-eerste minister en minister van 
economie en telecommunicatie over "de toepassing van de wet betreffende de handelspraktijken op 
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de autonome overheidsbedrijven", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en 
de overheidsbedrijven, 1997-1998, 5 mei 1998, [C 563], 6 (Vr. nr. 986). 

2.3.5 Mededingingsrecht [p.m.] 

• Zie infra, onder "Intercommunales, gemeentelijke regieën, autonome gemeentebedrijven" over de 
verenigbaarheid met het mededingingsrecht van de zgn. derde-generatiestatuten die Electrabel met de 
intercommunales sloot. 

2.3.6 Personeelsstatuut, incl. pensioenregeling 

• Zie ook supra, onder "Boek /. Privatisering van staatsactiva : algemene beschouwingen - Sociale 
aspecten", onder "Boek /. Privatisering van staatsactiva : gerealiseerde operaties - Belgacom -
Pensioendossier", onder "Boek /. Privatisering van staatsactiva : gerealiseerde operaties - Regie voor 
maritiem transport (RMT)" en onder "Boek I. Privatisering van staatsactiva : Mogelijke toekomstige 
operaties - De Post - Pensioendossier". Zie ook infra, onder "Taalwetgeving (gebruik der talen in 
bestuurszaken, taalkaders)". 

1669. Schriftelijke vraag van de heer Van In van 31 juli 1985 aan de Vice-eerste minister en minister 
van financiën en middenstand over "Publieke financieringsinstellingen Extralegale 
pensioenfondsen", Vr. en Antw., Senaat, [46], 2191 (Vr. nr. 398). 

• Vraag niet beantwoord. "Eerder hebben we al doen uitschijnen dat alle publieke 
financieringsinstellingen met merkwaardige vlijt in de samenstelling van extralegale pensioenfondsen 
hebben voorzien . ... ". 

0000. Interpellatie van de heer Pacque tot de Vice-eerste minister en minister van binnenlandse 
zaken, openbaar ambt en decentralisatie over "het beleid gericht op de afbraak van de openbare 
diensten en de pogingen tot privatisering van het openbaar ambt", Hand., Senaat, 1985-1986, 10 
juli 1986, [66], 1632. 

1670. Schriftelijke vraag van de heer Van Grembergen van 15 oktober 1987 aan de Minister van 
binnenlandse zaken, openbaar ambt en decentralisatie over "Privatisering parastatale instellingen -
Syndicaal statuut", Vr. en Antw., Senaat, 1987-1988, [s.d.], [8], 345 (Vr. nr. 9). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 4 september 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "RIT-Belgacom - Ambtenaren -
Omschrijving van taken en beheersvergoedingen", Vr. en Antw., Senaat, 1991-1992, 29 september 
1992, [24], 1022 (Vr. nr. 154). 

• Vraag niet beantwoord; o.m.: "Voorziet RTT-Belgacom, in de blijkbaar op te richten bijkomende 
dochtervennootschappen of/en gemengde vennootschappen, die speciale regels binnen het statuut van 
zijn 'ambtenaren' ? ". 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Cardoen van 20 november 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS Detachering van 
spoorwegpersoneel naar TUC-Rail - Sociaal statuut", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 12 januari 
1993, [39], 1622 (Vr. nr. 234). 

0000. Mondelinge vraag van de heer Eeman aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de detachering van NMBS-personeel naar een 
dochteronderneming", Hand., Senaat, 1992-1993, 26 november 1992, [17], 473. 

1671. Schriftelijke vraag van de heer Peeters van 2 augustus 1993 aan de Minister van binnenlandse 
zaken en ambtenarenzaken over "Departement- Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1993 ... 1994, 
28 maart 1994, [100], 10120 (Vr. nr. 532). 

1672. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 21 december 1993 aan de Minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Post - Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 
1993-1994, 8 maart 1994, [98], 9805 (Vr. nr. 824). 
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1673. Schriftelijke vraag van de heer Knoops van 3 januari 1994 aan de Minister van financiën over 
"Openbare lcredietinstellingen- Werkgelegenheidsbeleid", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 30 mei 
1994, [107], 11128 (Vr. nr. 856). 

1674. Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy van 11 januari 1994 aan de Brusselse minister belast 
met financiën, begroting, openbaar ambt en externe betrekkingen over "Het aantal contractuelen in 
de gewestelijke administratie", Vr. en Antw., Br. H.R., 1993-1994, 28 april1994 (Vr. nr. 229). 

1675. Schriftelijke vraag van de heer Taylor van 14 maart 1994 aan de Minister van begroting over 
"Departement - Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 28 maart 1994, [100], 10095 
(Vr. nr. 51). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 962 van dezelfde datum. 

1676. Schriftelijke vraag van de heer Taylor van 14 maart 1994 aan de Eerste minister over 
"Departement - Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 18 april 1994, [ 1 02], 10431 
(Vr. nr. 147). 

1677. Schriftelijke vraag van de heer Taylor van 14 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken (bevoegdheid economische zaken) over·"Departement
Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 25 april1994, [103], 10614 (Vr. nr. 286). 

1678. Schriftelijke vraag van de heer Taylor van 14 maart 1994 aan de Minister van sociale zaken 
over "Departement- Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 25 april 1994, [103], 10665 
(Vr. nr. 306). 

1679. Schriftelijke vraag van de heer Taylor van 14 maart 1994 aan de Minister van 
maatschappelijke integratie, volksgezondheid en leefmilieu over "Departement - Contractuelen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 2 mei 1994, [104], 10813 (Vr. nr. 469). 

1680. Schriftelijke vraag van de heer Taylor van 14 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van justitie en economische zaken over "Departement - Contractuelen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1993-1994, 25 april1994, [103], 10531 (Vr. nr. 595). 

1681. Schriftelijke vraag van de heer Taylor van 14 maart 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Departement - Contractuelen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 13 juni 1994, [109], 11304 (Vr. nr. 957). 

1682. Schriftelijke vraag van de heer Taylor van 14 maart 1994 aan de Minister van financiën over 
"Departement - Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 13 juni 1994, [109], 11341 
(Vr. nr. 962). 

1683. Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus van 26 mei 1994 aan de Minister van tewerkstelling 
en arbeid over "Oyergang overheidsbedrijven naar de privésector - Behoud van rechten", 
Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994,20 september 1994, [125], 6608 (Vr. nr. 312). 

1684. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Vice
eerste minister en minister van begroting over "Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., 
Senaat, 1994-1995, 1 november 1994, [131], 6931 (Vr. nr. 9). 

1685. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Minister 
van wetenschapsbeleid en infrastructuur over "Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., 
Senaat, 1994-1995, 10 januari 1995, [141], 7430 (Vr. nr. 56). 

1686. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Minister 
van buitenlandse handel en minister van Europese zaken, toegevoegd aan de minister van 
buitenlandse zaken, over "Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 
1 november 1994, [131], 6940 (Vr. nr. 123). 

1 ~87. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de 
Staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Minister van buitenlandse 
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zaken, over "Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 29 november 
1994, [135], 7104 (Vr. nr. 137). 

1688. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Minister 
van pensioenen over "Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 
1 november 1994, [131], 6940 (Vr. nr. 146). 

1689. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Minister 
van de kleine en middelgrote ondernemingen en landbouw (bevoegdheid kleine en middelgrote 
ondernemingen) over "Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 
1 november 1994, [131], 6942 (Vr. nr. 300). 

1690. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Minister 
van de kleine en middelgrote ondernemingen en landbouw (bevoegdheid landbouw) over 
"Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 7 februari 1995, [145], 7639 
(Vr. nr. 300). 

" 1691. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Vice-
eerste minister en minister van buitenlandse zaken over "Contractuelen in openbare dienst", 
Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 1 november 1994, [131], 6927 (Vr. nr. 328). 

1692. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Minister 
van tewerkstelling en arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, 

.; over "Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 8 november 1994, [132], 
6983 (Vr. nr. 354). 

1693. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Minister 
, van sociale zaken over "Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 
': 1 november 1994, [131], 6952 (Vr. nr. 374). 

1694. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Minister 
van landsverdediging over "Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 
1 november 1994, [131], 6946 (Vr. nr. 400). 

1695. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Minister 
van maatschappelijk-e integratie, volksgezondheid en leefmilieu over "Contractuelen in openbare 
dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 1 november 1994, [131], 6952 (Vr. nr. 520). 

1696, Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Minister 
van binnenlandse zaken en ambtenarenzaken (bevoegdheid binnenlandse zaken) over 
"Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 13 december 1994, [137], 
7196 (Vr. nr. 619). 

1697. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Minister 
van financiën over "Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 
15 november 1994, [133], 7012 (Vr. nr. 858). 

1698. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 26 september 1994 aan de Vice
eerste minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Contractuelen in 
openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 8 november 1994, [132], 6909 (Vr. nr. 915). 

1699. Schriftelijke vraag van de heer Van der Poorten van 11 januari 1995 aan de Minister van 
pensioenen over "Departement - Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 20 december 
1994, [138], 14641 (Vr. nr. 159). 

1700. Schriftelijke vraag van de heer Van der Poorten van 11 januari 1995 aan de Minister van de 
kleine en middelgrote ondernemingen en landbouw (bevoegdheid kleine en middelgrote 
ondernemingen) over "Departement- Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 13 februari 
1995, [140], 14894 (Vr. nr. 159). 
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1701. Schriftelijke vraag van de heer Van der Poorten van 11 januari 1995 aan de Minister van 
buitenlandse handel en Europese zaken, toegevoegd aan de Minister van buitenlandse zaken, over 
"Departement- Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 20 december 1994, [138], 14636 
(Vr. nr. 165). 

1702. Schriftelijke vraag van de heer Van der Poorten van 11 januari 1995 aan de Staatssecretaris 
voor ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Minister van buitenlandse zaken, over 
"Departement - Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 13 februari 1995, [140], 14933 
(Vr. nr. 172). 

1703. Schriftelijke vraag van de heer Van der Poorten van 11 januari 1995 aan de Eerste minister 
over "Departement - Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 6 februari 1995, [139], 
14724 (Vr. nr. 199). 

1704. Schriftelijke vraag van de heer Van der 'Poorten van 11 januari 1995 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid en infrastructuur over "Departement - Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 
1994-1995,21 februari 1995, [147], 15816 (Vr. nr. 241). 

1705. Schriftelijke vraag van de heer Van der Poorten van 11 januari 1995 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid en infrastructuur over "Departement - Contractuelen", Vr. i!n Antw., Kamer, 
1994-1995, [s.d.], [149], 16079 (Vr. nr. 241). 

1706. Schriftelijke vraag van de heer Van der Poorten van 11 januari 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van justitie en economische zaken (bevoegdheid economische zaken) over 
"Departement - Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 20 februari 1995, [141], 15032 
(Vr. nr. 380). 

1707. Schriftelijke vraag van de heer Van der Poorten van 11 januari 1995 aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, over 
"Departement- Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 20 februari 1995, [141], 15044 en 
[152], 16330 (Vr. nr. 404). 

1708. Schriftelijke vraag van de heer Van der Poorten van 11 januari 1995 aan de Minister van 
sociale zaken over "Departement - Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 20 februari 
1995, [141], 15055 (Vr. nr. 416). 

1709. Schriftelijke vraag van de heer Van der Poorten van 11 januari 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van buitenlandse zaken over "Departement - Contractuelen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1994-1995, 20 februari 1995, [141], 15010 (Vr. nr. 518). 

1710. Schriftelijke vraag van de heer Van der Poorten van 11 januari 1995 aan de Minister voor 
maatschappelijke integratie, volksgezondheid en leefmilieu over "Departement - Contractuelen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 20 februari 1995, [141], 15061 (Vr. nr. 629). 

1711. Schriftelijke vraag van de heer Van der Poorten van 11 januari 1995 aan de Minister van 
binnenlandse zaken en ambtenarenzaken over "Departement - Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 
1994-1995,27 februari 1995, [142], 15195 (Vr. nr. 991). 

1712. Schriftelijke vraag van de heer Van der Poorten van 11 januari 1995 aan de Minister van 
financiën over "Departement - Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 20 maart 1995, 
[145], 15559 (Vr. nr. 1361). 

1713. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 21 maart 1995 aan de Minister van 
landsverdediging over "Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, [s.d.], 
[156], 8301 (Vr. nr. 451). 

11 Dit is ëen vervolgvraag op schriftelijke vraag nr. 400 van 26 september 1994. 

1714. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 22 maart 1995 aan de Minister van 
buitenlandse handel en minister van Europese zaken, toegevoegd aan de minister van buitenlandse 
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zaken, over "Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, [s.d.], [155], 8201 
(Vr. nr. 136). 

• Dit is een vervolgvraag op schriftelijke vraag nr. 123 van 26 september 1994. 

1715. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 22 maart 1995 aan de Minister van 
buitenlandse handel en minister van Europese zaken, toegevoegd aan de minister van buitenlandse 
zaken, over "Contractuelen in openbare dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, [s.d.], [156], 8273 
(Vr. nr. 359). 

• Dit is een vervolgvraag op schriftelijke vragen' nr. 300 van 26 september 1994. 

1716. Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cleuvenbergen van 22 maart 1995 aan de Minister van 
maatschappelijke integratie, volksgezondheid en leefmilieu over "Contractuelen in openbare 
dienst", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, [s.d.], [156], 8273 (Vr. nr. 44l). 

•Dit is een vervolgvraag op schriftelijke vragen nr. 520 van 26 september 1994. 

0000. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 25 september 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van economie en telecommunicatie over "Autonome overheidsbedrijven -
Lasten uit het verleden", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 1 juli 1996, [40], 5332 (Vr. nr. 27). 

• Het antwoord heeft betrekking op Belgacom en De Post. 

1717. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 25 september 1995 aan de Minister van 
vervoer over "Autonome overheiçlsbedrijven - Lasten uit het verleden", Vr. en Antw., Kamer, 
1995-1996, 30 oktober 1995, [14], 1477 (Vr. nr. 77). 

• Het antwoord heeft uitsluitend betrekking op de Regie der Luchtwegen. 

~, 1718. Schriftelijke vraag van de heer Cortois van 14 mei 1996 aan de Eerste minister over "de 
aanwerving van niet-vastbenoemde personeelsleden", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, [36], 4657. 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Arens van 9 juli 1996 aan de Minister van vervoer over "NMBS 
-Protocol van sociaal akkoord- Toepassing", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 23 september 1996, 
[50], 6817 (Vr. nr. 311). 

1719. Schriftelijke vraag van de heer Vermeuten van 23 oktober 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en buitenlandse handel over "Overheidsbedrijven - Pensioenlast", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 23 december 1996, [63], 8398 (Vr. nr. 616). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 63 van 18 december 
1996. 

1720. Schriftelijke vraag van de heer Vermeuten van 18 december 1996 aan de Minister van 
volksgezondheid en pensioenen over "Overheidsbedrijven - Pensioenlast", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, 27 januari 1997, [67], 8966 (Vr. nr. 63). 

1721. Schriftelijke vraag van de heer Cortois van 10 februari 1997 aan de Eerste minister over 
"Overheidsdienst - Aanwerving - Contractueel personeel", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, [71], 
9505 (Vr. nr. 108). 

1722. Schriftelijke vraag van mevrouw Creyf van 23 mei 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Tewerkstelling diabeten in geprivatiseerde overheidsbedrijven", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 
30 juni 1997, [88], 12046 (Vr. nr. 530). 

• Vraag niet beantwoord. De vraag handelt over "de geprivatiseerde overheidsbedrijven als De Post, de 
NMBS en Belgacom" en doelt dus op verzelfstandigde bedrijven. Hierover wordt o.m. gevraagcj_: "Is de 
ARAB-reglementering van toepassing op de geprivatiseerde overheidsbedrijven ? Is er een wettelijke 
basis voor geprivatiseerde overheidsbedrijven om bijkomende arbeidsvoorwaarden op te leggen aan 
sollicitanten ? " · 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Detienne van 5 augustus 1997 aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, over 
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"Openbaarvervoermaatschappij - Handelsvennootschap - Preventie- en veiligheidsambtenaren", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 17 november 1997, [105], 14304 (Vr. nr. 392). 

• De vraag betreft een overeenkomst waarbij de stad Luik PWA-ers ter beschikking stelt van 
vervoennaatschappij. TEC, als preventie- en veiligheidsambtenaren. Gevraagd wordt "of dit initiatief 
wel in overeenstemming is met het wettelijk kader waarin de [PWA] werken, aangezien de aldus in 
dienst genomen [ambtenaren] een dienst zullen verrichten voor een handelsvennootschap die ook door 
een andere, gewone handelsvennootschap zou kunnen worden verricht. " In het antwoord heet het dat 
het "uitgesloten" is dat PWA-ers als stadswachters voor een privé-vennootschap zouden werken; "enkel 
openbare en semi-openbare instellingen - zoals bijvoorbeeld de 'TEC' - kunnen als mogelijke partners 
worden beschouwd". , 

1723. Sc~ftelijke vraag van de heer Duquesne van 1 oktober 1997 aan de Minister van 
volksgezondheid en pensioenen over "'Société wallonne de distribution d'eau' - Aandeel ten laste 
van de schatkist", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 27 oktober 1997, [102], 13889 0/r. nr. 94). 

• Over de beschikbaarheid van een ambtenarenpensioen voor personeelsleden van de "Société wallonne 
de dis tribution d'eau ", nu een publiekrechtelijke naamloze vennootschap. maar voorheen een 
parastatale. 

1724. Schriftelijke vraag van de heer Vandeurzen van 14 oktober 1997 aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, over 
"Ziekenhuizen - Vzw - OCMW - Collectieve arbeidsovereenkomst", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 12januari 1998, [112], 15285 (Vr. nr. 424). 

1725. Mondelinge ~aag van de heer Hatry aan de Minister van ambtenarenzaken over "de 
tegenstrijdige berichten omtrent de personeelssterkte in de overheidsdiensten en het te voeren 
beleid", Hand., Senaat, 1997-1998, 18 december 1997, [1-155], 4124. 

1726. Schriftelijke vraag van de heer Leterme van 23 maart 1998 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Indienstneming van contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 20 
april1998, [125], 17367 (Vr. nr. 275). 

1727. Schriftelijke vraag van de heer Eeman van 22 juli 1998 aan de Minister van ambtenarenzaken 
over "Ministeriële departementen- Contractuelen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 28 september 
1998, [144], 19799 (Vr. nr. 293). 

• Uit de vraag : "Uit het overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector blijkt dat op 1 januari 
1998 in de 12 ministeriële departementen 12.549 contractuele personeelsleden in dienst waren .... " 

1728. Schriftelijke vraag van de heer Ghesquière van 20 oktober 1998 aan de Minister van financiën 
over "Staatsschuld - Agentschap voor de schuld - Personeelsbeleid", Vr. en Antw., Kamer, 
1998-1999, 11 januari 1999, [158], 21366 (Vr. nr. 1514). 

• Uit de vraag : "Welke redenen kunnen aangevoerd worden voor het feit dat de twaalf specialisten bij 
de Schatkist niet onmiddellijk een hoge wedde konden krijgen en dat dit bij het Agentschap voor de 
schuld blijkbaar wel kan?". Uit het antwoord: "Het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende de 
bezoldigingsregeling van het personeel van de ministeries voor de gemene graden en het koninklijk 
besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het ministerie 
van Financiën voor de bijzondere graden, zijn niet van toepassing op dit fonds. .. . De twaalf 
specialisten die door het Rentenfonds werden aangeworven, maken geen deel uit van het personeel van 
de Staat. Tussen ieder van hen en het Rentenfonds werd een contract van onbepaalde duur afgesloten. 

" 
1729. Schriftelijke vraag van de heer Eeman van 8 december 1998 aan de Minister van 

ambtenarenzaken over "Aanwerving van contractuelen Uitzonderlijke en tijdelijke 
personeelsbehoeften", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 18 januari 1999, [159], 21478 (Vr. nr. 314). 

1730. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 8 december 1998 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Contractuelen met een contract voor onbepaalde duur, tewerkgesteld in 
verscheidene diensten - Statutaire regeling", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 18 januari 1999, 
[159], 21428 (Vr. nr. 990). 
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2.3. 7 Taalwetgeving, incl. taalkaders 

Buitengewoon veel parlementaire interventies blijken te handelen over de toepassing van de taalwetgeving op 
verzelfstandigde lichamen. De hiernavolgende referenties vormen een selectie, zonder dat volledigheid kan 
worden gegarandeerd. 

1731. Schriftelijke vraag van de heer Humbiet van 29 april1981 aan de Minister van financiën over 
"Openbare kredietinstellingen- Personeel- Verdeling per taalrol", Vr. en Antw., Senaat, 1980-1981, 
26 mei 1981, [33], 1357 (Vr. nr. 46). 

• Vraag niet beantwoord. 

1732. Schriftelijke vraag van de heer Vanhorenbeek van 9 oktober 1984 aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid over "Instituut voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden -
Taalkaders- Wervingen en bevorderingen", Vr. en Antw., Kamer, 1984-1985, 6 november 1984, 
[1], 58 (Vr. nr. 3). 

1733. Schriftelijke vraag van de heer Vandezande van 1 april 1985 aan de Vice-eerste minister en 
minister van financiën en middenstand over "Nationale Delcrederedienst - Taalkaders", 
Vr. en Antw., Senaat, 1984-1985, 18 juni 1985, [36], 1759 (Vr. nr. 257). 

1734. Schriftelijke vraag van de heer Van Overstraeten van 25 februari 1986 aan de Minister van 
verkeerswezen en buitenlandse handel over "Regie voor Maritiem Transport - Taalkaders", 
Vr. en Antw., Senaat, 1985-1986, 18 maart 1986, [11], 579 (Vr. nr. 55). 

1735. Schriftelijke vraag van de heer Cardoen van 29 juli 1987 aan de Minister van binnenlandse 
zaken, openbaar ambt en decentralisatie over "Privatisering van sommige overheidsdiensten -
Taalwetgeving", Vr. en Antw., Senaat, 1987-1988, [s.d.], [5], 200 (Vr. nr. 155). 

1736. Schriftelijke vraag van de heer Kuijpers van 22 november 1990 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "Regie der Luchtwegen - Sabena -
Aantal personeelsleden", Vr. en Antw., Senaat, 1990-1991, 1 januari 1991, [13], 505 (Vr. nr. 19). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Rismans van 7 augustus 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Telepostagentschappen", Vr. en Antw., 
Senaat, BZ 1991-1992, 22 september 1992, [23], 974 (Vr. nr. 133). 

1737. Schriftelijke vraag van de heer Kuijpers van 23 september 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Centrale werkplaatsen -
Taalkaders", Vr. enAntw., Senaat, 1992-1993, 26januari 1993, [41], 1725 (Vr. nr. 171). 

173 8. Mondelinge vraag van de heer Van der Poorten aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de recente benoemingen bij het personeel van de Regie 
der luchtwegen", Hand., Kamer, 1992-1993, 15 oktober 1992, [4], 85. 

1739. Mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de recente benoemingen bij het personeel van de Regie 
der luchtwegen", Hand., Senaat, 1992-1993, 15 oktober 1992, 61. 

0000. Mondelinge vraag van de heer Van Hooland aan de Minister van financiën over "de 
bestuursorganen en taalkaders in de openbare kredietinstellingen", Hand., Senaat, 1992-1993, 
3 november 1992, [6], 144. 

1740. Schriftelijke vraag van de heer Verreycken van 3 november 1993 aan de Vice-eerste-minister 
en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom - Overeenkomst met Tim 
O'Mally - Taalgebruik", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 21 december 1993, [87], 4528 
(Vr. nr. 608). 
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1741. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 21 december 1993 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Post - Delhaize -
Overeenkomst - Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 28 februari 1994, [96], 9505 
(Vr. nr. 828). ' 

1742. Schriftelijke vraag van de heer Suykerbuyk van 23 januari 1995 aan de Minister van financiën 
over "ASLK - Taalkader", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 21 februari 1995, [147], 7758 
(Vr. nr. 958). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 13 februari 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom - Raad van bestuur -
Samenstelling", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 20 maart 1995, [145], 15486 (Vr. nr. 1328). 

• Vraag niet beantwoord, maar identiek aan vraag nr. 6 van de heer Annemans van 30juni 1995. 

1743. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 13 februari 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom - Mobilofonie -
Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 20 maart 1995, [145], 15486 (Vr. nr. 1329). 

• Vraag niet beantwoord. 

1744. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 15 februari 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom - Belgafax -
Taalgebruik", Vr. en Antw.~ Kamer, 1994-1995, 20 maart 1995, [145], 15486 (Vr. nr. 1331). 

• Vraag niet beantwoord. 

1745. Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwenhuysen van 28 juni 1995 aan de Vlaamse 
gemeenschapsminister van cultuur, gezin en welzijn over "de taalwetgeving van toepassing op 
Sabena", Vr. en Antw., Vl. R, BZ 1995, 7 augustus 1995, [1], 20 (Vr. nr. 1). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Annemans van 30 juni 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom - Raad van bestuur -
Samenstelling", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 10 juni 1996, [37], 4806 (Vr. nr. 6). 

1746. Schriftelijke vraag van de heer Van den Eynde van 7 september 1995 aan de Minister van 
vervoer over "Sabena - Tijdschrift - Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 4 augustus 
1998, [139], 19213 (Vr. nr. 54). 

1747. Schriftelijke vraag van de heer Lowie van 20 november 1995 aan de Minister van vervoer over 
"Sabena- Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 14 april1997, [77], 10541 (Vr. nr. 137). 

• De vraag betreft de toepasselijkheid van de taalwetgeving na de intrede van Swissair. 

1748. Schriftelijke vraag van de heer Laeremans van 3 juni 1996 aan de Minister van vervoer over 
"Regie der luchtwegen- Taalkaders", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 28 april 1997, [79], 10883 
(Vr. nr. 277). 

1749. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 26 juni 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Beleidsorganen - Taalwetgeving", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 2 december 1996, [60], 7975 (Vr. nr. 132). 

1750. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 9 juli 1996 aan de Vice-eerste minister en minister 
van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Taalwetgeving - Overtreding", Vr. en Antw., 
Senaat, 1996-1997, 24 september 1996, [1-28], 1356 (Vr. nr. 72). 

• O.m. over "het gebruik van Engelstalige benamingen voor de aanduiding van divisies en functies 
binnen de onderneming". 

1751. Schriftel~ke vraag van de heer Maingain van 6 september 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Domiciliëring van Belgacom
facturen- Financiële instelling- Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 4 november 1996, 
[56], 7501 (Vr. nr. 154). 
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1752. Schriftelijke vraag van de heer Loones van 25 september 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Engelstalige dienstnota's", 
Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 19 november 1996, [1-32], 1577 (Vr. nr. 83). 

1753. Mondelinge vraag van mevrouw Van de Casteele aan de Vice-eerste minister en minister van 
binnenlandse zaken over "de toepassing van de taalwetgeving op het Gemeentekrediet", Hand., 
Kamer, 1996-1997, 17 oktober 1996, [105], 3786. 

·1754. Interpellatie van mevrouw Van de Casteele tot de Vice-eerste minister en minister van 
binnenlandse zaken over "de toepassing van de taalwetgeving bij het Gemeentekrediet na de 
herstructurering ingevolge de alliantie met het Crédit local de France", Hand., Kamer, Commissie 
voor de binnenlandse zaken, 1996-1997, 23 oktober 1996, [C 200], 37 (Int. nr. 745). 

1755. Interpellatie van mevrouw Van de Casteele tot de Vice-eerste minister en minister van 
financiën en buitenlandse handel over "de toepassing van de taalwetgeving in het 
Gemeentekrediet", Hand., Kamer, Commissie voor de financiën en de begroting, 1996-1997, 3 
december 1996, [C 223], 1 (Int. nr. 776). 

1756. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 10 december 1996 aan de Vice-eerste 
minister en minister van binnenlandse zaken over "Gemeentekrediet - Toepassing taalwetgeving", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 20 januari 1997, [66], 8743 (Vr. nr. 469). 

• Vraag niet beantwoord. 

1757. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Cásteele van 10 december 1996 aan de Vice-eerste 
minister en minister van financiën en buitenlandse handel over "Gemeentekrediet - Toepassing van 
de taalwetgeving", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 17 februari 1997, [70], 9394 (Vr. nr. 666). 

1758. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 24 januari 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister vari economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Belgacom -
Handels- en beroepengidsen- Taalgebruik", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 28 juli 1998, [1-78], 
4066 (Vr. nr. 114). 

1759. Schriftelijke vraag van de heer Laeremans van 5 maart 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Regie der luchtwegen - Taalkader", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 14 april 1997, [77], 10445 
(Vr. nr. 481). 

• Vraag niet beantwoord. 

1760. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 15 april 1997 aan de Minister van justitie over 
"Auteursrechten - Vennootschap Auvibel - Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 
22 september 1997, [98], 13282 (Vr. nr. 553). 

• De vraagsteller wordt doorverwezen naar de Minister van binnenlandse zaken, die hem echter terug 
naar de minister vanjustitie zal verwijzen: zie infra, vragen nrs. 701 van 23 september 1997 en 722 
van 12 november 1997. 

1761. Schriftelijke vraag van de heer Laeremans van 10 juni 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Sabena- Korte Europese vluchten- Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 22 september 
1997, [98], 13259 (Vr. nr. 539). 

1762. Interpellatie van de heer Borginon tot de Vice-eerste minister en minister van financiën en 
buitenlandse handel over "de aanpassing van de personeelsformatie van de Delcrederedienst", 
Hand., Kamer. Commissie voor de buitenlandse betrekkingen, 1996-1997, 18 juni 1997, [C 361], 1 
(Int. nr. 1349). 

1763. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 14 augustus 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Eentalig Fransé zelfklevers op de brievenbussen 
van De Post te Brussel", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 16 september 1997, [1-54], 2739 
(Vr. nr. 173). 
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1764. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 22 augustus 1997 aan de Minister van vervoer 
over "Sabena- Taalgebruik", Vr. en Antw., Senaat, 1997~1998, 11 augustus 1998, [1-79], 4157 en 
1998-1999,9 februari 1999, [1-92], 4856 0/r. nr. 124). 

• Het antwoord op deze vraag staat tweemaal afgedrukt, waarbij het tweede antwoord achttien maanden 
op zich heeft laten wachten I De twee versies zijn identiek, op één element in het Frans na. 

1765. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 22 augustus 1997 aan de Minister van vervoer 
over "Taalgebruik op de luchthaven van Zaventem", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 25 november 
1997, [1-59], 3026 en 1998-1999, 9 maart 1999, [1-94], 4936 (Vr. nr. 125). 

• Het antwoord op deze vraag staat tweemaal afgedrukt, met een tijdsinterval van zowat anderhalfjaar I 
Frappant is ook dat enkel de Nederlandse taalversie van het antwoord in beide publicaties identiek is. 
Klaarblijkelijk is het antwoord oorspronkelijk in het Nederlands opgesteld, en tweemaal, telkens door 
iemand anders, naar het Frans vertaald. 

1766. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 5 september 1997 aan de Minister van verv~er 
over "NMBS - Taalgebruik pakjesdienst", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 14 oktober 1997, 
[1-56], 2822 (Vr. nr. 128). 

• Vraag niet beantwoord. 

1767. Schriftelijke vraag van de heer Verreycken van 12 september 1997 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Naleving van de taalwetgeving", 
Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 9 december 1997, [1-60], 3071 (Vr. nr. 178). 

1768. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 19 september 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Koninklijk besluit van 27 mei 1997 -
Vaststelling van de taalkaders van de Regie der Gebouwen", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 9 
december 1997, [1-60], 3092 (Vr. nr. 68). 

1769. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 19 september 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Koninklijk besluit van 20 mei 1997 -
Vaststelling taalkaders secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven", Vr. en Antw., 
Senaat, 1997-1998,28 oktober 1997, [1-57], 2891 (Vr. nr. 182). 

1770. Schriftelijke vraag van de heer Laeremans van 23 september 1997 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid over "Koninklijke bibliotheek - Personeel - Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 26 januari 1998, [114], 15595 (Vr. nr. 102). 

1771. Schriftelijke vraag van de heer Laeremans van 23 september 1997 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Telefoongids - Taalgebruik", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 8 december 1997, [108], 14613 (Vr. nr. 242). 

1772. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 23 september 1997 aan de Vice-eerste minister 
en minister van binnenlandse zaken over "Auteursrechten- Vennootschap Auvibel- Taalgebruik", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 17 november 1997, [105], 14297 0/r. nr. 701). 

• De vraagsteller wordt doorverwezen naar de Minister van justitie: zie infra, vraag nr. 722 van 
12 novemberl997. 

1773. Schriftelijke vraag van de heer Verreycken van 26 september 1997 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Anglofilie", Vr. en Antw., Senaat, 
1997-1998, 9 december 1997, [1-60], 3072 0/r. nr. 185). 

1774. Interpellatie van de heer Laeremans tot de Vice-eerste minister en minister van binnenlandse 
zaken over "de uitoefening van het subrogatierecht van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht 
inzake de Brusselse huisvestingsmaatschappijen en de verplichting van de vice-gouverneur van 
Brussel", Hand., Kamer. Commissie voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het 
openbaar ambt, 1996-1997, 1 oktober 1997, [C 396], 17 (Int. nr. 1457). 
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1775. Schriftelijke vraag van de heer Loones van 10 oktober 1997 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS taalwetgeving", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 12 november 1997, [1-58], 2945 
(Vr. nr. 137). 

• Vraag niet beantwoord. 

1776. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 10 oktober 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom-telefoongidsen - Nieuwe 
reclamecampagne in Brussel", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 20 januari 1998, [1-64], 3294 
(Vr. nr. 190). 

1777. Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke van 16 oktober 1997 aan de Minister van sociale 
zaken over "Taalverhoudingen in het Fonds voor Beroepsziekten", Vr. en Antw., 1997-1998, 
16 december 1997, [1-61], 3140 (Vr. nr. 501). 

1778. Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke van 21 oktober 1997 aan de Minister van 
vervoer over "Feest van de Franse Gemeenschap te Brussel - Sponsoring van openbare 
maatschappijen", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 16 december 1997, [1-61], 3143 (Vr. nr. 514). 

1779. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 7 november 1997 aan de Minister van vervoer 
over "VZW 'Bruxelles Français' - Steun van de NMBS", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 16 
december 1997, [1-61], 3144 (Vr. nr. 600). 

• De vraagsteller wordt venvezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 514 van 21 oktober 1997 
(supra). 

1780. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 12 november 1997 aan de Minister van justitie 
over "Auteursrechten - Vennootschap Auvibel - Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 
13 oktober 1998, [146], 20075 (Vr. nr. 722). 

·1781. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 5 december 1997 aan de Eerste minister over 
"Koninklijk besluit van 20 oktober 1997 tot vaststelling van de taalkaders in de Kanselarij van de 
eerste minister", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 20 januari 1998, [1-64], 3291 (Vr. nr. 674). 

1782. Schriftelijke vraag van de heer Verreycken van 19 december 1997 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Anglofilie - Tweede vraag", 
Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998,21 april1998, [1-71], 3699 (Vr. nr. 721). 

1783. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 30 december 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Belgacom 
Directory Ser-Vices - Reclamecampagnes", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 2 juni 1998, [1-74], 
3859 (Vr. nr. 741). 

• Uit het antwoord van de minister, .opgesteld door Belgacom : "Er moet worden aangestipt dat BDS een 
dochtermaatschappij is van Belgacom, een maatschappij waarin de Belgische Staat een belang heeft 
van minder dan 50 % en bijgevolg niet langer onderworpen is aan de wetgeving op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken (artikel 36 van de wet van 21 maart 1991 ... )." Uit de Franse versie van het 
antwoord blijkt dat het niet de bedoeling was van de minister om te beweren dat Belgacom niet aan 
genoemde wetgeving onderworpen zou zijn, doch enkel dat BDS daar niet aan onderworpen zou zijn. 

1784. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 30 december 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Taalgebruik van 
Belgacom bij reclame voor een gratis 0800-nummer", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 28 juli 
1998, [1-78], 4067 (Vr. nr. 742). 

1785. Schriftelijke vraag van de heer Sirnonet van 3 februari 1998 aan de Minister van veivoer over 
"NMBS - Thalys - Vervoerbewijzen - Gebruik van de talen", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 
9 maart 1998, [120], 16557 (Vr. nr. 672). 

• Vraag niet beantwoord. 
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1786. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 4 februari 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom- Arbitrageclausule in contracten voor 
het hosten van een website- Proceduretaal", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 20 april 1998, [125], 
17282 (Vr. nr. 294). 

1787. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 20 april 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom- Arbitrageclausule in contracten voor 
het hosten van een website - Proceduretaal", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, [160], 21559 
(Vr. nr. 318). 

1788. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 28 april 1998 aan de Vice-eerste 
minister en minister van economie en telecohununicatie over "Belgacom - Toepassing van de 
taalwetgeving"~ Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 8 juni 1998, [131], 18037 (Vr. nr. 320). 

• Vraag niet beantwoord. 

1789. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 28 april 1998 aan de Vice-eerste 
minister en minister van economie en telecommunicatie over "Post - Taalproblemen bij Brussel X", 
Vr. enAntw., Kamer, 1997-1998, 8juni 199.8, [131], 18038 (Vr. nr. 322). 

• Vraag niet beantwoord. 

1790. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 5 mei 1998 aan de Vice-eerste minister en minister 
van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Nederlandstalige 
adresvermelding op Franse wijze in de handels- en beroepengids van Belgacom", Vr. en Antw., 
Senaat, 1997-1998, 6 oktober 1998, [1-83], 4350 (Vr. nr. 1059). 

1791. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 12 mei 1998 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS - Taalreglement", Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, 12 januari 1999, [1-90], 4761 
(Vr. nr. 1074). 

1792. Mondelinge vraag van de heer Van Erps aan de Minister van volksgezondheid en pensioenen 
over "de tweetaligheid van MU.G's in het Brusselse", Hand., Kamer. Commissie voor de 
volksgezondheid, het leefmilieu en de maatschappelijke hernieuwing, 1997-1998, 20 mei 1998, 
[C 576], 2 (Vr. nr. 1136). 

• O.m. over het onderscheid tussen openbare en privé-ziekenhuizen voor wat betreft de toepasselijkheid 
van de taalwetgeving. 

1793. Schriftelijke vraag van de heer Jonckheer van 29 mei 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister economie en telecommunicatie, belast met de buitenlandse handel, over "Gevolgen van de 
circulaire-Peeters op de praktijken van Belgacom in de faciliteitengemeenten", Vr. en Antw., Senaat, 
1997-1998, 6 oktober 1998, [1-83], 4352 (Vr. nr. 1108). 

1794. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 29 mei 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister economie en telecommunicatie, belast met de buitenlandse handel, over "Belgacom -
Taalkundige verdeling der betrekkingen", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 22 september 1998, 
[1-82], 4315 (Vr. nr. 1109). 

1795. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 29 mei 1998 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS- Taalkundige verdeling der betrekkingen", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 14 juli 1998, 
[1-77], 4008 (Vr. nr. 1111). 

• Vraag niet beantwoord. 

1796. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 29 mei 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister economie en telecommunicatie, belast met de buitenlandse handel, over "Taalgebruik op 
de web-site :van het Federaal Planbureau", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 14 juli 1998, [1-77], 
4018 (Vr. nr. 1112/1). 

1797. Schriftelijke vraag van de heer Verreycken van 3 juni 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister · van economie en telecommunicatie, belast met de buitenlandse handel, over 
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"Toepasselijkheid van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken op Belgacom", 
Vr. enAntw., Senaat, 1997-1998,22 september 1998, [1-82], 4316 (Vr. nr. 1118). 

• Vraag en antwoord handelen vooral over BDS, dochteronderneming van Belgacom. 

1798. Mondelinge vraag van de heer Laeremans aan de Minister van wetenschapsbeleid over "de 
miskenning van het Nederlands in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika", Hand., Kamer, 
1997-1998, 11 juni 1998, [254], 8951. 

1799. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 30 juni 1998 aan de Minister van sociale 
zaken over "Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen - Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 
1998-1999,4 januari 1999, [157], 21262 (Vr. nr. 649). 

1800. Bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van 
de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, Hand., Kamer, 1997-1998, 1 juli 1998, 
[259], 9088. 

• Tijdens de bespreking ontspint zich een discussie over de vraag of autonome overheidsbedrijven al dan 
ni'et moeten worden onttrokken aan het .toepassingsgebied van bedoelde wetgeving. 

1801. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 24 september 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Bank van De 
Post- Taalgebruik", Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, 23 februari 1999, [1-93], 4895 (Vr. nr. 1335). 

1802. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 24 september 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Taalgebruik", Vr. en Antw., Senaat, 
1998-1999, 9 maart 1999, [1-94], 4923 (Vr. nr. 1336). 

1803. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 27 oktober 1998 aan de Minister van vervoer 
over "Sabena - Verbinding tussen Zaventem en Londen - Concessie aan Virgin -
Veiligheidsvoorschriften - Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 4 januari 1999, 21270 
(Vr. nr. 825). 

1804. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 30 oktober 1998 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid over "Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Personeel -
Taalverhoudingen", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 4 januari 1999, [157], 21259 (Vr. nr. 140). 

1805. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 30 oktober 1998 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid over "Koninklijke Bibliotheek van België - Personeel - Taal verhoudingen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 11 januari 1999, [158], 21358 (Vr. nr. 141). 

• Antwoord rechtstreeks aan de vraagsteller gestuurd. 

1806. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 30 oktober 1998 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid over "Koninklijke Sterrenwacht van België - Personeel - Taalverhoudingen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 14 december 1998, [155], 20986 (Vr. nr. 142). 

• Vraag niet beantwoord. 

1807. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 30 oktober 1998 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid over "Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie Personeel 
Taalverhoudingen", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 14 december 1998, [155], 20986 
(Vr. nr. 143). 

• Vraag niet beantwoord. 

I 

1808. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 30 oktober 1998 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid over "Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Personeel -
Taalverhoudingen", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 14 december 1998, [155], 20987 
(Vr. nr. 144). 
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• Vraag niet beantwoord. 

1809. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 30 oktober 1998 aan de Vice-eerste 
minister en minister van landsverdediging, belast met energie, over "Koninklijk Legermuseum -
Personeel - Taalverhoudingen", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 4 januari 1999, [157], 21257 
(Vr. nr. 533). 

1810. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 30 oktober 1998 aan de Minister van vervoer 
over "Sabena -: Maandblad - Foute informatie", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 4 januari 1999, 
[157], 21270 (Vr. nr. 827). 

1811. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 30 oktober 1998 aan de Minister van 
justitie over "Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Personeel -
Taalverhoudingen", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 14 december 1998, [155], 20998 
(Vr. nr. 958). 

• Vraag niet beantwoord. 

1812. Schriftelijke vraag van de heer Clerfayt van 10 november 1998 aan de Minister van vervoer 
over "NMBS- Taalgebruik in de Brusselse stations", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 14 december 
1998, 20997 (Vr. nr. 831). 

• Vraag niet beantwoord. 

1813. Schriftelijke vraag van de heer Laeremans van 12 november 1998 aan de Minister van vervoer 
over "Uitvoeringsdiensten waarvan de werklaing het ganse land bestrijk - Centrale werkplaatsen 
van de NMBS - Nationale luchthaven van Zaventem", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 21 
december 1998, [156], 21111 (Vr. nr. 835). 

• Vraag niet beantwoord 

1814. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 12 november 1998 aan de Minister van financiën 
over "Nationale Bank van België -Vacante betrekkingen - Taalwetgeving", Vr. en Antw., Kamer, 
1998-1999, 18januari 1999, [159], 21490 (Vr. nr. 1547). 

1815. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 16 november 1998 aan de Vice-eerste 
minister en minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "De 

· Post - Sorteercentra - Taalstatuut", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 21 december 1998, [156], 
21089 (Vr. nr. 358). 

• Vraag niet beantwoord. 

1816. Schriftelijke vraag van de heer Maingain van 25 november 1998 aan de Minister van vervoer 
over "Luchthaven Brussel-Nationaal - Taalgebruik", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 4 januari 
1999, [157], 21233 (Vr. nr. 848). 

• Vraag niet beantwoord. 

1817. Schriftelijke vraag van de heer Loones van 27 november 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Taalwetgeving - Toepassing bij intercommunales", 
Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, 12 januari 1999, [1-90], 4735 (Vr. nr. 1495). 

• Vraag niet beantwoord. 

0000. Schriftelijke vraag van ·de heer Eeman van 8 december 1998 aan de Minister van 
ambtenarenzaken over "Aanwerving van contractuelen - Uitzonderlijke en tijdelijke 
personeelsbehoeften", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 18 januari 1999, [159], 21478 (Vr. nr. 314). 

Privatisering en verzelfstandiging- Bibliografie- Boek IJ. Verzelfstandiging in België 



[b-209] 

1818. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 15 december 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Gebruik van Engelse woorden in de 
briefwisseling van Belgacom", Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, 23 maart 1999, [1-95], 4999 
(Vr. nr. 1534). 

1819. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 5 maart 1999 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse_ handel, over "Belgacom -
Bijzondere inlichtingennummers-Advies van de Vaste Commissie van taaltoezicht", Vr. en Antw., 
Senaat, 1998-1999,4 mei 1999, [1-98], 5142 (Vr. nr. 1628). 

1820. Schriftelijke vraag van de heer Laeremans van 17 september 1999 aan de minister van 
ambtenarenzaken over "Overheidssector - Personeelssterkte - Federale instellingen van openbaar 
nut- Taalverhouding", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 25 oktober 1999, [4], 344 (Vr. nr. 8). 

1821. Schriftelijke vraag van de heer Laeremans van 22 september 1999 aan de minister van 
ambtenarenzaken over "Overheidssector - Personeelssterkte - Federale wetenschappelijke 
instellingen - Taalverhouding", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 25 oktober 1999, [4], 347 
(Vr. nr. 11 ). 

1822. Schriftelijke vraag van de heer Annemans van 27 september 1999 aan de Minister van 
telecommunicatie en overheidsbedrijven en participaties over "De Post - Bank van De Post -
Wedstrijd georganiseerd door 'La Libre Belgique"', Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 8 november 
1999, [5], 534 (Vr. nr. 15). 

1823. Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois van 12 oktober 1999 aan de Vice-eerste minister en 
minister van mobiliteit en vervoer over "Benaming waarmee de NMBS zich officieel voorstelt", 
Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 22 november 1999, [7], 633 (Vr. nr .. 41). 

• Vraag niet beantwoord 

1824. Schriftelijke vraag van de heer Laeremans van 28 oktober 1999 aan de Minister van 
telecommunicatie en overheidsbedrijven en participaties over "Sabena- 'Compagnie internationale 
de gestion - Taalverplichtingen", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 16 november 1999, [6], 614 
(Vr. nr. 5). 

2.4 Deugdelijk bestuur van overheidsbedrijven en verzelfstandigde 
lichamen 

• Zie ook supra, onder "Categorieën verzelfstandigde lichamen - Instellingen van openbaar nut (wet 
16 maart 1954)"- over de rol van regeringscommissarissen - en infra, onder "Filialisering". 

1825. Schriftelijke vraag van de heer Gabriels van 7 mei 1982 aan de Minister van economische 
zaken over "Kredietinstellingen en ontwikkelingsmaatschappijen - Steun aan ondernemingen in 
moeilijkheden", Vr. en Antw., Kamer, 1981-1982, 8 juni 1982, [22], 1532 (Vr. nr. 107). 

• Vraag: "Het probleem van de controle van de aanwending van gelden door het Rijk in bedrijven die 
moeilijkheden hebben of die geherstructureerd worden blijft een onoverzichtelijke zaak. Het Rekenhof 
heeft op dit vlak geen enkele mogelijkheid, die bij de wet geregeld is. 11 De Kamer en Senaat hebben 
wel de mogelijkheid via de gemengde parlementaire commissie, die echter reeds enkele jaren niet meer 
vergadert. Beide aspecten behoren niet tot de bevoegdheid van de uitvoerende macht. 11 Wie gelden van 
de gemeenschap aanwendt voor het ondersteunen, herstructureren, enz., van privé-bedrijven moet aan 
dezelfde gemeenschap duidelijk kunnen verantwoorden wat met die gelden gebeurt en moet bovendien 
de mogelijkheid open laten van controle door de wetgevende macht. 11 Het is de achtbare Minister 
bekend dat de leden ,van de Kamer en Senaat niet in deze mogelijkheid verkeren. 11 Graag had ik 
vernomen op welke wijze de gelden, aangewend door allerlei instellingen zoals N.I.M., G.O.M., 
G.I.M. V., G.I.M. W., F.I. V., enz., gebruikt worden in bedrijven in moeilijkheden. 

Antwoord : "Gelet op de omvang van de materie is het niet mogelijk de vraag van het geacht Lid voor 
elk geval afzonderlijk te beantwoorden. 11 Het antwoord is evenwel te vinden in balansen van de 
maatschappijen en in de jaarverslagen die bovenvermelde instellingen publiceren." 
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1826. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 15 januari 1986 aan de Eerste minister over 
"Rekenhof- Controle op bedrijven waarin de Staat participeert", Vr. en Antw., Senaat, 1985-1986, 
28 januari 1986, [4], 159 (Vr. nr. 7). 

1827. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 15 januari 1986 aan de Eerste minister over 
"Rekenhof - Debudgettering - Controle op overheidssteun aan bedrijven in moeilijkheden", 
Vr. en Antw., Senaat, 1985-1986, 28 januari 1986, [4], 159 (Vr. nr. 8). 

• De vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 7 van 15 januari 1986. 

1828. Interpellatie van de heer Féaux tot de Minister van verkeerswezen en buitenlandse handel over 
"de onaanvaardbare situatie waarin de NMBS tengevolge van de koninklijke besluiten nts. 451 en 
452 is terechtgekomen en het communautaire aspect van die aangelegenheid", Hand., Kamer, 
1986-1987, 4 december 1986, [15], 444. 

• " ... En effet, c'est incontestablement à un renforcement sans précédent du róle de l'exécutif que nous 
assistons. Ainsi, les programmes quinquennaux, qui sont Ie dernier avatar des cantrats de gestion, 
seront établis par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre des 
Communications et après consultafion du conseil d'administration de la société. C'est tout sauf un 
contrat, et Ie Conseil d'Etat l'a souligné à jus te titre . ... ". 

1829. Schriftelijke vraag van de heer Lenfant van 30 april 1987 over "Overheidsbedrijven - Controle 
op de aanwending van het geld van de belastingbetaler", Vr. en Antw., Senaat, 1985-1986, 26 mei 
1987, [33], 21 (Vr. nr. 107). 

1830. Interpellatie van de heer Willockx tot de Minister van verkeerswezen en buitenlandse handel 
over "de budgettaire evolutie bij de NMBS en de ontstane malaise naar aanleiding van het ontslag 
van de afgevaardigde-bestuurder", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, 1986-1987, 
19 mei 1987, [C 62], 2. 

1831. Interpellatie van de heer Sauwens tot de' Minister van verkeerswezen en buitenlandse handel 
over "de toekomst van de NMBS na het aangekondigde ontslag van de heer Paelinck", Hand., 
Kamer, 1986-1987, 19 mei 1987, [C 62], 2. 

1832. Interpellatie van de heer Grosjean ·tot de Minister van verkeerswezen en buitenlandse handel 
over "het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen", Hand., Senaat, 1986-1987,21 mei 1987,2038 en 2048. 

1833. Interpellatie van mevrouw Aelvoet tot de Minister van verkeerswezen en buitenlandse handel 
over "zijn beleid ten aanzien van de NMBS", Hand., Senaat, 1986-1987, 21 mei 1987, 2038 en 
2048. 

1834. Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens van 19 november 1990 aan de Vice
voorzitter van de Vlaamse Executieve en Gemeenschapsminister van economie, middenstand en 
energie over "Ontvangsten participaties GIMV - Controle Rekenhof", Vr. en Antw., Vl. R., 
1990-1991,7 januari 1991, [5], 193 (Vr. nr. 5). 

1835. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 1 juni 1992 aan de Vice-eerste minister· en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Testlaboratoria erkend voor het keuren 
van telecomuitrusting", Vr. en Antw., Senaat, 1991-1992, 11 augustus 1992, [18], 753 (Vr. nr. 56). 

• Gevraagd wordt naar de mogelijke strijdigheid van het Belgische met het Europese recht, omdat de 
minister bevoegd voor telecom zowel beheerder van Belgacom als marktregulator is. In zijn antwoord 
stelt de minister dat hij Belgacom niet beheert. De goedkeuring van het ondernemingsplan is volgens 
hem ondergeschikt aan het beheerscontract. 

0000. Interpellatie van de heer Vautmans tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de beheerscontracten van de NMBS en de RTT", Hand., Kamer, 
Commissie voor de infrastructuur, BZ 1991-1992,30 juni 1992, [C 54], 1 (Int. nr. 96). 
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• " ... De NMBS kunnen wij dan ook niet beschouwen als een autonoom bedrijf. De NMBS blijft in wezen 
een overheidsbedrijf in de enge betekenis van het woord omdat de raad van bestuur slechts een 
verlengstuk is van de politieke wereld met haar eigen verhoudingen en wetmatigheden . ... ". 

1836. Schriftelijke vraag van de heer Deworme van 24 november 1992 aan de Minister-president van 
de Waalse regering, belast met economie, KMO et externe betrekkingen over "Mission des 
administrations publiques au sein des conseils d'administration", Vr. en Antw., W. Gew. R., 
1992-1993, 11 december 1992, [2], 11 (Vr. nr. 10). 

• "... Une minorité de représentants publies cumulent un maximum de mandats au sein d'entreprises 
publiques, parapubliques ou privées. !Is passent d'un secteur à l'autre sans nécessairement avoir une 
compétence pour chacun des secteurs . ... ". 

0000. Samengevoegde mondelinge vragen van de heren Van Dienderen, Draps en Vautmans aan de 
Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen over "het ondernemingsplan van de Belgische 
spoorwegen", Hand., Kamer, 1992-1993,3 december 1992, [14], 434. 

• O.m. over (het gebrek aan) autonomie van de autonome overheidsbedrijven. 

183 7. Interpellatie van de heer Barbé tot de Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse 
minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en externe betrekkingen over "het beleid 
van de GIMV", Hand., Vl. R., 1992-1993, 14 januari 1993, [24], 965. 

• De interpellatie handelt o.m. over de controle van de Vlaamse Raad en het Rekenhof op de GIMV: 
"Het komt er dus op neer dat de GIMV privé is als het haar uitkomt om zich af te schermen tegen de 
controle van de Vlaamse Raad en het Rekenhof, maar overheid als zij geld nodig heeft voor een 
zoveelste kapitaalverhoging." "In de schemerzone ... overheid/privé beheren enkele gewezen 
kabinetschefs, met de zegen van de Vlaamse regering, een overheidsportefeuille van tientallen 
miljarden frank, bijna zonder controle van deze Raad." Uit het antwoord van de Minister-president : 
"... moet het ons mogelijk maken na te gaan hoe de GIMV als instrument van het beleid, en niet 
omgekeerd, moet ageren en optreden in de toekomst". 

• Voorts betoogt de interpellant dat de overheid niet via de GIMV kan participeren in ondernemingen 
die milieunormen schenden, wapens produceren of belastingen ontwijken. 

1838. Interpellatie van de heer Didden tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "het investeringsprogramma van de NMBS", Hand., Senaat, 1992-1993, 
9 februari 1993, [59], 1681. 

• " ... het onderwerp van deze interpellatie is de relatie tussen het overheidsbedrijf de NMBS, de minister 
van Verkeerswezen, de Regering en het Parlement, een vierhoeksverhouding . ... " 

1839. Mondelinge vraag van de heer Van Hooland aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "het beheer en het personeelsbestand van de NMBS", 
Hand., Senaat, 1992-1993, 11 februari 1993, 1806. 

• De vraag handelt over de weigering van de NMBS om te antwoorden op schriftelijke vraag nr. 232 van 
18 november 1992 van dezelfde vraagsteller en over hetzelfde onderwerp . 

• 
1840. Schriftelijke vraag van de heer Decléty van 26 februari 1993 aan de Vice-eerste minister en 

minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Investeringen - Beschikbaarheid 
van de gegevens", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 14 september 1993, [73], 3737 (Vr. nr. 362). 

• De vraag handelt over de gebrekkige wijze waarop eerdere schriftelijke vragen zijn beantwoord. 

1841. Schriftelijke vraag van de heer Peeters van 2 maart 1993 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid en infrastructuur over "Openbare instellingen - Bestuur - Samenstelling", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 28 februari 1994, [96], 9524 (Vr. nr. 66). 

I 

1842. Schriftelijke vraag van de heer Peeters van 2 maart 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Openbare instellingen - Bestuur -
Samenstelling", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 25 april1994, [103], 10556 (Vr. nr. 446). 

• Vraag niet beantwoord. 
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1843. Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt van 5 maart 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Parlementaire controle", 
Vr. en Antw., Kamer, 1992-1993, [55], 4801 (Vr. nr. 453). 

• De vraag, die handelt over de gebrekkige wijze waarop eerdere schriftelijke vragen zijn beantwoord ... 
is niet beantwoord. 

1844. Schriftelijke vraag van de heer Barbé van 22 juli 1993 over "Regeringscommissaris GIMV en 
Gimvindus- Gebruik veto", Vr. en Antw., Vl. R., 1993-1994, 27 juni 1994, [16], 870 (Vr. nr. 109). 

1845. Schriftelijke vraag van de heer Capoen van 22 juli 1993 aan de Minister van Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Depolitisering van de 
overheidsdiensten", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 19 oktober 1993, [78], 4055 (Vr. nr. 534). 

1846. Schriftelijke vraag van de heer Annemans van 23 november 1993 aan de Minister-president 
van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van economie, KMO, wetenschapsbeleid, energie en 
externe betrekkingen over "Gimvindus - Controle door het Vlaamse Gewest", Vr. en Antw., Vl. R., 
1993-1994, 13 december 1993, [4], 107 (Vr. nr. 12). 

1847. Schriftelijke vraag van de heer Van Grembergen van 13 december 1993 aan de Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsbedrijven- Sabena
Boekhouding", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 24 mei 1994, [106], 11010 (Vr. nr. 815). 

• Vraag en antwoord hebben betrekking op de controle op de boekhouding van met name NMBS, Post, 
RLW en Sabena. Gevraagd wordt welke controle het Rekenhof kan uitoefenen, en of deze controle 
wijzigt na de omvorming tot autonoom overheidsbedrijf 

1848. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 11 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Controle", Vr. en Antw., Kamer, 
1993-1994,21 maart 1994, [99], 9916 (Vr. nr. 903). 

· • Vraag niet beantwoord. O.m. over: "Op welke manier wordt een externe controle op de onderneming 
uitgeoefend, vergelijkbaar met wat het Hoog comité van toezicht doet met betrekking tot de besturen ? ". 

1849. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 11 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena- Controle", Vr. en Antw., Kamer, 
1993-1994,28 februari 1994, [96], 9516 (Vr. nr. 907). 

• Onder verwijzing naar het statuut van Sabena als privé-vennootschap, zendt de minister de vraag door 
naar de bedrijfsleiding. 

1850. Interpellatie van de heer Devolder tot de Eerste minister en tot de Minister van financiën over 
"de gevolgen van het faillissement van Imsay voor de ASLK", Hand., Kamer. Commissie voor de 
financiën, 1993-1994, 10 mei 1994, [C 87], 11 (Int. nr. 921). 

• Uit het antwoord : "Moet er bovendien aan herinnerd worden dat de wet van 17 juni 1991 ... in artikel 
19, eerste lid, ... bepaalt dat de ASLK-Bank sinds 1 oktober 1993 is omgevormd tot een 
privaatrechtelijke naamloze vennootschap ? De minister van Financiën beschikt dus over geen enkel 
recht van controle op het beheer van deze vennootschap." 

0000. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 juni 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Directiecomité", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997,4 november 1996, [56], 7491 (Vr. nr. 130). 

1851. Schriftelijke vraag van de heer Loones van 5 augustus 1996 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS -Evaluatie van het beheer", Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, 20 april 1999, [1-97], 5112 
(Vr. nr. 57). 

• Meer dan 2,5 jaar na de vraagstelling pas volgde het antwoord. 

1852. Schriftelijke vraag van de heer Van Hoorebeke van 4 maart 1997 aan de Minister van vervoer 
over "Regie der luchtwegen - Rekeningen - Controle", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 5 mei 
1997, [80], 10987 (Vr. nr. 477). 
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1853. Schriftelijke vraag van de heer Detienne van 1 oktober 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Werktijdverkorting", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 4 mei 1998, [127], 17581 (Vr. nr. 246). 

• De bevoegde minister, die via de pers een oproep had gericht tot de ondernemingen oin vrijwillig de 
32-uren werkweek in te voeren, wordt gevraagd of deze oproep ook geldt voor de autonome 
overheidsbedrijven "en ineer bepaald voor Belgacom, waar op korte termijn een verlies van 6.500 
arbeidsplaatsen wordt verwacht". Gevraagd wordt naar de houding van de "regeringsafgevaardigden 
in de raad van bestuur van Belgacom" . De minister antwoordt dat de vertegenwoordigers van de 
regering - hij bedoelt allicht de vertegenwoordigers van de Staat- zich hierover "niet uit te spreken 
[hebben]", gezien de autonomie van Belgacom. 

1854. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 13 januari 1998 aan de Minister van 
wetenschapsbeleid over "Boek van het Rekenhof - Federale wetenschappelijke en culturele 
inrichtingen- Vzw's", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 16 maart 1998, [121], 16719 (Vr. nr. 111). 

• " ... onder andere inzake gelieerde vzw's. Het Rekenhof is niet tegen deze vzw's op ziéh, maar merkt wel 
op dat ze blijkbaar veelvuldig worden ingeschakeld voor taken die tot de normale basisopdrachten van 
de staatsdiensten horen. Bovendien ontbreken vaak overeenkomsten waarin de rechten en 
verplichtingen van de verenigingen worden bepaald. Interne en externe controle is vaak onmogelijk. 

" 
1855. Schriftelijke vraag van de heer Annemans van 30 januari 1998 aan de Minister van sociale 

zaken over "Rode Kruis- Vermindering aantal ziekenwagens in Vlaanderen", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 20 april1998, [125], 17335 (Vr. nr. 577). 

• Antwoord: "Eventuele besparingsmaatregelen uitgaande van de hoofdzetel van het Rode Kruis 
behoren strikt tot de bevoegdheid van deze organisatie." 

0000. Mondelinge vraag van de heerDevolder aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de ontsluiting van België op het vlak van Internet en de strategie van 
Belgacom in dit verband", Hand., Senaat, 1997-1998, 10 juni 1998, [1-194], 5597. 

• Uit het antwoord van de minister: "Nous avons dû transfarmer Belgacom. Nous l'avons fait avec 
courage, me semble-t-il. Je rappelle qu 'à un moment donné nous avons mené une opération appelée 
'table rase'. Je connais peu d'entreprises privées qui auraient fait preuve d'un tel courage dans ces 
circonstances . ... 11 Nous avons donc créé les conditions d'un corporate government exemplaire au sein 
de Belgacom en mettant sur pied un conseil d'administration avec une autonomie totale et en prévoyant 
un administrateur-délégué ayant les pleins pouvoirs . ... " 

1856. Schriftelijke vraag van de heer Hatry van 28 juli 1998 aan de Minister van financiën over 
"Invoering van nieuwe verplichtingen inzake 'corporate govemance' voor beursgenoteerde 
vennootschappen", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 8 september 1998, [1-81], 4298 (Vr. nr. 1255). 

• Vraag en antwoord betreffen enkel het deugdelijk bestuur van privé-vennootschappen. 

2.5 Filialisering 

2.5.1 Algemeen 

1857. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 22 november 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Overheidsbedrijven- Filialen- Bestuurder 
- Belangenconflict", Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 27 december 1994, [134], 13976 
(Vr. nr. 1209). 

I 

• Vraag niet beantwoord. 

2.5.2 Toepasselijkheid ambtenarenstatuut 

• Zie ook supra, onder "(Van het gemeen recht afwijkend) Juridisch statuut - Personeelsstatuut, incl. 
pensioenregeling". 
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1858. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 4 september 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "RIT-Belgacom - Ambtenaren -
Omschrijving van taken en beheersvergoedingen", Vr. en Antw., Senaat, 1991-1992, 29 september 
1992, [24], 1022 (Vr. nr. 154). 

• Vraag niet beantwoord; o.m.: "Voorziet RTT-Belgacom, in de blijkbaar op te richten bijkomende 
dochtervennootschappen of/en gemengde vennootschappen, die speciale regels binnen het statuut van 
zijn 'ambtenaren' ? ". 

2.5.3 Toepasselijkheid taalwetgeving [p.m.] 

• Zie supra, onder "(Van het gemeen recht afivijkend) Juridisch statuut - Taalwetgeving, incl. 
taalkaders". 

2.5.4 Filialisering bij Belgacom 

• Zie_ ook supra, onder "Boek I. Privatisering van staatsactiva : gerealiseerde operaties - Belgacom -
Belgacom Directory Services (BDS) (telefoongidsen)", onder "Boek I. Privatisering van staatsactiva : 
gerealiseerde operaties -. Belgacom - Belgacom Mobile, incl. tweede mobilofoonlicentie" en onder 
"Toepasselijkheid taalwetgeving". 

1859. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 26 augustus 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Overheidsbedrijven - Herverzekeringsmaatschappij", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 2 februari 
1998, [115], 15811 (Vr. nr. 579). 

• Vraag: "Volgens berichten zou er een overheidsbedrijf zijn dat te maken heeft of had met een 
herverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs of ander recht. 11 1. Is dat zo ? 11 2. Zo ja, kan u dit 
verduidelijken ? " Antwoord : ""De NMBS deelt mij in antwoord op de door het geacht lid gestelde 
vraag mede dat zij nooit heeft of had te maken met een herverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs 
of ander recht. " 

Dit antwoord is juist, maar beantwoordt uw vraag slechts gedeeltelijk. Er is immers een ander 
overheidsbedrijf, Belgacom, dat aan herverzekering doet. Volgende twee Belgacom-dochters zijn m.i. 
relevant. 

De eerste heet "Finbel Re" en is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, opgericht in 
1996. De aandelen zijn voor 99,9% in handen van Belgacom en voor 0,1% in handen van een 
dochtervennootschap van Belgacom, nl. Belgacom Finance. Als activiteit wordt vermeld "Alle vormen 
van herverzekering in om het even welk domein." De maatschappelijke zetel bevindt zich in de Rue 
Dicks 18, L-1417 Luxemburg (G.-H. Luxemburg). Als bron van deze gegevens gelden de 
geconsolideerde jaarrekeningen van Belgacom. 

De tweede heet "Belgacom Services" en fungeert als coördinatiecentrum voor de Belgacom-groep. Het 
betreft een Belgische naamloze vennootschap, eveneens opgericht in 1996. De maatschappelijke zetel is 
gevestigd op de Emile Jacqmainlaan (nu Koning A/hert //-laan) 177 te 1030 Brussel en het BTW
nummer is 459.234.028. Belgacom is rechtstreeks de enige aandeelhouder. Als maatschappelijk doel 
geldt "de ontwikkeling en centralisatie van de activiteiten i. v.m. publiciteit, informatieverlening en -
verzameling, verzekering en herverzekering, wetenschappelijk onderzoek, betrekkingen met nationale 
en internationale autoriteiten, centralisatie van boekhouding, administratie, informatica en financieel 
beheer". De gegevens komen wederom uit de geconsolideerdejaarrekeningen van Belgacom. 

2.5.5 Filialisering bij De Post 

• Zie ook supra, onder "Boek I. Privatisering van staatsactiva : mogelijke toekomstige operaties - De 
Post - Samenwerking tussen Post en Generale Bank I Royale beige. Financiële post, Bank van de Post". 

1860. Schriftelijke vraag van de heer Cardoen van 23 augustus 1988 aan de Minister van posterijen, 
telegrafie en telefonie over "Posterijen - Concurrentie van particuliere bedrijven en Europees 
perspectief'', Vr. en Antw., Senaat, 1988-1989, 18 oktober 1988, [2], 38 (Vr. nr. 33). 

• Het antwoord betreft o.m. de participatie van de Posterijen in "de internationale coöperatieve 
vennootschaps 'EMS International Post Corporation "'. 
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1861. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 11 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Post - Dochtermaatschappijen -
Participaties", Vr. enAntw., Kamer, 1993-1994,25 april1994, [103], 10581 (Vr. nr. 909). 

1862. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 16 juni 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Post- Filialen- Post-Invest", Vr. en Antw., 
Kamer, 1993-1994, 18 juli 1994, [114], 11952 (Vr. nr. 1070). 

• Post-Invest is een commanditaire vennootschap op aandelen, als BEVEK opgericht "in partnership met 
de nv Petercam Securities". 

1863. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 16 juni 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Post - Filialen - IPC", Vr. en Antw., 
Kamer, 1993-1994, 1 augustus 1994, [115], 12100 (Vr. nr. 1071). 

2.5.6 Filialisering bij deN ationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) 

• Zie ook supra, onder "Boek I. Privatisering van staatsactiva : gerealiseerde operaties -HST-Fin". 

0000. Interpellatie van de heer Lenaerts tot de Minister van verkeerswezen over "het beleid van de 
N.M.B.S.", Hand., Kamer, 1980-1981,5 maart 1981, [49], 1410. 

• Vooral over de (vermeend) exclusieve samenwerking van de NMBS met Railtour, een naamloze 
vennootschap waarin de NMBS een minderheidsparticipatie bezit, en met reisagent Transalpino. 

1864. Schriftelijke vraag van de heer Maes van 8 juli 1982 aan de Minister van verkeerswezen en 
posterijen, telegrafie en telefonie over "NMBS - Participatie in firma's", Vr. en Antw., Senaat, 
1981-1982, 3 augustus 1982, [29], 970 (Vr. nr. 143). 

1865. Schriftelijke vraag van de heer Didden van 5 november 1990 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "NMBS - Participatie in de 
NV EURO-COMBI-EST", Vr. en Antw., Senaat, 1990-1991, 15 januari 1991, [14], 549 (Vr. nr. 15). 

1866. Schriftelijke vraag van de heer Taminiaux van 3 juni 1991 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en institutionele hervormingen over "NMBS - Participatie in het 
kapitaal van de NV Edmond Depaire", Vr. en Antw., Senaat, 1990-1991, 16 juli 1991, [ 40], 1714 
(Vr. nr. 126). 

1867. Schriftelijke vraag van de heer Cardoen van 20 november 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Detachering van 
spoorwegpersoneel naar TUC-Rail - Sociaal statuut", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 12 januari 
1993, [39], 1622 (Vr. nr. 234). 

1868. Mondelinge vraag van de heer Eeman aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de detachering van NMBS-personeel naar een 
dochteronderneming", Hand., Senaat, 1992-1993,26 november 1992, [17], 473. 

1869. Schriftelijke vraag van de heer Gevenois van 26 februari 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Dochterondernemingen", 
Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 4 mei 1993, [55], 2637 (Vr. nr. 360). 

1870. Schriftelijke vraag van de heer De Loor van 22 juli 1993 aan de Minister van Vice-eerste 
minister en minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Detachering van 
personeel", Vr. en Antw., Senaat, 1992-1993, 14 september 1993, [73], 3749 (Vr. nr. 530). 

I 

1871. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS- Geassocieerde ondernemingen
Transport Route Wagon", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11685 (Vr. nr. 767). 
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1872. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Geassocieerde ondernemingen -
Transurb Consult", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11686 (Vr. nr. 768). 

1873. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 n<?vember 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS- Geassocieerde ondernemingen
Sea Ro Terminal", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994,4 juli 1994, [112], 11687 (Vr. nr. 769). 

1874. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Geassocieerde ondernemingen -
Terminal Athus", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994,4 juli 1994, [112], 11688 (Vr. nr. 770). 

1875. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS- Geassocieerde ondernemingen
Publifer", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994,4 juli 1994, [112], 11689 (Vr. nr. 771). 

1876. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS- Geassocieerde ondernemingen
Railtour", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11690 (Vr. nr. 772). 

1877. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS -Geassocieerde ondernemingen
Euro-Combi-Est", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11691 (Vr. nr. 773). 

1878. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen - Bruxelles Terminal 
Brussel", Vr.

1
en Antw., Kamer, 1993-1994,4 juli 1994, [112], 11692 (Vr. nr. 774). 

1879. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS ~ Filialen - Woningkrediet voor 
spoormannen", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11693 (Vr. nr. 775). 

1880. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen - Depaire", Vr. en Antw., 
Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11694 (Vr. nr. 776). 

1881. Schriftelijke vraag van de,heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen - Unilog", Vr. en Antw., 
Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11696 (Vr. nr. 777). 

1882. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen - Zeebrugge Container 
Repair", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11697 (Vr. nr. 778). 

· 1883. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen - Interferry", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11698 (Vr. nr. 779). 

1884. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS- Filialen- Tuc Rail", Vr. en Antw., 
Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11699 (Vr. nr. 780). 

1885. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen - HVH International", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11700 (Vr. nr. 781). 

1886. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen - Home van de 
spoorwegbediende", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11701 (Vr. nr. 782). 
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1887. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NNIBS - Filialen - Ferry-Boats", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11702 (Vr. nr. 783). 

1888. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen - Foncière rue de 
France", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11703 (Vr. nr. 784). 

1889. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen - Euratral", Vr. en Antw., 
Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11704 (Vr. nr. 785). 

1890. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 25 november 1993 aan de Vice-eerste minister en 
~ minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen - Eurostation", 

Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11705 (Vr. nr. 786). 

1891. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 11 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS -Dochtermaatschappijen -
Participaties", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 20 juni 1994, [110],· 11446 (Vr. nr. 910). 

1892. Mondelinge vraag van de heer Vanerombruggen aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de budgettaire toestand van de NMBS", Hand., Senaat, 
1993-1994, 3 maart 1994, [48], 1445. 

0000. Interpellatie van mevrouw Aelvoet tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de dramatische situatie van het SST-project", Hand., Kamer, 
1993-1994, 9 maart 1994, [28], 1123 (Int. nr. 861). 

• O.m. over "het fenomeen van de filialen van NMBS" en "een soort geprivatiseerde 
uitbatingsstructuur". 

0000. Interpellatie van de heer De Mol tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de rol van de NMBS in het mobiliteitsbeleid", Hand., Kamer, 1993-1994, 
9 maart 1994, [28], 1123 (Int. nr. 872). 

• O.m. over ''filialisering van NMBS". 

0000. Interpellatie van de heer Vautmans tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de stijgende kostprijs van het SST-project", Hand., Kamer, 1993-1994, 
9 maart 1994, [28], 1123 (Int. nr. 878). 

• O.m. over "responsabilisering gekoppeld aan reële. en echte privatiseringen" en "afzonderlijk 
controleerbare bedrijftentiteiten d~e tot afzonderlijke NV's, waar wordt overgegaan tot de verkoop van 
staatsaandelen, kunnen worden omgevormd". 

1893. Mondelinge vraag van de heer De Mol aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "de NMBS-filialen", Hand., Kamer, 1993-1994, 
31 maart 1994, [35], 1431. 

1894. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 1 april 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS- Geassocieerde ondernemingen
ICF", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994,4 juli 1994, [112], 11708 (Vr. nr. 984). 

1895. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 1 april 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS- Geassocieerde ondernemingen
'Entrepots frigorifiques de Bale"', Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11709 
(Vr. nr. 985). 

1896. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 1 april 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS- Geassocieerde ondernemingen
Sea Technology Zeebrugge", Vr. en Antw., Karnet, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11710 
(Vr. nr. 986). 
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1897. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 1 april 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen - EBT", Vr. en Antw., 
Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11711 (Vr. nr. 987). 

1898. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 1 april 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS- Filialen- Hit Rail", Vr. en Antw., 
Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11712 (Vr. nr. 988). 

1899. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 1 april 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen - Euro Liège TGV", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11713 (Vr. nr. 989). 

1900. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 1 april 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen - Eurofima", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 13 juni 1994, [109], 11312 (Vr. nr. 990). 

1901. Schriftelijke vraag van de heer Bouchat van 8 april 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Dochterondernemingen -
Doorzichtigheid", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 26 juli 1994, [118], 6291 (Vr. nr. 771). 

1902. Mondelinge vraag van de heer Olaerts aan de Vice-eerste minister en minister van 
verkeerswezen en overheidsbedrijven over "het beheer van de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 
21 april1994, [37], 1534. 

• Vraag en antwoord hebben uitsluitend betrekking op de politiek van filialisering bij de NMBS en het 
vermeend gebrek aan controle daarop. 

1903. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 20 mei 1994 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen", Vr. en Antw., Kamer, 
1993-1994, 27 juni 1994, [111], 11546 (Vr. nr. 1033). 

• Vraag niet beantwoord. 

1904. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 1 juni 1994 aan de Vice-eerste minister en minister 
van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS- HST- Studies- Tue-Rail", Vr. en Antw., 
Kamer, 1993-1994, 4 juli 1994, [112], 11657 (Vr. nr. 1044). 

• Vraag niet beantwoord. 

000. Interpellatie van de heer Olaerts tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 1 juli 1994, [51], 2050 
(Int. nr. 1033). · 

• O.m. over "verkapte privatiseringen" en "filialen en business-units". 

000. Interpellatie van de heer De Mol tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de toekomst van de NMBS", Hand., Kamer, 1993-1994, 1 juli 1994, [51], 
2050 (Int. nr. 1 048). 

1905. Schriftelijke vraag van de heer Bouchat van 3 augustus 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Dochterondernemingen -
Doorzichtigheid", Vr. en Antw., Senaat, 1993-1994, 13 september 1994, [124], 6527 (Vr. nr. 874). 

0000. Interpellatie van de heer Olaerts tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de audit van de NMBS", Hand., Kamer. Commissie voor de 
infrastructuur, 1994-1995, 23 november 1994, [C 18], 19 (Int. nr. 1116). 

0000. Interpellatie van de heer Simons tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "de doorlichting van de NMBS en het statuut van de spoorwegen als 
autonoom bedrijf', Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 23 november 
1994, [C 18], 19 (Int. nr. 1119). 
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1906. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 10 januari 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen", Vr. en Antw., Kamer, 
1994-1995, 13 februari 1995, [140], 14834 (Vr. nr. 1270). 

• Vraag niet beantwoord. 

1907. Schriftelijke vraag van de heer De Mol van 8 maart 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "NMBS - Filialen", Vr. en Antw., Kamer, 
1994-1995, 10 april 1995, [148], 15840 (Vr. nr. 1356). 

• Vraag niet beantwoord. 

1908. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 11 oktober 1995 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS- Juridisch verbonden vennootschappen", Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 30 januari 1996 
[1-9], 442 (Vr. nr. 9). 

1909. Schriftelijke vraag van de heer Ansoms van 3 juli 1996 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS- Filialen", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 26 augustus 1996, [47], 6543 (Vr. nr. 305). 

1910. Schriftelijke vraag van de heer Eeman van 3 september 1996 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS - Dochterondernemingen", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 20 januari 1997, [66], 8838 
(Vr. nr. 328). 

1911. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 24 januari 1997 aan de Minister van 
vervoer over "NMBS- Vennootschappen", Vr. enAntw., Kamer, 1996-1997, 17 maart 1997, [74], 
10029 (Vr. nr. 438). 

1912. Schriftelijke ~aag van de heer Van Dienderen van 28 januari 1997 aan de Minister van 
vervoer over "NMBS - TUC-Rail", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 5 mei 1997, [80], 10982 
(Vr. nr. 440). 

1913. Schriftelijke vraag van de heer Eeman van 5 februari 1997 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS- Dochterondernemingen", Vr. enAntw., Kamer, 1997-1998, 18 mei 1998, [129], 17831 
(Vr. nr. 451). • Gevraagd wordt wanneer de samenstelling van de raden van bestuur van de NMBS-filialen in 

het Belgisch Staatsblad is verschenen. Antwoord : "De door het geachte lid gevraagde informatie valt 
onder de beheersautonomie van de NMBS en kunnen door haar niet worden medegedeeld aangezien de 
dochterbedrijven geen opdrachten van openbare dienst uitvoeren." 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Hostekint van 6 juni 1997 aan de Staatssecretaris voor 
veiligheid en voor maatschappelijke integratie en leefmilieu over "Auditing van overheidsdiensten 
door private auditbureaus", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 17 februari 1998, [1-66], 3431 
(Vr. nr. 62). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Hostekint van 6 juni 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Auditing van overheidsdiensten door private auditbureaus", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 
30 september 1997, [1-55], 2794 (Vr. nr. 111). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Hostekint van 6 juni 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Auditing van overheidsdiensten door private 
auditbureaus", Vr. enAntw., Senaat, 1997-1998,17 februari 1998, [1-62], 3183 (Vr. nr. 160). 

1914. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 20 oktober 1997 aan de Minister van 
buitenlandse zaken over "NMBS- Transurb Consult- Participatie in Sizarail", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 22 december1997, [110], 14905 (Vr. nr. 289). 

I 

1915. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 20 oktober 1997 aan de Minister van 
vervoer over "NMBS - Transurb Consult - Participatie in Sizarail", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 19 januari 1998, [113], 15480 (Vr. nr. 606). 
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0000. Mondelinge vraag van de heer Reynders aan de Minister van vervoer over "de rekeningen van 
de NMBS", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 
1997-1998,21 januari 1998, [C 477], 2 (Vr. nr. 531). 

)916. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 2 februari 1998 aan de Minister van vervoer over 
"N11BS- Dochterondernemingen- Raden van bestuur", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 27 april 

. 1998, [126], 17492 (Vr. nr. 670). 

• Onder verwijzing naar de autonomie van de NMBS, weigert de minister te antwoorden. Voorts 
"wens[t] [hij} de aandacht er op te vestigen dat deze inlichtingen kunnen worden verkregen bij de 
Balanscentrale van de Nationale Bank". ' 

1917. Schriftelijke vraag van de heer Van Aperen van 18 februari 1998 aan de Minister van vervoer 
over "NMBS - Investeringen van een NMBS-filiaal in de haven van Duinkerke", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 15 juni 1998, [132], 18284 (Vr. nr. 678). 

1918. Mondelinge vraag van de heer De Croo aan de Minister van vervoer over "het dossier-ABX", 
Hand., Kamer, 1998-1999, 25 februari 1999, [315], 11136. 

2.5.7 Filialisering bij de Regie der luchnvegen (RLW) 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 11 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Regie der luchtwegen 
Dochtermaatschappijen - Participaties", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 19 september 1994, 
[121], 12639 (Vr. nr. 908). 

2.5.8 Filialisering bij Sabena 

1919. Schriftelijke vraag van de heer Van Ooteghem van 7 september 1983 aan de Minister van 
verkeerswezen en posterijen, telegrafie en telefonie over "Belangen van Sabena in andere 
maatschappijen", Vr. en Antw., Senaat, 1983-1984, 8 november 1983, [5], 135 (Vr. nr. 217). 

1920. Interpellatie van de heer Beysen tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
institutionele hervormingen over "de afvloeiing van het personeel van Sabena op kosten van haar 
dochtermaatschappij DAT (Delta Air Transport)", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, 1990-1991,26 maart 1991, [C-70], 15 (Int. nr. 649). 

1921. Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt van 14 oktober 1992 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sobelair - Sabena", Vr. en Antw., Kamer, 
1992-1993, 9 november 1992, [34], 2342 (Vr. nr. 235). 

1922. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 11 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Sabena - Dochtermaatschappijen -
Participaties", Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994,28 februari 1994, [96], 9516 (Vr. nr. 906). 

1923. Schriftelijke vraag van de heer Vanoost van 21 maart 1997 aan de Minister van vervoer over 
"Sabena - Dochterbedrijf Sobelair", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 30 juni 1997, [88], 12121 
(Vr. nr. 492). 

2.6 Overig 

1924. Schriftelijke vraag van de heer Van Hoorebeke van 26 mei 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van binnenlandse zaken over "Federaal agentschap voor nucleaire controle", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 16 maart 1998, [121], 16685 (Vr. nr. 624). 

• "... Vroeger gebeurde deze controle door privé-instanties die een zeer goede reputatie hadden. 
Waarom moet de controletaak nu overgenomen worden door een publieke actor, die nieuw in het leven 
wordt geroepen ? ... ". 
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3. Overeenkomsten [p.m.] 

·Referenties naar beheersovereenkomsten die de Staat of de Gemeenschappen en Gewesten sluiten met 
individuele verzelfstandigde lichamen staan niet hier vermeld maar in het Compendium Belgische 
verzelfstandigingen. 
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4. Rechtspraak 

Alleen arresten die in het proefschrift aan bod komen, zijn opgenomen. 

1925. R.v.St., Batai/Zie t. N. V. Gimvindus, nr. 59.443, 30 april 1996 (T.B.P., 1996, 505, met het 
andersluidend verslag van auditeur E. LANCKSWEERDT). 

1926. Cass., 14 februari 1997, Gimvindus N. V. I Bataillie (R. W., 1996-1997, 1433, met de 
eensluidende conclusie van advocaat-generaal G. DUBRULLE, G.; T.B.P., 1997, 361, met noot; 

. R. Cass., 1998, 281-284, met noot C. BERX, "Geen administratieve overheid zonder eenzijdig 
bindende beslissingsmacht"; P.&B., 1997, 230, met noot F. DELOBBE; zie tevens BAETEN, S., 
"Variaties op verzelfstandigingsthema's : enkele bedenkingen over de tweewegenleer en het 
annulatiecontentieux naar aanleiding van het Cassatiearrest van 8 november 1996", C.D.P.K., 1999, 
83-102; D'HOOGHE, D., "Op de grens van het ideaal denkbare en het praktisch haalbare", TRD&L 
1997, VII, 1-2). 

1927. R.v.St., M Joye, L. Gees t. v.z.w. Hogeschool Sint-Lukas Brussel, Vlaamse Gemeenschap, 
nr. 66.563, 4 juni 1997 (TRD&L 1997, nr. 7, 28; T.B.P., 1997, 640, met het verslag van eerste 
auditeur R. VAN DER GUCHT; T.O.R.B., 1997-1998, nr. 2, 124, met noten van J. BAERT en 
W.RAuws). 

• Het Hofvan Cassatie heeft dit arrest verbroken: Cass., 18 december 1997, R. W., 1998-1999, 86, met 
noot W. RA uws. 

1928. Arbitragehof, nr. 81197, 17 december 1997 (B.S., 21 januari 1998). 

• Het arrest betreft een beroep tot vernietiging van art. 20 Deer. W. Gew. R. 27 juni 1996 betreffende de 
afvalstoffen (B.S., 24 mei 1997, nveede uitgave). Het beroep wordt gedeeltelijk ingewilligd. 

1929. Arbitragehof, nr. 83/97, 17 december 1997 (B.S., 21 maart 1998). 

• Het arrest betreft een vordering tot schorsing van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest van 6 februari 1997 tot wijziging van de ordonnantie van 9 september 1993 tot wijziging van de 
Huisvestingscode voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en betreffende de sector van de sociale 
huisvesting (B.S., 24 mei 1997, nveede uitgave). De vordering wordt verworpen. 

1930. Voorz. Kh. Brussel, TVi t. R.T.B.F., 29 december 1997 (T.B.H., 1998, 465-467). 

• Over de speciale aard van beheersovereenkomsten, die niet met gewone overeenkomsten gelijk te 
stellen zijn. 

1931. Arbitragehof, nr. 118/99, 10 november 1999 (B.S., 3 december 1999). 

• Het arrest betreft een beroep tot vernietiging van art. 8 Deer. Vl. Par/. 17 maart 1998 tot wijziging van 
het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 apri/1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, 
van het administratief toezicht op gemeenten (B.S., 10 april 1998). Het decreet van 17 maart 1998 
regelt het administratief toezicht op de gewone en op de autonome gemeentebedrijven. Art. 8 ervan 
bepaalt dat de toeziehtsregeling niet van toepassing is op de gemeentelijke autonome havenbedrijven 
(die hebben nadien een eigen regeling gekregen: zie Deer. Vl. Par/. 2 maart 1999, supra, onder 
"Zeehavens-vennootschappen, onderworpen aan Vlaams havendecreet'~. Enkele personeelsleden en 
vakhondsafgevaardigden van het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Annverpen stelden beroep in, 
doch het Arbitragehof oordeelde dat ze niet van het vereiste belang deden blijken. 
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5. Tussenkomsten Rekenhof [p.m.] 

Het Rekenhof blijkt één van de meest actieve (en kritische) observatoren van het fenomeen van 
verzelfstandiging, vooral van verzelfstandiging "langs hybride weg". Wie de "Boeken van opmerkingen" en 
"Boeken met opmerkingen en informatie" bestudeert die het Rekenhof jaarlijks voorlegt aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers resp. de regionale parlementen, stelt vast dat de instelling al vele honderden bladzijden 
aan dit fenomeen heeft gewijd. De doctorandus heeft de oefening gemaakt voor alle Boeken, op federaal en 
regionaal niveau, sinds 1980 en houdt de referenties ter beschikking. 
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modes d'intervention en son double röle d'institut de développement et de promotion de l'initiative 
économique publique", in L 'évolution récente du droit commercial et économique, Brussel, Editions 
du Jeune Barreau, 1978, 167-211. 

2047. KREKELS, P., "Bevoorrechte aandelen zonder stemrecht: van economische overheidssteun naar 
privé-ondememingsfinanciering", Jura Fale., 1986-87, 297-317. 

2048. NEUMAN, H., "Contribution des sociétés d'investissement d'intérêt public au développement 
équilibré des régions", Bank. Fin., 1968, 185-193. 

2049. NEUMAN, H., "Krachtlijnen van de nieuwe hervorming van de Nationale 
Investeringsmaatschappij (N.I.M.)", R. W., 1978-79, 2251-2260. 

• Deze tekst is ook in het Frans verschenen : "Les grands axes de la nouvelle réforme de la Société 
nationale d'investissement (S.N.l.)", J.T., 1979, 33-37. 

2050. NEUMAN, H., "La Société Nationale d'Investissement (S.N.I.). Son röle et son évolution 
récente" in L 'évolution récente du droit commercial et économique, Brussel, Editions du Jeune 
Barreau, 1978, 145-164. 

2051. NEUMAN, H., "Le point à propos de la S.N.I.", Bank. Fin., 1968, 361-369. 

2052. S.N., "De GIMV, Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", Doe. Min. Fin., 
1990,nr.4,227-240. 

2053. VAN BRANTEGHEM, C., Een evaluatie van de N.lM als autonome investeringsmaatschappij: 
commentaar in VERENIGING VOOR ECONOMIE, Overheidsinterventies. Effectiviteit en efficiëntie. 
Vijftiende Vlaams wetenschappelijk economisch congres Leuven 8-9 mei 1981, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 1981, 11, 105-119. 

2054. VAN HA VERBEKE, G ., "De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen : ook van 
Vlaanderen ?",De Gids op maatschappelijk gebied, juni-juli 1991, 602-610. 

2055. VAN OUTRYVE D'YDEWALLE, R., "De Gewestelijke Investeringsmaatschappijen en de 
Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", Bank. Fin., 1981, 147-162 en 1982~ 

.· 331-352. 

2056. VAN OUTRYVE D'YDEWALLE, R., "De gewestelijke Investeringsmaatschappijen (G.I.M.'s)", 
Bank Fin., 1982, 331-352. 

2057. VAN ÜUTRYVE D'YDEWALLE, R., "De GIMV: zesjaar activiteit (1980-1985)", Bank Fin., 1986, 
nr. 7, 5-12. 

2058. WILMÈS, P., "La Société Nationale d'Investissement 1962-1990", Doe. Min. Fin., 1990, nr. 4, 
187-225. 

6.7 Autonome ov~rheidsbedrijven (wet 21 maart 1991) 

2059. DÉOM, D., "La réforme des entreprises publiques", Het verbruik in 1989-90 I L'année de la 
consommation 1989-90, Brussel, Story-Scientia, 1991, 155-161. 
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2060. DÉOM, D., "Le médiateur dans les entreprises publiques autonomes", in Le médiateur, Centre 
d'études constitutionnelles et administratives de l'Université catholique de Louvain 10, Brussel, 
Bruylant, 1995, 235-248. 

2061. DEVROE, W., "Deugdelijk bestuur van overheidsondememingen (autonome overheidsbedrijven, 
publielcrechtelijke naamloze vennootschappen)", T.R. V., 1998, 461-491. 

·. 2062. Les entreprises publiques autonomes. La nouvelle loi du 21 mars 1991. Act es de la journée 
d'études organisée à l'Université libre de Bruxelles Ie 23 octobre 1991 par Ie Centrede droit pub/ie 
de la Faculté de droit et la Maîtrise en management pub/ie de l'Eco/e de commerce So/vay, 
Collection de la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 1992, 220 p. 
Met: 

2063. QUERTAINMONT, P., "Avant-propos" (5-8); 
2064. THYS-CLÉMENT, F., "Introduction générale" (9-15); 
2065. THIRY, B., "Les nouvelles conditions de concurrence (oude partenariat) entre Ie secteur 

public et Ie secteur privé" (17 -30); 
2066. DRffi1AUX, A., "Contractualisation etenjeux de modemisation" (31-44); 
2067. REYNDERS, D., "lntervention" ( 45-52); 
2068. MEUNIER, B., "Le contenu et les objectifs de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 

certaines entreprises publiques économiques" (53-64); 
2069,, QUERTAINMONT, P., "Les objectifs de la loi du 21 mars 1991 : du desserrement de 

l'étreinte étatique à l'émergence de nouveaux critères de gestion des entreprises publiques" 
(65-88); 

2070. NAGELS, J., "Le management public dans I' entreprise publique" (89-98); 
2071. DIEUX, X., "Les entreprises publiques et Ie droit commercial (à la lumière de la loi du 

21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques)" (99-114); 
2072. DÉOM, D., "Les contraintes de droit public qui pèsent sur les entreprises publiques 

autonomes" (115-156); 
2073. DUMOULIN, A., "lntervention" (157-162); 

2074. DAMAR, M., "Entreprises publiques autonornes: Ie pari de la troisième voie pour 
120.000 travailleurs" (163-170); 

2075. JACQMAIN, J., "Le statut du personnet des entreprises publiques autonomes" (171-193); 
2076. DE BRUYCKER, P. en NUCHELMANS, D., "Compte rendu des débats" (195-213); 
2077. TOLLET, R., "Discours de clöture" (215-217). 

2078. MATTHIJS, H., "De beheerscontracten van de nieuwe overheidsbedrijven", T.B.P., 1999, ter 
perse. 

2079. MATTHIJS, H., "De overheid en het luchthavenbeleid: de problematiek van de federale 
luchthaven en de rol van de auto~ome overheidsbedrijven", T.B.P., 1999, 476-491. 

2080. NUCHELMANS, D. en PAGANO, G., "Les entreprises publiques autonomes", C.H CRISP, 1991, 
nr. 1321-1322, 72 p. 

2081. QUERTAINMONT, P., "Gestion publique et gestion privéedesservices publics. L'exemple de la 
restructuration des entreprises publiques économiques en Belgique", Res Publica, 1992, 25-33. 

2082. QUERTAINMONT, P., "Les entreprises publiques autonomes. Un bilan de l'application de la loi 
du 21 mars 1991 ", T.B.H., 1996, 501-512. 

2083. VAN ASSCHE, J., "Oprichting van een pensioenfonds bij sommige economische 
overheidsbedrijven", T.B.P., 1995, 535-547. 

2084. X, "Autonome overheidsbedrijven. Oprichting van een 'dienst ombudsman'", T.B.P., 1993, 
156-157. 
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6.8 Openbare kredietinstellingen (wet 17 juni 1991) 

6.8.1 Juridisch 

2085. BASIJN, J. en STEVENS, V., De Nationale Kas voor Beroepskrediet, Adm. Lex., Brugge, die 
Keure, 1967, 25 p. 

2086. BRUYNEEL, A., "La loi du 30 juin 1975: 'Mammouth', souris ou pot-pourri?", J.T., 1975, 
649-660. 

2087. BUFFEL, L., "De Belgische kredietinstellingen op weg naar 1993 ", Doe. Min. Fin., 1990, nr. 2, 
185-265. 

2088. BUFFEL, L., "De concrete uitwerking van de hervorming van de Belgische openbare 
kredietsector", Doe. Min. Fin., 1993, nr. 2, 209-242. 

2089. BUFFEL, L., "De hervorming van de Belgische openbare kredietsector", Doe. Min. Fin., 1991, 
nr. 8, 3-80. 

0000. BUFFEL, L., "De verdere herstructurering en de gedeeltelijke privatisering van de Belgische 
openbare kredietsector", Doe. Min. Fin., 1994, nr. 6, 121-159. 

2090. BUFFEL, L., "Het nieuwe Belgische juridische werkkader voor de kredietinstellingen", 
Doe. Min. Fin., 1993, nr. 6, 3-66. 

0000. DE KETELBUTTER, J., "De wetten op de organisatie en de privatisering van de openbare 
kredietinstellingen", Doe. Min. Fin., 1995, nr. 5, 3-37 (met bijlagen). 

2091. BYITEBIER, K. en VERROKEN, A., "De bi-nationale, horizontale groep Gemeentelaediet -
Crédit Local de France (DEXIA)", V & F, 1997, 243-255 en 401-413. 

2092. COUSY, H., "De wet van 30 juni 1975 betreffende het statuut van de banken, de private 
spaarkassen en bepaalde andere financiële instellingen", R. W., 1975-1976, 1387-1406. 

2093. DEVROE, W., "De coördinatie van de 'OKI-wet' in perspectief', Bank Fin., 1997, 329-333. 

0000. DEVROE, W., "De mogelijke omvorming van een geprivatiseerd CBHK tot centraal 
effectiseriri.gsorgaan naar Amerikaans model", in Effectisering. Analyse van het nieuw wettelijk 
kader voor effectisering, Brugge, die Keure, 1995, 305-338. 

2094. LE BRUN, J., "Chronique de droit financier public", Bank Fin., 1980, nr. 10, 61-64. 

2095. LE BRUN, J., "La transformation de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite en banque 
publique", Bank Fin., 1981, 441-471. 

,;0000. LEJEUNE, C., "La réforme des institutions publiques de crédit. Le cheminement d'une 
. privatisation", DAOR, 1996, 9-59. 

2096. VAN AUDENHOVE, M., Het Gemeentekrediet van België, Adm. Lex., Brugge, die Keure, 1967, 
38 p. 

2097. V ANDEPUTTE, R., Struktuur en bedrijvigheid van de openbare kredietinstellingen, Adm. Lex., 
Brugge, die Keure, 1955, 15 p. 

2098. VAN AUDENHOVE, M., "Het Gemeentelaediet van België", in Administratief Lexicon, Brugge, 
die Keure, 1967, 3 8 p. 

2099. VAN PUYVELDE, D., Algemene Spaar- en Lijfrentekas, Adm. Lex., Brugge, die Keure, 1971, 
46p. 
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6.8.2 Niet juridisch 

0000. BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN, Het Belgische bankwezen, Aspecten en documenten 
190, Brussel, 1997, 107 p. 

• Zie pp. 29-31 "De privatisering van de openbare kredietinstellingen (OKI's) ". 

2100. CEURVELT, G., "De Algemene Spaar- en Lijfrentekas is omgevormd tot bank", Doe. Min. Fin., 
1981, 21-41. 

2101. CHLEPNER, B.S., "Esquisse de l'évolution bancaire en Belgique", Bank Fin., 1953, 381-401 en 
513-545. 

• Zie vooral pp. 523-524 en 538-543. 

0000. DE CANNIÈRE, L., "De openbare kredietinstellingen in het privatiseringsdebat", N. Tijd. Pol., 
1987, nr. 4, 5-21. 

2102. "De overheidstussenkomst in het financiewezen: Effectief? Efficiënt?", Bank Fin. (Cahier), 
1981, nr. 12-13 (themanummer). Met: 

2103. ABRAHAM, J.P., "Een analyse en een evaluatie van de overheidstussenkomst" (4-7); 

2104. HEREMANS, D. EN D'HAVE, P., "De rol van markt en overheid in de financiële sector" 
(17-40); 

2105. VERPLAETSE, A. / PLOEG NATIONALE BANK, "De Overheidsin terventie in de Belgische 
financiële sektor: Doelstellingen en maatregelen" (41-106); 

2106. VERHEIRSTRAETEN, A. en PACOLET, J., "Het overheidsbeleid en de functionering van de 
financiële markten" (107-175); 

2107. DE SMET, M., MARTIN, G. en DE CORT, D., "Overheidsingrijpen in de financiële sector: 
Standpunt bankwezen", Bank Fin. (Cahier), 1986, nr. 12/13, 176-206. 

2108. VERWILST, H., "De financiële instellingen van de overheidssektor: Evaluatie" (207-225); 

2109. RAPORT, A., "De overheidsinterventie in de financiële sektor: Standpunt privé 
spaarkassen" (226-234); 

2110. VANHAELEN, J.J. en JACOBS, E., "Evaluatie van de overheidsinterventie: Standpunt van 
de financieringsbedrijven" {235). 

2111. "Deregulering en herregulering in de financiële sector", themanummer Bank Fin., 1987, nr. 4: 
werkdocumenten 18e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres te Brussel op 8 en 9 mei 
1987. 

2112. DIRIX, P., "Risico's en solvabiliteit in de Belgische financiële instellingen - Het geval van de 
openbare kredietsector", Bank Fin. (Cahier), 1983, nr. 21,98-101. 

. 2113. FRANTZEN, P., "De openbare kredietinstellingen in de crisisperiode", Bank.Fin., 1983, nr. 2, 
231-250. 

2114. FRANTZEN, P., "De openbare kredietinstellingen 1992", Bank Fin., 1989, nr. 3, 183-184. 

2115. HANCKÉ, P., "Het Belgische bankwezen 1945-1968: feiten en tendensèn", Bank Fin., 1969, 
718-741. 

• Zie pp. 728-730: "Bankwezen en 'near-banks"'. 

2116. "Harmonisering van de werkingsvoorwaarden van kredietinstellingen", Doe. Min. Fin., 1988, 
nr. 5 (themanummer), 5-23. 

2117. LAUWAERT, J., "De liquiditeit bij het Gemeentekrediet van België", Bank Fin., 1989, nr. 112, 
91-94. ' 
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2118. MODEN, J., "La réforme des institutions publiques de crédit", C.H. CRISP, 1991, nr. 1341, 37 p. 

2119. NARMON, F., "Mutatie zonder herstructurering", Bank Fin., 1995, 127-128. 

2120. ("Openbare lcredietinstellingen"], Doe. Min. Fin., 1989, nr. 2 (themanummer), 233 p. Met: 

2121. COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN, "Openbare kredietinstellingen 1992". Verslag, 18 
januari 1989 (5-88); 

2122. AERTS, L., "De Algemene Spaar- en Lijfrentekas: Bank en Verzekeringen. Haar statuut, 
structuur, werking en activiteiten" (91-119); 

2123. DIERCKX, K., "De NMKN: 70 jaar steun aan de Belgische economie" (121-135); 

2124. MAYEUR, A., "Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet" (137-153); 

2125. NARMON, F., "Het Gemeentekrediet van België, de bank der plaatselijke besturen" 
(155-176); 

2126. PONLOT, D., "De Nationale Kas voor Beroepskrediet" (177-196); 

2127. VERSELE, L., "Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet. Ontwikkeling en 
toekomstperspectieven" (197-233). 

2128. PACOLET, J., "De toezichthoudende instellingen, banken, spaarbanken en openbare 
kredietinstellingen over de deregulering van de depositoinstellingen", in Deregulering en 
herregulering in de financiële sector, 9-26. 

2129. SMETS, F.A., "La banque et les structures bancaires en Belgique de 1830 à nos jours", 
Bank Fin., 1973, 195-235 

• Zie vooral pp. 200-201, 205, 207-209, 217-220 en de bibliografie. 

2130. VANDER VENNET, R., "De herregulering van de Belgische financiële markten", Bank Fin., 
1991,nr.4, 175-194. 

• Zie pp. 187-188: "3.3.5 De herstructurering van de openbare kredietsector". 

2131. VANDER VENNET, R., "De hervorming van de Belgische openbare kredietsector", Tijdschrift 
voor economie en management, 1992, nr. 2, 211-231. 

2132. VERSELE, L., "Le groupe Crédit agricole: du renouveau", Doe. Min. Fin., 1995, nr. 1, 251-261. 

0000. VERWILST, H., "Openbare kredietinstellingen: privatisering?", RUG, 1987,48-74. 

0000. VERWILST, H., "ASLK: uitdagingen voor het partnership tussen overheid en privé", Bank Fin., 
1994, 53-54. 

2133. VERWILST, H., "Welke toekomst hebben de Belgische openbare kredietinstellingen?", 
Bank Fin., 1992, nr. 5, 241-248. 

0000. VUCHELEN, J., "Herstructureren en privatiseren : in welke volgorde ?", Bank Fin., 1993, nr. 3, 
117-118. 

2134. X., Eindverslag aan de Minister van de wergroep "Harmonisering werkingsvoorwaarden 
lcredietinstellingen (afgekort als: Verslag Van de Voorde), Doe. Min. Fin., 1988, nr. 5, 5-24. 

6.9 Andere publiekrechtelijke (naamloze) vennootschappen 

2135. CEULEERS, J., "Van BR1N naar VRT", T.B.P., 1997, 583-588. 

2136. De onderneming van publiek recht, Antwerpen, Maklu, 1999, ter perse. Met: 

2137. FRANÇOIS, A. en BAETEN, S., "Vennootschapsbelang en (versus?) algemeen belang"; 
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2138. CORNELIS, L., DE KEYSER, E., D'HOOGHE, D. en VANDENDRIESSCHE, F., "De N.V. van 
publiek recht"; . 

0000. GEENS, K. en VAN BEVER, L., "Bestuur en controle in de intercommunale en het 
autonoom gemeentebedrijf'; 

0000. LAGA, H. en DERIDDER, L., "Ondernemingen met beheerscontracten- federaal, regionaal 
en communautair"; 

2139. TILLEMAN, B. en DEBERSAQUES, G., "Optreden van rechtspersonen voor administratieve 
rechtscolleges"; 

2140. WOUTERS, J. en PLATIEAU, K., "Overheidsondernemingen - mededingingsrechtelijke 
aspecten"; 

2141. DE BRUYNE, P. en LYCOPS, J.-F., "Fiscale vraagstukken"; 
2142. MEYERS, J., "Privatisering van overheidsondememingen"; 
2143. BYTIEBIER, K. en LEUS, K., "Syntheseverslag: de onderneming in het publielaecht". 

0000. DEVROE, W., "Deugdelijk bestuur van overheidsondememingen (autonome overheidsbedrijven, 
pubHelaechtelijke naamloze vennootschappen)", T.R. V., 1998, 461-491. 

0000. MATIHIJS, H., "De overheid en het luchthavenbeleid: de problematiek van de federale 
luchthaven en de rol van de autonome overheidsbedrijven", T.B.P., 1999, 476-491. 

2144. VANDENDRIESSCHE, F., "De Belgische openbare luchtvaartstructuren en de hervorming van de 
Regie der Luchtwegen en BATC", C.D.P.K., 1999, 146-161. 

2145. VANDENHOLE, W., "De Belgische Technische Coöperatie: N.V. van publiek recht met sociaal 
oogmerk als alternatiefvoor 'parastatalisering' en privatisering", T.B.P., 1999, 339-351. 

+ BAETEN, S., "De Belgische Technische Coöperatie : enkele bemerkingen bij (gedeeltelijk) 
onterechte kritiek", T.B.P., 2000, 114-117. 

+ VANDENHOLE, W., "Repliek", T.B.P., 2000, 117-119. 

6.10 Verzelfstandiging op provinciaal en gemeentelijk niveau: 
intercommunales, provincie- en gemeentebedrijven, OCMW's, 
gemeentelijke v.z.w. 's 

• Zie ook infra, onder "Sociaalrechtelijke aspecten". 

2146. BAETEN, S., "De bruikbaarheid van de vennootschap met sociaal oogmerk voor de gemeente en 
het O.C.M.W.: een terreinverkenning", T. Gem., 1997, 58-92. 

2147. BOVERIE, M., "Les intercommunales wallonnes", Mouv. comm., 1997,289-307. 

2148. BOVERIE, M., "Les régies communales", Mouv. comm., 1995, 332-345. 

2149. BURMS, J., "De statuten voor de gemengde energiedistributie-intercommunales op een nieuwe 
leest geschoeid", T. Gem., 1996, 4-9. 

2150. COECKELBERGH, D., "De fusie tussen openbare en private ziekenhuizen als beheersinstrument", 
ZW, 1994, 150-151. 

2151. CO ENEN, A., "L'étendue du droit d'association des communes. Jurisprudence récente", 
Mouv. comm., 1993, 265-268. 

2152. COENEN, A., "L'évolution du contenu et des modes de gestion de l'intérêt communal", 
Mouv. comm., 1992, 140-151. 

2153. COLLE, P. en VAN CROMBRUGGE, S., "De verzelfstandiging van het stedelijk museaal beleid: 
juridische en fiscale aspecten", R. W., 1991-1992, 912-916. 
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2154. CROONENBERGHS, F.-J., "Samenwerking tussen de gemeente en de eigenaars in stads- en 
dorpsherwaarderingsoperaties en in stadsontwikkelingsprojecten", in Het nieuw 
stadsontwikkelingsbesluit, BOUCKAERT, B. en ALLAERT, G. (ed.), Brugge, die Keure, 1989, 91-112. 

2155. DE CLERCK, D., "Het rechtsstatuut van de Intercommunale Maatschappijen", R.W., 1967-1968, 
1793-1804. 

2156. DE CLERCK, D., Interkommunale Maatschappij, A.P.R., Brussel, Larcier, 1968,279 p. 

2157. DE GRAEVE, A. en DHAENENS, P., Commentaar bij de wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Heule, UGA, 1996,413 p. 

2158. DÉOM, D., "La démocratie locale et les organismes locaux d'intérêt public", Rev. dr. commun., 
1995, 266-286. 

2159. DEWALLENS, F., "Het verschil tussen de afstoting van een O.C.M.W.-ziekenhuis en de 
samenwerking tussen O.C.M.W.- en private ziekenhuizen", Vl. T. Gez., 1994-1995, 255-259. 

2160. DUJARDIN, J., "Verzelfstandiging van gemeentediensten als instrument voor een modem 
management", in Liber Amicorum Prof. Dr. G. Baeteman, Deurne, Kluwer, 1997,479-515. 

2161. GEENS, K. en VAN BEVER, L., "Bestuur en controle in de intercommunale en het autonoom 
gemeentebedrijf', in De onderneming van publiek recht, Antwerpen, Maklu, 1999, ter perse. 

2162. HAEX, F. en CASTEELS, R., "De gemeentelijke V.Z.W.'s : een situatiebeschrijving", De Gem., 
1990,3-7. 

2163. HAUTPHENNE, P., Les associations de communes en Belgique, Brussel, Union des villes et 
communes belges, 1966, xvi + 293 p. 

2164. Intercommunale verenigingen. Toestand december 1996, Brussel, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. Afdeling intercommunale verenigingen en gemeentebedrijven, 1997, 168 p. 

2165. La loi organique des Centres publies d'aide sociale, LAMBERT, P. (ed.), Manuel de droit 
communal2, Brussel, Nemesis- Bruylant, 1996,404 p. 

2166. LAMBRECHTS, W., "Binnengemeentelijke decentralisatie", in Liber amicorum G. Baeteman, 
·· Antwerpen, Kluwer, 1997, 555-564. 

2167. Les intercommunales. Actes du co//oque du 18 novembre 1988. Faculté de droit de Namur. 
Centrede droit régional, Brugge, La Charte, 1989, 179 p. 

2168. Les intercommunales à l'heure des régions. Actes du co//oque des 1 et 8 mars 1994, THIRY, B. 
(ed.), Luik, CIRIEC, 1994, 289 p. Met: 

2169. ANSELME, B., "Préface" (9-10); 

2170. THIRY, B., "Introduction" (11-18); 

2171. JURION, B., "Analyse économique de l'évolution récente du champ d'activité des 
intercommunales" (21-31); 

2172. LECLERCQ, 0. en THIRY, B., "Objectifs et performance des intercommunales" (33-42); 

2173. Lux, B., "La participation des intercommunales de développement économique à la 
politique régionale" (43-56); 

2174. "Table ronde" (57-73); 

2175. DÉOM, D., "L'organisation des relations entre !'intercommunale et ses partenaires publies 
et privés" (77 -90); 

2176. COENRAETS, P., "La participation des Régions dans les intercommunales" (91-104); 

2177. GIL_CART, S., "Les coopérations intercommunales interrégionales et transfrontalières. 
Une analysejuridique" (105-121); 

2178. "Table ronde" (123-134); 
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2179. VAN HAEVERBEEK, J., "La forme juridique des intercommunales" (135-145); 

2180. ORIANNE, P., "Les règles de fonctionnement des intercommunales" (147-162); 

2181. QUERTAINMONT, P., "La conciliation entre les contraintes du service pubtic et l'insertion 
des intercommunales dans un marché concurrentie!" (163-176); 

2182. DRUMAUX, A., "Analyse managériale du fonctionnement des intercommunales" (177-
188); 

2183. "Table ronde" (189-203); 

2184. CADELLI, M., "Le régime des intercommunales en matière d'impöt sur Ie revenu et de 
droits d'enregistrement" (205-235); 

2185. MALHERBE, P., "Les intercommunales et la taxe sur la valeur ajoutée" (237-248); 

2186. DEFRAITEUR, R., "Soumettre les intercommunales à l'impöt des sociétés ?" (249-255); 

2187. "Table ronde" (256-269); 

2188. ANSELME, B., "Conclusions" (273-280); 

2189. "Annexe. Les intercommunales en Région wallonne. Rapport statistique" (283-289). 

2190. Les intercommunales. Bilan et réformes, themanummer van Rev. dr. U.L.B., 1995, 99 p. Met: 

2191. V ANHAEVERBEEK, J., "Démocratie et transparenee dans les intercommunales. Etat de la 
question" (7-23); 

2192. QUINTIN, M. en DUMONT, M., "La tutelle sur les intercommunales à participation 
régionale" (25-40); 

2193. TILQUIN, T., "Le röle des intercommunales dans Ie secteur économique" (41-66); 

2194. QUERTAINMONT, P., "La coopération intercommunale en matière hospitalière" (67-99). 

2195. LEW ALLE, P., "Les A.S.B.L. communales. Organisation, missions et controles", A.P.T., 1986, 
151-158. 

2196. MAES, R., "De gemeente en de verenigingen zonder winstoogmerk", De Gem., 1978, 325-332. 

2197. MAES, R., DE MOT, F., DE POVER, J., DE SCHEPPER, L., DESSOY, A., LINT, M. en PERPETTE, 
C., De intercommunales, Brugge, Vanden Broele, 1992, 271 p. Met: 

2198. MAES, R., "Kort begrip van de intercommunale" (13-19); 

2199. MAES, R., "Van de intercommunale onderscheiden vormen van samenwerking tussen 
openbare besturen en van intergemeentelijke solidariteit" (21-43); 

2200. DESSOY; A., "De oprichting van intercommunales: economische argumenten" (51-62); 

2201. DE POVER, J., "De energie" {63-81); 

2202. DE POVER, J., "De kabeltelevisie (83-85); 

2203. DE POVER, J., "De watervoorziening (87-102); 

2204. DESSOY, A. en LINT, M., "Economische expansie" (103-111); 

2205. DESSOY, A. en LINT, M., "Huisvuil" {113-130); 

2206. DESSOY, A. en LINT, M., "Waterzuivering" (131-139); 

2207. DESSOY, A. en LINT, M., "Medisch-Sociaal" (141-146); 

2208. LINT, M., "Sector Diversen" (147-148); 

2209. PERPETTE, C. en DE POVER, J., "Financiële analyse" {149-177); 

2210. MAES, R., "Van specifieke wettelijke regelingen naar de herziening van de Grondwet" 
(189-196); 

2211. MAES, R., "Eerste algemene wettelijke regeling van de intercommunale samenwerking" 
(197-205); 

2212. MAES, R., "Aanvullende wettelijke regelingen" (207-222); 

2213. MAES, R., .. "De intercommunales en het in de zeventiger j~ren gevoerde beleid voor de 
hervorming van het binnenlands bestuur" (223-240); 
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2214.,MAES, R., "Een nieuwe wettelijke regeling voor de intercommunale samenwerking" 
(241-264); 

2215. MAES, R., "Lidmaatschap" (271-298); 

2216. MAES, R., "Doeleinden" (299-319); 

2217. MAES, R., "Juridische aard" (321-341); 

2218. MAES, R., "Rechtsvorm" (343-370); 

2219. MAES, R., "Inhoud van de statuten" (371-382); 

2220. DE MOT, F., "Organen van de intercommunale" (383-422); 

2221. DE SCHEPPER, L., "Het personeel van de intercommunales" (423-455); 

2222. DE SCHEPPER, L., "Fiscaal statuut van de intercommunales" (457-473); 

2223. MAES, R., "Duur- Uittreding- Verlenging- Ontbinding en vereffening" (475-491); 

2224. MAES, R., "'Provinciale' intercommunales" ( 493-499); 

2225. MAES, R., "Administratieftoezicht" (501-519); 

2226. DE MOT, F., "Overeenkomsten tussen gemeenten - Overeenkomsten tussen 
intercommunales- Overeenkomsten tussen gemeenten en intercommunales" (521~526). 

2227. MA WET, J.P., "Quelle alternative à la création d'ASBL intercommunales?", Mouv. comm., 
1998, 6-16. 

2228. ÜLEFFE- VAN DIERDONCK, L. en PATERNOSTER, G., "De ziekenhuisvereniging", in 
Dejuridische samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen, PRIMS, A. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 
1990, 103-116. 

2229. STEVENS, J., "De gemeentelijke, proviciale ... V.Z.W.'s en de overheidsopdrachten", _T. Gem., 
1990, 370-385. 

2230. VAN BENEDEN, J. en VAN DAMME, M., Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 
Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
A.P.R., Brussel, Story-Scientia, 1986, xx + 350 p. 

2231. VAN BOL, J.-M., "La coopération entre les communes", Rev. dr. commun., 1993, 3-19. 

2232. VAN BOL; J.-M., "La coopération entre les communes après la réforme de l'Etat", Mouv. comm., 
1994, 137-142. 

2233. VAN DOORSSELAERE, B., "Gemeentelijke en para-provinciale V.Z.W.'s : een stand van zaken 
vanuit het oogpunt van de toezichthoudende overheid", Binnenband, 1996, nr. 4, 2-10. 

2234. VANHAEVERBEEK, J., Les intercommunales, Brussel, Nemesis, 1988,246 p. 

2235. VAN HOOYDONK, E., Beginselen van Havenbestuursrecht. Onderzoek naar de grondslagen en 
· de draagwijdte van de havenbestuurlijke autonomie, Brugge, die Keure, 1996, xx + 546 p. 

2236. VAN HOOYDONK, E., "De Gemeentebedrijvenwet van 28 maart 1995 en het juridisch statuut 
van de autonome gemeentebedrijven", T. Gem., 1997,4-57. 

2237. VAN LAER, J., "Ziekenhuissamenwerking in juridisch en wettelijk perspectief', ZW, 1995, 
141-145. 

2238. VAN NIEUWENHUYZE, J., "Opdrachten van een gemeente aan een· intercommunale vereniging 
waarvan zij vennoot is : is de wet op de overheidsopdrachten van toepassing ?", Binnenband, 
oktober 1997, 14-15. 

6.11 V.z.w. 's andere dan uitsluitend gemeentelijke of provinciale 

• Algemene handboeken over v.z. w. 's zijn niet opgenomen. 
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• Zie ook supra, onder "Verzelfstandiging op provinciaal en gemeentelijk niveau: intercommunales, 
autonome provincie- en gemeentebedrijven, OCMW's, gemeentelijke v.z. w. 's ". 

2239. COECKELBERGH, D., "Bijzondere categorieën van betrokkenen bij een V.Z.W.", ZW, 1989, 
35-39. 

2240. Les A.S.B.L. Evaluation critique d'un succès, COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES DE 
L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE (ed.), Gent, Story-Scientia, 1985, vi + 547 p. Met o.m. : 

2241. LEW ALLE, P., "Les A.S.B.L., moyen d'action des pouvoirs publics?" (249;..300); 

2242. HERBIET, M., "Les A.S.B.L. et lagestion privéedesservices publics" (301-340). 

2243. VAN ASSCHE, J., "Oprichting van een pensioenfonds bij sommige economische 
overheidsbedrijven", T.B.P., 1995, 535-547. 

2244. VAN GERVEN, D. en JANSSENS, E., "Bespreking van de mogelijke structurele 
samenwerkingsvormen . en de overheidsdeelname aan deze samenwerkingsvormen", in 
Samenwerkingsverbanden tussen V.Z. W. 's, Gent, Mys & Breesch, 1999, 135-167. 

6.12 Andere verzelfstandigde lichamen 

6.12.1. Huisvestingsmaatschappijen 

2245. HUBEAU, B., Het huisvestingsrecht in gewestelijk, gemeenschaps- en federaal perspectief, 2 
dln., Brugge, die Keure, 1994, 1398 p. 

6.12.2. Instellingen van openbaar nut (\vet 27 juni 1921) 

2246. Etablissements d'utilité publique, Vade-mecum- droit administratif 8, Brussel, Etablissements 
scientifiques de l'Etat, 1992, 27 p. 

2247. GOEDSEELS, J.M.C.X., La personnalité civile des associations sans but lucratif et des 
établissements d'utilité publique. Commentaire théorique et pratique de la loi du 27 juin 1921, 
Brussel, Hauchamps, 1921, 434 p. 

2248. GOEDSEELS, J.M.C.X., Traité juridique des associations sans but lucratif et des établissements 
d'utilité publique, Brussel, Larcier, 1935, 183 p. 

2249. HALLET, M., Loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but 
lucratif et aux établissements d'utilité publique. Commentaire législatif et pratique, Brussel, Van 
Fleteren, 1922, 164 p. 

6.12.3. Kerkbesturen 

2250. DUJARDIN, J. en VANDERMOERE, V., Kerkbesturen, Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, 
die Keure, 1999, xix + 208 p. 

6.1~.4. Publiekrechtelijke beroepscorporaties 

2251. VERBIEST, D., "De orde der geneesheren. Diagnose van een publielcrechtelijke 
beroepsorganisatie", T.B.P., 1978, 208-233. 

3.12.5. Adviesorganen 

2252. VUCHELEN, J., "Woord vooraf', Trends Review, 23 september 1999, 3. 
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6.13 Overeenkomsten met de overheid 

2253. ANDERSEN, R., "Le centrat de progtamme", R.J.D.A., 1975,241-258. 

2254. BOSMANS, M., "De verhouding tussen het privé-contractenrecht en het publielcrecht", R. W., 
1985-86,2101-2118, I 

2255. BOUCKAERT, B., "In de 'twilight zone' van het contractenrecht. Beleidsovereenkomsten en 
publiek-private samenwerking", in De overeenkomst vandaag en morgen. XV!e postuniversitaire 
cyclus Willy De/va 1989-1990, Antwerpen, Kluwer, 1990, 93-125. 

2256. BOUCKAERT, J., "De verenigbaarheid van milieubeleidsovereenkomsten met het Europees 
kartelrecht", T.P.R., 1993, 75-119 . 

. 2257. CAMBIER, C., "Les centrats de programmes", in Misce/lenea W.J. Ganshofvan der Meersch, 
III, Brussel, Bruylant, 1972, 435-452. 

2258. D'HOOGHE, D., "De mogelijkheid voor openbare besturen om beleidsovereenkomsten te sluiten 
en deel te nemen aan de oprichting van rechtspersonen", T. Gem., 1995, 75-105. 

2259. D'HOOGHE, D., "Overeenkomsten met de overheid", in De overeenkomst vandaag en morgen. 
XV!e postuniversitaire cyclus Willy De/va 1989-1990, Antwerpen, Kluwer, 1990, 127-186. 

2260. DRUMAUX, A., "Contractualisation et enjeux de modemisation", in Les_ entreprises publiques 
autonomes. La nouvelle /oi du 21 mars 1991. Actes de lajournée d'études organisée à l'Université 
libre de Bruxelles Ie 23 octobre 1991 par Ie Centre de droit pub/ie de la Faculté de droit et la 
Maîtrise en management pub/ie de l'Ecole de commerce Solvay, Colleetien de la Faculté de droit de 
l'Université libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 1992, 31-44. 

2261. DRUMAUX, A., "Contrats de gestien et modes de régulation des entreprises publiques", RJSA, 
1994, nr. 1, 125-139. 

2262. DRUYTS, R., "Een milieu-overeenkomst met de gemeenten", T. Gem., 1992, 158-163. 

2263. FLAMME, M.-A. en FA VRESSE, J.-M., "Les instruments juridiques de I' intervention des pouvoirs 
pub lies", in Aspects juridiques de l'intervention des pouvoirs publies dans la vie économique. 
Contributions belges à une enquête du Centrefrançais de droit comparé, Brussel, Bruylant, 1976, 
225-305. 

2264. LAGA, H. en DERIDDER, L., "Ondernemingen met beheerscontracten - federaal, regionaal en 
communautair", in De onderneming van publiek recht, Antwerpen, Maklu, 1999, ter perse. 

2265. La production de services par les institutions publiques. Le contrat de ges ti on, ses limit es et ses 
potentia/ités, CENTRE DE RECHERCHES INFORMATIQUES ET DROITS (ed.), Services fédéraux des 
affaires scientifiques, techniques et culturelles. Programme de recherche en sciences sociales. 
7 : Institutions publiques, Brussel, DWTC, 1995, vii + 246 p. 

2266. MATTHIJS, H., "De beheerscontracten van de nieuwe overheidsbedrijven", T.B.P., 1999, ter 
perse. 

2267. MERCKX, R., "De milieubeleidsovereenkomsten met de provincies. Het provinciaal 
milieuconvenant", Milieurecht info, 1993, nr. 11, 5-7. 

2268. MERTENS, J., "De contractuele verantwoordelijkheid van de Openbare Besturen", T.B.P., 1948, 
111-120. 

2269. Mi/ieube/eidsovereenkomsten I Conventions sectorielles: instruments de gestion de 
l'environnement. Verslagboek van het colloquium gehouden te Brussel op 14 september 1989, 
BOCKEN, H. en TRAEST, I. (ed.), Brussel, Story-Scientia, 1991, x+ 172 p. 

2270. P ÁQUES, M., De /'acte unilatéral au contra! dans /'action administrative, Brussel, Story
Scientia, 1991, xxvii + 450 p. 
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2271. PEETERS, B., Convenanten, in het bijzonder milieuconvenanten. Preadvies VVSRBN, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1994, iv + 76 p. 

227~. PEETERS, B., "De verhouding tussen openbare diensten en hun gebruikers: een contractuele of 
een reglementaire relatie?", R. W., 1990-1991, 137-148. 

2273. QUERTAINMONT, P., "Les nouveaux instruments contracruels utilisés par l'Administration et la 
compétence dujuge administratif', T.B.P., 2000, 39-52. 

2274. Renaissance du phénomène contractuel. Séminaire organisé à Liège les 22, 23 et 24 octobre 
1970, Luik, ULg- Rechtsfaculteit Commission Droit et vie des affaires, 1971, 507 p. Met o.m.: 

2275. LE BRUN, J., "L'administration économique par voie contractuelle en Belgique" (39-78); 

2276. SIMONT, L., "Tendances et fonction actuelles du droit des contrats" (489-505). 

2277. SAROT, J., "Le contrat, instrument d'organisation des services publics", A.P.T., 1976-77, 100-
118. 

2278. VAN GERVEN, W., "Beleidsovereenkomsten", in Academiae Analecta. Mededelingen van de 
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der 
Letteren, Brussel, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van 
België, 1984, 37-66. 

2279. VAN GERVEN, W., De overheid in het verbintenissenrecht. Hoe blauw is het bloed van de 
prins?, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, 89 p. 

2280. VAN GERVEN, W. en WYCKAERT, M., "Overeenkomsten met de overheid", T.P.R., 1987, 1709-
1752. 

2281. VAN HOORICK, G. en LAMBERT, C., "Het decreet betreffende de 
. milieubeleidsovereenkomsten", T.M.R .. , 1995, 1-10. 

2282. VERHOEVEN, A., "Het milieuconvenant en het gemeentelijk afvalstoffenbeleid", De Gem., 
1994, 305-308. 

6.14 Sociaalrechtelijke aspecten 

• Zie ook supra, onder "D. Begrip 'administratieve overheid"'. 

2283. DÉOM, D., "Le statut du personnel médical des eentres publies d'aide sociale", 
Rev. dr. commun., 1993, 143-156. · 

2284. FRANCEUS, F ., "De algemene principes van het statuut : van 22 november 1991 tot 26 
september 1994", T.B.P., 1995, 5-11. 

2285. JANVIER, R., Contractanten in overheidsdienst, Gent, Mys & Breesch, 1997, ix + 196 p. 

2286. JANVIER, R. en HUMBLET, P., Ambtenarenrecht. I. Vakbondsstatuut. Collectieve verhoudingen 
in de publieke sector in rechte en in de feiten, Administratieve rechtsbibliotheek Algemene reeks 4, 
Brugge, die Keure, 1998, xi + 299 p. 

2287. La fonction publique locale en mutation, DÉOM, D., HERMANN-ANTHOON, A., MERCIER
NELISSE, F. en THIEL, P. (ed.), Droit et gestion communale 5, Brugge, La Charte, 1995, 263 p. Met 
o.m.: 

2288. HERBIET, M., "Le statut du personnel communal et l'autonomie locale : bilan et 
perspectives" (57-99); 

2289. PÁQUES, M., "L'hypothèse du contrat dans la fonction publique locale" (135-166); 

2290. DÉOM, D., "Le personnel des eentres publies d'aide sociale" (167-199); 

2291. V ANHAEVERBEEK, J., "Le personnel des intercommunales" (20 1-211 ); 

2292. GILLET, E., "Les agents contracruels subventionnés" (213-225). 
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2293. Précis de lafonction publique, SAROT, J. (ed.), Brussel, Bruylant, 1994, 719 p. 

2294. RAuws, W., "Zijn de personeelsleden van een vrije hogeschool werknemers of ambtenaren?", 
T.O.R.B., 1997•1998, 129-131. 

2295. VERSTEGEN, R., "De arbeidsverhoudingen in het vrij gesubsidieerd onderwijs zijn (nog altijd) 
contractueel van aard", R. W., 1998-1999, 65-78. 

6.15 Onroerende goederen 

2296. DÉOM, D., "Principes généraux de la gestien du patrimoine immobilier des persennes de droit 
public", in Guide de droit immobi/ier, Diegem, Story-Scientia, s.d., losbl. 

2297. FLAMME, M.-A., "Aliénations domaniales, égalité de traitement et sort du centrat 
irrégulièrement conclu", T. Aann., 1998, 132-136. 

2298. VRANCKX, A.W., COREMANS, H. en DUJARDIN, J., Beheer over de onroerende goederen van 
openbare rechtspersonen, Administratieve rechtsbibliotheek 5, Brugge, die Keure, 1997, 159 p. 

6.16 Andere geciteerde documenten 

Onder deze hoofding worden, in chronologische volgorde, een aantal Nederlandse reflectiedocumenten 
geciteerd met een min of meer officieel karakter. Ze lijken me van rechtstreeks belang voor het debat in België. 

2299. Zelfstandige bestuursorganen. Verslag van de studiedag op 12 november 1985, Voorstudies en 
achtergronden 54 I Wetenschappelijke Raad voor het · Regeringsbeleid, 's-Gravenhage, 
Staatsuitgeverij, 1986, 73 p. Met o.m. : 

2300. VAN GILS, M.R., "Zelfstandige bestuursorganen als doelmatige bestuursvorm" (15-20); 

2301. DE Ru, H.J., "Zelfstandige bestuursorganen vanuit juridisch perspectief' (20-29); 

2302. VAN GUNSTEREN, H.R., "Politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid" (34-40); 

2303. HENDRIKS, J.P.M., "Politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid" (40-44); 

2304. Discussie (44-59); 

2305. SCHEL TEMA, M., Slotbeschouwing (60-62); 

2306. Bijlage. De betekenis van zelfstandige bestuursorganen voor de praktijk van het openbaar 
bestuur; werknotitie ten behoeve van de studiedag op 12 november 1985 (63-69). 

• In het Verslag is ook sprake van een "in 1983 door de WRR gepubliceerde overzicht 'Organen en 
rechtspersonen rondom de centrale overheid"'. 

2307. Heroverwegingen collectieve uitgaven, brief van de minister van Financiën, TK 1985-1986, 
16 625, nr. 73. 

2308. Handboek privatisering. Rapportage van de Commissie bundeling ervaringen bij privatisering 
(Commissie BEP), 's Gravenhage, Ministerie van financiën- SDU, 1990. 

2309. Verantwoord verzelfstandigen. Rapportage van de commissie-Sint in opdracht van het beraad 
van de secretarissen-generaal, 14 september 1994, 36 p. 

2310. Zelfstandige bestlfursorganen en ministeriële verantwoordelijkheid, rapport van de Algemene 
Rekenkamer, TK 1994-1995,24 130, nr. 3. 

2311. Beleid inzake staatsdeelnemingen, nota door het kabinet gericht aan de Tweede Kamer op 
24 december 1996, TK 1996-1997,25 178, nrs. 1-2. 
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_2312. Eindrapport werkgroep Markt en Overheid, rapport van de zgn. "Commissie Cohen" van 
20 februari 1997, TK 24 036, nrs. 32 en 45. 

·2313. De overheid de markt in- of uitprijzen ?, advies van de Raad voor het openbaar bestuur, 
december 1998,46 p. 

2314. Rechtspraak in de 21e eeuw. Contourennota modernisering rechterlijke organisatie, nota door 
de Minister en Staatssecretaris van Justitie gericht aan de Tweede Kamer in december 1998, 31 p. 

• O.m. over de oprichting van een verzelfstandigde "Raad voor de rechtspraak", "die belast is met taken 
op het gebied van het beheer, algemene advisering en coördinatie van rechtspraak en rechterlijke 
samenwerking" (p. 12; zie ook p. 13-15). 

2315. Publieke belangen en markt ordening. Liberalisering en privatisering in netwerksectoren, nota 
door de Nederlandse Minister van Economische Zaken gericht aan de Eerste en Tweede Kamer op 
21 februari 2000. (Internet, info.minez.nl/nieuwskiosk/kamerbrieven/2000/netwerk.pdf). 
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7. Conferenties, voordrachten 

0000. "Uitbesteden privatiseren partnership. De keuzes van de publieke sector om te komen tot 
performantie, doorzichtigheid en rentabiliteit ! I Sous-traitance privatisation partenariat. Les choix 
du secteur public vers la performance, la transparenee et la rentabilité", conferentie georganiseerd 
door Institute for International Research, op 8-9 oktober 1996 te Diegem. 

0000. "Onderneming van publielcrecht", conferentie georganiseerd door VUB- Vakgroepen Staats- en 
Bestuursrecht en Economisch Recht, op 4 maart 1999 te Brussel. 

2316. "Corporate Gavernanee en Overheidsondememingen", seminarie georganiseerd door het 
Instituut voor Bestuurders op 15 december 1999 te Brussel (met L. Verbeke, E. Wymeersch, 
L. Neels enT. Buytaert als sprekers, onderwerpen niet gespecifieerd). 

2317. "Facultaire colloquia 1999-2000 : Good governance", lessenreeks georganiseerd door de 
K.U.Leuven- Faculteit Rechtsgeleerdheid tussen 15 december 1999 en 5 april2000 te Leuven. Met 
o.m. (bijdragen waarin verzelfstandiging of uitbesteding aan bod kwam): 

- '"Good govemance' en politieke verantwoordelijkheid in de Europese Unie", door W. van 
Gerven (17 februari 2000); 

-"Integer en doelmatig bestuur: het federale en het Vlaamse niveau", door M. Boes en 
G. Bouckaert (16 maart 2000); 

-"Van 'govemment governance' tot 'corporate govemance"', door A. Alen en W. Devroe 
(30 maart 2000). 

2318. "Overheid en economische activiteit: juridische en beleidsaspecten", lessenreeks te organiseren 
door K.U.Leuven - Instituut voor de Overheid, Instituut voor Administratief Recht, Dienst 
Postacademische Vorming, tussen 19 oktober 2000 en 15 februari 2001 te Leuven. Met o.m. 
(bijdragen waarin verzelfstandiging of uitbesteding aan bod komt) : 

- "Bevoegdheid van de Overheid inzake het uitoefenen van een economische activiteit", door 
M. Boes (19 oktober 2000); 

-"Uitvoering in beheer, uitbesteding aan derden, privatisering, verzelfstandiging, outsourcing: 
een managementbenadering", door G. Bouckaert en Koen Verhoest (26 oktober 2000); 

- "Overheid en personeel : beleid en juridisch instrumentarium", door K. Leus en A. Handeghem 
(16 november 2000); 

- "Het (inter-)gemeentelijk initiatief: gemeentebedrijven en intercommunales", door L. Deridder 
(23 november 2000); 

-"Autonome overheidsbedrijven en publielcrechtelijke ondernemingen", door F. Vandendriessche 
(30 november 2000); 

- "Overheidsondememingen en corporate govemance", door W. Devroe (7 december 2000); 
- "Het contractueel beroep op taakvervulling door derden : publiek private samenwerking en de 

overheidsopdrachtenreglementering", door D. D'Hooghe (14 en 21 december 2000); 
-"Economisch overheidsoptreden en concurrentierecht", door Y. VanGerven (11 januari 2001). 
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1. Regelgeving 

1.1 Algemene draagwijdte 

1.1.1 Het fenomeen "privatisering" 

Regelgeving 

2319. Resolutie B3-0183/93 van het Parlement van 12 februari 1993 over de sector dienstverlening 
in de interne markt (Pb., C 72/159, 15 maart 1993) .. 

• Zie punt 5 van de resolutie. 

2320. Resolutie B3-0216/93 van het Parlement van 12 februari 1993 over de rol van de openbare 
dienstverleningsbedrijven bij de voltooiing van de binnenmarkt (Pb., C 72/159, 15 maart 1993). 

2321. Advies van het Economisch en Sociaal Comité van 22 september 1993 over de overheidssector 
in Europa (Pb., C 304/25, 10 november 1993). 

2322. Resolutie A3-0122/94 van het Parlement van 9 maart 1994 over het Witboek van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen : groei, concurrentievermógen, werkgelegenheid 
(Pb., C 91/124, 28 maart 1994). 

2323. Resolutie A3-0254/94 van het Parlement van 6 mei 1994 over "de openbare ondernemingen, 
privatiseringen en openbare diensten in de Europese Gemeenschap" (Pb., C 205/549, 25 juli 1994). 

2324. Advies van het Economisch en Sociaal Comité van 1 juni 1994 over de economische en 
financiële aspecten van het Witboek over groei, concurrentievermogen, werkgelegenheid (Pb., 
C 295/38, 22 oktober 1994). 

0000. Resolutie B4-0280, 0281, 0287, 0320 en 0324/94 van het Parlement van 27 oktober 1994 over 
de werkgelegenheid en de sociale rechten in de Europese Unie (Pb., C 323/162, 21 november 
1994). 

• Zie punt 5 : "is bezorgd over het massale verlies van banen in de telecommunicatie-industrie, zoals bij 
BRITISH TELECOM PLC in het VK, dat sinds de privatisering is opgelopen tot meer dan 70.000". 

2325. Resolutie B4-0391, 0396, 0397, 0400, 0403, 0404, 0408 en 0409/95 van het Parlement van 
15 maart 1995 over het werkprogramma van de Commissie en het wetgevingsprogramma voor 
1995 (Pb., C 89/60, 10 april 1995). 

2326. Resolutie B4-0850, 0851, 0852, 0856 en 0915/95 van het Parlement van 13 juni 1995 over de 
Europese Raad in Cannes (Pb., C 166/36, 3 juli 1995). 

2327. Resolutie A4-0122/95 van het Parlement van 14 juli 1995 over het jaarverslag van de 
Commissie "Werkgelegenheid in Europa - 1994" (Pb., C 249/208, 25 september 1995). 

2328. Advies van het Economisch en Sociaal Comité van 22 november 1995 over de mededelingen 
van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's getiteld : 
- het beleid inzake het concurrentievermogen van de Europese Unie op industriegebied, en 

-actieprogramma en tijdschema voor de uitvoering van de door de Commissie in haar mededeling 
over het beleid inzake het concurrentievermogen van de Europese Unie op industriegebied 
aangekondigde initiatieven (Pb., C 39/1, 12 februari 1996). 
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2329. Mededeling van de Commissie van 11 september 1996. De diensten van algemeen belang in 
Europa [COM(96) 443 def.; 96/C 281103] (Pb., C 281/3, 26 september 1996). 

2330. Mededeling van de Commissie van 4 juni 1997 betreffende bepaalde juridische aspecten van de 
intracommunautaire investeringen [97/C 220/06] (Pb., C 220/15, 19 juli 1997). 

+ persmededeling IP/97/477 hierover 

1.1.2 Mededinging 

1.1.2.1 Verslagen over het mededingingsbeleid 

2331. Verslagen over het mededingingsbeleid, o.m.: 

- XXIIIe Verslag 1993, punten 402 e.v.; 

-XXIVe Verslag 1994, punten 12-13, 357-361, 492-494, bijlage II, sub E, 2.1, bijlage IV, blz. 769 en 
772-773; 

-.u'Ve Verslag 1995, punten 99-101, 143, 157-159, 164, 177-181, 185, 197-198, 200, 214-215 en 
217, en blz. 169-170, 177-179, 181-182, 184-185, 189-191, 196-197, 221-226, 230-231, 242-248, 
250-255 en 257-258; 

-.u'Vle Verslag 1996, punten 113-114, 118-120, 161, 167-171, 176, 178, 196, 198,201,211-214 en 
223; 

-..ITVI!e Verslag 1997, punten 67, 107-108, 126-136, 147, 165-166, 179, 213, 215-219, 225-226, 
234-236, 261, 274-278, 279-282, 284, 300-302, 305, 308-310 en 319. 

1.1.2.2 Doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen Lid-Staten en openbare bedrijven 

2332. Richtlijn 80/723/EEG van de Commissie van 25 juni 1980 betreffende de doorzichtigheid in de 
financiële betrekkingen tussen Lid-Staten en openbare bedrijven (Pb., L 195/35, 29 juli 1980). 

• Bevat ook definitie van wat een openbaar bedrijfis in de zin van art. 90, lid 1, EG. 

2333. Richtlijn 85/413/EEG van de Commissie van 24 juli 1985 tot wijziging van Richtlijn 
80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen Lid-Staten en 
openbare bedrijven (Pb., L 229/20, 28 augustus 1985). 

2334. Richtlijn 93/84/EEG van de Commissie van 30 september 1993 tot wijziging van Richtlijn 
80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen de Lid-Staten en 
openbare bedrijven (Pb., L 254/16, 12 oktober 1993). 

2335. Mededeling van de Commissie [s.d.] aan de Lid-Staten. Toepassing van de artikelen 92 en 93 
van het EEG-Verdrag en van artikel 5 van Richtlijn 80/723/EEG op openbare bedrijven in de 
industriesector (Pb., C 273/2, 18 oktober 1991). 

• Deze mededeling werd vernietigd door het Hof van Justitie bij arrest van 16 juni 1993 in zaak 
C-325/91. 

2336. Mededeling van de Commissie [s.d.] aan de Lid-Staten. Toepassing van de artikelen 92 en 93 
van het EEG-Verdrag en van artikel 5 van Richtlijn 80/723/EEG op openbare bedrijven in de 
industriesector (Pb., C 307/3, 13 november 1993). 
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1.1.2.3 Toepassing van artikelen 81 en 82 (ex artt. 85 en 86) EG 

0000. Beschikking 88/568/EEG van de Commissie van 24 oktober 1988 inzake een procedure op 
grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/32.437/8, Eurotunnel) (Pb., L 311/36, 17 november 
1988). 

0000. Beschikking van de Commissie van 14 augustus 1990 inzake een procedure op grond van de 
artikelen 85 en 86 EEG-Verdrag (Zaak IV/33/249 - La Cinq SA I Europese Radio-Unie) (niet 
gepubliceerd in het Publicatieblad). 

• De beschikking van 14 augustus 1990 is vernietigd bij arrest van het Gerecht van 24 januari 1992 in 
zaak T-44190, La Cinq I Commissie, Jurispr. 1992, /l-1. 

0000. Beschikking 90/403/EEG van de Commissie van 11 juni 1993 inzake een procedure op grond 
van artikel85 van het EEG-Verdrag (Zaak IV/32.150- ERU/Eurovision) (Pb., L 179/23, 1993). 

• De beschikking van 11 juni 1993 is vernietigd bij arrest van het Gerecht van 11 juli 1996 in gevoegde 
zaken T-528193, T-542193, T-543193 en T-546193, Métropole télévision e.a. I Commissie, Jurispr. 1996, 
11-649. 

0000. Beschikking 94/894/EG van de Commissie van 13 december 19~4 inzake een procedure op 
grond van artikel 85 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (IV/32.490 -
Eurotunnel) (Pb., L 354/66, 31 december 1994). 

• Zie hierover beschikking van de President van het Gerecht van 12 mei 1995, zaken T-79195 R en 
T-80195 R, Société nationale des chemins de fer français en British Railways Board I Commissie, 
Jurispr. 1995, 11-1433 en arrest van het Gerecht van 22 oktober 1996, gevoegde zaken T-79195 en T-
80195, Société nationale des chemins de fer français en British Railways Board I Commissie, Jurispr. 
1996, /l-1491. 

1.1.2.4 Toepassing van artikel 86 (ex art. 90). lid 3. EG 

Regelgeving 

0000. Richtlijn 80/723/EEG van de Commissie van 25 juni 1980 betreffende de doorzichtigheid in de 
· financiële betrekkingen tussen Lid-Staten en openbare bedrijven (Pb., L 195/35, 29 juli 1980). 

• Bevat ook definitie van wat een openbaar bedrijf is in de zin van art. 90, lid 1, EG. 

0000. Richtlijn 85/413/EEG van de Commissie van 24 juli 1985 tot wijziging van Richtlijn 
80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen Lid-Staten en 
openbare bedrijven (Pb., L 229/20, 28 augustus 1985). 

0000. Richtlijn 88/301/EEG van de Commissie van 16 mei 1988 betreffende de mededinging op de 
markten van telecommunicatie-eindapparatuur (Pb., L 131/73, 27 mei 1988). 

• Officieus : Eindapparatuurrichtlijn. 

0000. Richtlijn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mededinging op de 
markten voor telecommunicatiediensten (Pb., L 192/10, 24 juli 1990). 

• Officieus : Dienstenrichtlijn. 

0000. Richtlijn 93/84/EEG van de Commissie van 30 september 1993 tot wijziging van Richtlijn 
80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen de Lid-Staten en 
openbare bedrijven (Pb., L 254/16, 12 oktober 1993). 

0000. Richtlijn 94/46/EG van de Commissie van 13 oktober 1994 tot wijziging van Richtlijn 
88/301/EEG en Richtlijn 90/388/EEG met name met betrekking tot satellietcommunicatie (Pb., 
L 268115, 19 oktober 1994). 
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0000. Richtlijn 95/51/EG van de Commissie van 18 oktober 1995 tot wijziging van Richtlijn 
90/388/EEG van de Commissie inzake de opheffing van de beperkingen op het gebruik van 
kabeltelevisienetten voor het verrichten van reeds geliberaliseerde telecommunicatiediensten (Pb., 
L 256/49, 26 oktober 1995). 

,. 0000. Richtlijn 96/2/EG van de Commissie van 16 januari 1996 tot wijziging van Richtlijn 
90/388/EEG met betrekking tot mobiele en persoonlijke communicatie (Pb., L 20/59, 26 januari 
1996). 

0000. Richtlijn 96/19/EG van de Commissie van 13 maart 1996 tot wijziging van Richtlijn 
90/388/EEG met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de markten voor 
telecommunicatie (Pb., L 74/13, 22 maart 1996). 

0000. Mededeling van de Commissie van 16 december 1997 betreffende een ontwerp van een 
richtlijn tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG van de Commissie teneinde ervoor te zorgen dat 
telecommunicatie- en kabeltelevisienetten die eigendom van eenzelfde exploitant zijn, gescheiden 
juridische eenheden vormen [98/C 71103] (Pb., C 71/3, 7 maart 1998). 

+Mededeling van de Commissie van 16 december 1997 over de beoordeling in het licht van de 
mededingingsregels van het aanbieden van zowel telecommunicatie- als kabeltelevisienetten door 
een zelfde exploitant en de afschaffing van de beperkingen op het aanbieden van 
kabeltelevisiecapaciteit via telecommunicatienetten [98/C 71104] (Pb., C 71/4, 7 maart 1998). 

+Ontwerp van een richtlijn van 16 december 1997 van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 
90/3 88/EEG teneinde · ervoor te zorgen dat telecommunicatie- en kabeltelevisienetten die 
eigendom van eenzelfde exploitant zijn, gescheiden juridische eenheden vormen [98/C 71105] 
(Pb., C 71123, 7 maart 1998). 

Individuele beschikkingen 

0000. Beschikking 87/359/EEG van de Commissie van 22 juni 1987 inzake de uitsluitend voor op de 
Canarische eilanden en de Balearen woonachtige Spanjaarden geldende kortingen op de lucht- en 
zeevervoertarieven (Pb., L 194/28, 15 juli 1987). 

0000. Beschikking 95/364/EG van de Commissie van 28 juni 1995 op grond van artikel 90, lid 3, van 
het EG-verdrag (Pb., L 216/8, 12 september 1995). 

• De beschikking handelt over een klacht van British Midland tegen het stelsel van kortingen op de 
landingsvergoedingen op de luchthaven van Zaventem. 

2337. Beschikking 95/489/EG van de Commissie van 4 oktober 1995 betreffende de aan de tweede 
exploitant van GSM-radiotelefonie in Italië opgelegde voorwaarden (Pb., L 280/49, 23 november 
1995). 

2338. Beschikking 97/744/EG van de Commissie van 21 oktober 1997 op grond van artikel 90, lid 3, 
van het EG-Verdrag inzake de arbeidsrechtelijke bepalingen in de Italiaanse havenwetgeving (Pb., 
L 301/17, 5 november 1997). 

2339. Beschikking 97/745/EG van de Commissie van 21 oktober 1997 op grond van artikel 90, lid 3, 
van het EG-Verdrag inzake de loodstarieven in de haven van Genua (Pb., L 301127, 5 november 
1997). 
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1.1 .3.5 Concentratiecontrole 

Regelgeving 

2340. Mededeling van de Commissie [s.d.] betreffende het begrip "betrokken onderneming" in 
Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad betreffende de controle op concentraties van 
ondernemingen (Pb., C 385/12, 31 december' 1994). 

• Zie punten 55-56 "Verwerving van zeggenschap door een overheidsondememing". 

Individuele beschikkingen 

0000. Verklaring door de Commissie van 15 november 1993 van geen bezwaar tegen een 
aangemelde concentratie (Zaak nr. IV/M.342- Fortis/CGER) (Pb., C 23113, 27 januari 1994). 

+Beschikking- "public version" 

2341. Beschikking 94/449/EG van de Commissie van 14 december 1993 inzake een procedure op 
grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Zaak IV/M.308 - Kali + 
Salz/MdK!Treuhand) (Pb., L 186/38; 21 juli 1994). 

• Zie hierover (i) beschikking van het Gerecht van 10 mei 1994, zaak T-88194 R, Société commerciale 
des potasses et de l'azote en Entreprise minière et chimique I Commissie, Jurispr. 1994, II-263, (ii) 
beschikking van de President van het Gerecht van 15 juni 1994, zaak T-88194 R, Société commerciale 
des potasses et de l'azote en Entreprise minière et chimique I Commissie, Jurispr. 1994, II-401, (iii) 
beschikking van de President van het Gerecht van 1 februari 1995, zaak T-88194, Société commerciale 
des potasses et de l'azote en Entreprise minière et chimique I Commissie, Jurispr. 1995, II-221. 

2342. Verklaring vari de Commissie van 5 mei 1994 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV/M.417- VIAG/Bayernwerk). 

+ Beschikking - "öffentliche Version" 

0000~ Verklaring van de Commissie van 30 juni 1994 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr .. IV/M.466- Tractebel/Synatom) (Pb., C 185/3, 7 juli 1994). 

I 

+ Beschikking - "version publique" 

0000. Verklaring door de Commissie van 1 september 1994 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (zaak nr. IV/M.493- Tractebel/Distrigaz Il) (Pb., C 249/3, 7 september 1994). 

+ Beschikking - "version publique" 

2343. Beschikking 95/421/EG van de Commissie van 21 december 1994 waarbij een concentratie 
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak IV /M.484 -
Krupp!Thyssen/Riva!Falck!Tadfin/ Ast) (Pb., L 251118, 19 oktober 1995). 

0000. Verklaring van de Commissie van 20 juli 1995 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV/M.616- Swissair/Sabena) (Pb., C 200/10,4 augustus 1995). 

+ Beschikking "public version" 

0000. Verklaring door de Commissie van 23 oktober 1995 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV /M.643 - CGER-Banque/SNCI) (Pb., C 293/8, 8 november 1995). 

+ Beschikking "version publique" 

0000. Verklaring door de Commissie van 25 oktober 1995 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV/M.644- Swiss Life!INCA) (Pb., C 307/17, 18 november 1995). 

+ Beschikking "public version" 
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0000. Veridaring door de Commissie van 29 februari 1996 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV /M.689 - AD SB/Belgacom) (Pb., C 194/4, 5 juli 1996). 

+ Beschikking - "public version" 

· 2344. Verklaring van de Commissie van 11 maart 1997 van geen bezwaar tegen een aangemelde 
concentratie (Zaak nr. IV/M.873 -Bank Austria I Creditanstalt). 

+Beschikking- "öffentliche Version" 

1.1.3 .6 Staatssteun 

Regelgeving 

2345. Mededeling van de Commissie aan de Lid-Staten van 17 september 1984 betreffende de 
deelneming van overheidsinstanties in het kapitaal van ondernemingen (Bull. EG, 9-1984,.98-100). 

2346. Commission document on "The Measurement of the Aid Element of State Acquisitions of 
Company Ca pi tal - Evolution of Concentra ti on and Competition". 

0000. Mededeling van de Commissie [s.d.] aan de Lid-Staten. Toepassing van de artikelen 9~ en 93 
van het EEG-Verdrag en van artikel 5 van Richtlijn '80/723/EEG op openbare bedrijven in de 
industriesector (Pb., C 273/2, 18 oktober 1991). 

• Deze mededeling werd vernietigd door het Hof van Justitie bij arrest van 16 juni 1993 in zaak 
C-325191. 

0000. Mededeling van de Commissie [s.d.] aan de Lid-Staten. Toepassing van de artikelen 92 en 93 
van het EEG-Verdrag en van artikel 5 van Richtlijn 80/723/EEG op openbare bedrijven in de 
industriesector (Pb., C 307/3, 13 november 1993). 

0000. Mededeling van de Commissie van 4 juni 1997 betreffende bepaalde juridische aspecten van de 
intracommunautaire investeringen [97/C 220/06] (Pb., C 220/15, 19 juli 1997). 

2347. Mededeling van de Commissie [s.d.] betreffende steunelementen die vervat kunnen zijn in de 
verkoop van terreinen door de overheid [SEC (96) 2090/2]. 

Individuele beschikkingen 

2348. Beschikking 88/167/EEG van de Commissie van 7 oktober 1987 betreffende wet 1386/1983 
houdende een regeling van steunverlening door de overheid aan het Griekse bedrijfsleven (Pb., 
L 76/18, 1988). 

• Zie in verband met deze wet ook (i) de bekendmaking van de Commissie van 4 januari 1992 
"overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EEG-Verdrag aan de andere Lid-Staten en andere 
belanghebbenden betreffende de aan Heracles General Cement Company in Griekenland verleende 
steun", vernietigd bij arrest van het Gerecht van 6juli 1995 in gevoegde zaken T-447193, T-448/93 en 
T-449193, (ii) beschikking 91/144/EEG van de Commissie van 2 mei 1990 (infra), (iii) arrest van het 
Hofvan 30 mei 1991 in gevoegde zaken C-19190 en C-20/90, (iv) arrest van het Hofvan 24 maart 1992 
in zaak C-381/89, (v) arrest van het Hof van 12 november 1992 in gevoegde zaken C-134191 en 
C-135/91, (vi) arrest van het Hofvan 12 maart 1996 in zaak C-441/93 en (vii) arrest van het Gerecht 
van 22 mei 1996 in zaak T-277194. 

2349. Beschikking 89/661/EEG van de Commissie van 31 mei 1989 betreffende steunverlening door 
de Italiaanse regering aan Alfa Romeo (Pb., L 394/9, 1989). 

2350. Beschikking 89/58/EEG van de Commissie van 13 juli 1988 inzake steunverlening door de 
Britse Regering aan de Rover Group, een onderneming die motorvoertuigen fabriceert (Pb., 
L 25/92, 28 januari 1989). 
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·2351. Beschikking 91/144/EEG van de Commissie van 2 mei 1990 betreffende de steun van de 
Griekse Regering aan een cementfabriek (Hal~s Cement Company) (Pb., L 73/27, 1991). 

• Zie i.v.m. deze beschikking arrest van het Gerecht van 22 mei 1996, zaak T-277/94, Associazione 
Italiana Tecnico Economica del Cemento (AITEC), Jurispr. 1996, 11-351. 

• Zie ook beschikking 881167/EEG van de Commissie van 7 oktober 1987, en de andere daar vermelde 
kruisverwijzingen. 

2352. Beschikking 92/329/EEG van de Commissie van 25 juli 1990 inzake steun van de Italiaanse 
Regering aan een fabrikant van ooglenzen (Industrie Ottiche Riunite - lOR) (Pb., L 183/30, 3 juli 
1992). 

2353. Beschikking van de Commissie van 21 juli 1991 ten aanzien van de Griekse Staat betreffende 
de privatisering van 208 aan de organisatie van reconstructie van ondernemingen en verschiliende 
overheidsbanken toebehorende ondernemingen alsook van bepaalde tot de zogenaamde "DEKO" 
behorende overheidsondernemingen en -organisaties. 

• De Commissie maakt geen bezwaar tegen het privatiseringsprogramma omdat de economische 
gegevens voor Griekenland wijzen op een ernstige verstoring van de Griekse economie (art. 92, lid 3, 
sub b). 

2354. Bekendmaking van de Commissie van 4 januari 1992 overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het 
EEG-Verdrag aan de andere Lid-Staten en andere belanghebbenden betreffende de aan Heracles 
General Cement Company in Griekenland verleende steun (Pb., C1/4, 4 janüari 1992). 

• De beschikking van 1 augustus 1991 tot goedkeuring van de bedoelde steun, vervat in de 
bekendmaking van 4 januari 1992 is vernietigd bij arrest van het Gerecht van 6 juli 1995, gevoegde 
zaken T-447/93, T-448193 en T-449/93, Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento 
(AITEC) e.a. /Commissie, Jurispr. 1995, /I-1971. 

• Zie ook beschikking 881167/EEG van de Commissie van 7 oktober 1987, en de andere daar vermelde 
kruisverwijzingen. 

2355. Beschikking 92/321/EEG van de Commissie van 25 maart 1992 betreffende de door Spanje 
aan Intelhorce SA (voorheen Industrias Textiles de Guadalhorce SA), een katoenen stoffen 
producerende onderneming in staatseigendom, thans GTE General Textil Espafia genaamd, 
verleende steun (Pb., L 176/57, 30 juni 1992). 

• "de staatssteun van ... miljard PTA en het steunelement van ... miljard PTA, zijnde de laatste 
kapitaalinbreng voor de privatisering, toegekend aan lntelhorce, versterkten de financiële positie van 
lntelhorce op kunstmatige wijze". 

2356. Mededeling van de Commissie [s.d.] overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EEG-Verdrag 
aan de overige Lid-Staten en andere belanghebbenden betreffende de Wet nr. 11/90 van 5 april 
1990 inzake een herprivatiseringsprogramma van de ondernemingen die na 25 april 1974 zijn 
genationaliseerd (Pb., C 253/3, 17 september 1993). 

2357. Beschikking 93/349/EEG van de Commissie van 9 maart 1993 betreffende steun die de 
Regering van het Verenigd Koninlaijk voor de verwerving van Rover Group Holdings aan British 
Aerospace verleend heeft en waarmee de steun wordt overschreden die goedgekeurd was bij 
Beschikking 89/58/EEG, waarbij de maximale steun voor deze operatie is goedgekeurd en bepaalde 
voorwaarden zijn opgelegd (Pb., L 143/7, 15 juni 1993). 

2358. Beschikking 9[3]/343/EG van de Commissie van 7 december 1993 betreffende de steun die de 
Spaanse Regering aan de onderneming Merco heeft verleend (~b., L 154/37,21 juni 1994). 

2359. Beschikking 94/220/EG van de Commissie van 26 januari 1994 waarbij van Frankrijk 
opschorting wordt verlangd van de steunregeling ten behoeve van Groupe Buil welke in strijd met 
artikel 93, lid 3, van het EG-verdrag is ingevoerd (Pb., L 107/61, 28 april 1994). 
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2360. Beschikking 94/1068/EG van de Commissie van 27 juli 1994 betreffende steun aan het 
Volkswagen-coneem ·voor investeringen in de nieuwe Duitse deelstaten (Pb., L 385/1, 31 december 
1994). 

2361. Beschikking 94/1036/EG van de Commissie van 27 september 1994 betreffende de 
overeenkomsten tussen de Nederlandse Staat, Volvo Car Corporation en Mitsubishi Motors 
Corporation inzake de toekomstige eigendom, plannen en financiële regelingen van Netherlands 
Car BV (voorheen Volvo Car BV) [C 3/92 ex N 645/91] (Pb., L 38411, 31 december 1994). 

2362. Beschikking 94/1073/EG van de Commissie van 12 oktober 1994 betreffende de niet
aangemelde verhoging van het kapitaal van het Bull-concern door Frankrijk [C33/93 ex NN32/93] 
(Pb., L 3 8611, 31 december 1994). 

2363. Mededeling van de Commissie [s.d.] lcrachtens artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag, aan de 
overige Lid-Staten en de overige belanghebbenden betreffende de door Italië getroffen 
steunmaatregelen ten behoeve van Lloyd Triestino SpA di Navigazione en Italia SpA di 
Navigazione [C 38/94 (NN 49/94)] (Pb., C 333/6, 29 november 1994). 

2364. Bekendmaking van de Commissie [s.d.] overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag, 
gericht tot de andere Lid-Staten en overige belanghebbenden, betreffende steun van Italië aan de 
onderneming Seleco SpA te Pordenone [C 46/94 (NN 60/94 en NN 92/94] (Pb., C 373/5, 
29 december 1994). 

0000. Besluit van de Commissie van 10 mei 1995 om geen bezwaar te maken [tegen steunverlening 
bij] de privatisering van de luchtvaartmaatschappij Lufthansa (niet gepubliceerd in Publicatieblad, 
maar zie Bull.EU, 5-1995, punt 1.3.77, p. 38-39). 

2365. Beschikking 95/524/EG van de Commissie van 7 juni 1995 betreffende steun van de Italiaanse 
Staat aan Iritecna SpA (Pb., L 300/23, 13 december 1995). 

2366. Beschikking 96/115/EG van de Commissie van 21 juni 1995 betreffende steun van de 
Italiaanse Staat aan Enichem Agricoltura SpA (Pb., L 28/18, 6 februari 1996). 

2367. Mededeling van de Commissie [s.d.] overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag aan 
de overige Lid-Staten en andere belanghebbende partijen betreffende steun die de Duitse Regering 
voornemens is te verlenen aan Leuna-Werke GmbH, Leuna/Merseburg [NN 56/94 en C 4/94 (ex 
NN 103/93)] (Pb., C 227/8, 1 september 1995). 

2368. Bekendmaking van de Commissie [s.d.] overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag 
aan de andere Lid-Staten en overige belanghebbenden betreffende bepaalde reeds uitgevoerde of 
voorgenomen maatregelen ten behoeve [van] La Seda de Barcelona SA, gevestigd te Catalufia en te 
Madrid [C 56/94 (NN 86/93)] (Pb., C 253/3, 29 september 1995). 

2369. Mededeling van de Commissie [s.d.] overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag, aan 
de overige Lid-Staten en de overige belanghebbenden betreffende de door Italië getroffen 
steunmaatregelen ten behoeve van Viamare SpA di Navigazione [C 65/94 (NN 79/93)] (Pb., 
C 26112, 6 oktober 1995). 

2370. Mededeling van de Commissie [s.d.] overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag, 
gericht tot de overige Lid-Staten en andere belanghebbenden inzake steun die de Duitse regering 
voornemens is te verlenen aan Maschinenfabrik Sangerhausen, GmbH i.K., deelstaat Saksen-Anhalt 
[C 7/95 (N 412/94)] (Pb., C 262/16, 7 oktober 1995). 

2371. Beschikking 96/179/EG van de Commissie van 31 oktober 1995 waarin de Duitse Regering 
wordt aangemaand alle documentatie, informatie· en gegevens te verstrekken inzake de projecten 
voor nieuwe investeringen van het Volkswagen-coneem in de nieuwe deelstaten en de daarvoor te 
verlenen steun (C 62/91 ex NN 75/91, 77/91, 78/91 en 79/91) (Pb., L 53/50, 2 maart 1996). 
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2372. Bekendmaking van de Commissie [s.d.] overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag 
aan de andere Lid-Staten en overige belanghebbenden betreffende de inbreng van kapitaal door de 
Italiaanse regering in Alumix, een aluminiumproducent [C 38/92] (Pb., C 292/10, 7 november 
1995). 

2373. Mededeling van de Commissie [s.d.] overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag aan 
de overige Lid-Staten en andere belanghebbenden betreffende de .door de Italiaanse regering aan 
Breda Fucine Meridionali verleende steun [C 13/95 (NN 9/95)] (Pb., C 293/8, 8 november 1995). 

2374. Mededeling van de Commissie [s.d.] overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag aan 
de andere Lid-Staten en de overige belanghebbenden betreffende het programma van 
overheidsgaranties van het Land Saarland [C 24/95 (ex N 682/93)] (Pb., C 294/13, 9 november 
1995). 

2375. Mededeling van de Commissie [s.d.] overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag aan 
de overige Lid-Staten en andere belanghebbenden betreffende steun die Italië voornemens is te 
geven aan "Tubifico di Temi Srl" en "Ilva Lamiere e Tubi Srl" [C 17/94 (ex NN 102/93) (ex N 
335/91 en ex N 337/92)] (Pb., C 319/4,30 november 1995). 

2376. Mededeling van de Commissie [s.d.] krachtens artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag, aan de 
overige Lid-Staten en de andere belanghebbenden betreffende de door Franlcrijk getroffen 
steunmaatregelen ten behoeve· van de Compagnie Générale Marltime [C 46/95 (ex NN 130/93)] 
(Pb., C 58/4, 28 februari 1996 +Pb., C 58/6, 28 februari 1996 =uitbreiding van de procedure). 

2377. Beschikking 96/614/EG van de Commissie van 29 mei 1996 betreffende overheidsmaatregelen 
ten gunste van Breda Fucine Meridionale SpA (Pb., L 272/46, 25 oktober 1996). 

2378. Beschikking 97/765/EG van de Commissie van 26 juni 1997 inzake staatssteun ten behoeve 
van SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (SKET SMM), Saksen-Anhalt (Pb., L 314/20, 
18 november 1997). 

• Zie reeds in 1995 de Mededeling van de Commissie [s.d.} overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EG
Verdrag aan de overige Lid-Staten en andere belanghebbenden betreffende steun die de Duitse 
Regering voornemens is te verlenen aan SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH [C 16195 
(NN 50194)} (Pb., C 21518, 19 augustus 1995). 

2379. Beschikking 98/194/EG van de Commissie van 1 oktober 1997 betreffende de verlenging van 
de investeringspremie van 8 % voor investeringen in de nieuwe Duitse deelstaten bij de 
belastingwet 1996 (Pb., L 73/38, 12 maart 1998). 

2380. Bekendmaking van de Commissie [s.d.] overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag 
aan de andere Lid-Staten en overige belanghebbenden betreffende "aids which Italy has decided to 
grant to Centrale del Latte di Roma" [C 28/98 (ex NN 185/97)] (Pb., C 206/6, 2 juli 1998). 

1.1.3 Staatsboekhouding 

2381. Protocol (nr. 5) gehecht aan het EG-Verdrag betreffende de procedure bij buitensporige 
tekorten. 

2382. Verordening (EG) Nr. 3605/93 van de Raad van 22 november 1993 betreffende de toepassing 
van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende 
de procedure bij buitensporige tekorten (Pb., L 332/7, 31 december 1993). 

1.2 Privatisering en deregulering in individuele sectoren. Staatssteun aan 
individueel gereguleerde sectoren waarin overheidsbedrijven traditioneel 
sterk zijn vertegenwoordigd 
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De referenties die onder de hiernavolgende subrubrieken thuishoren, zijn voorlopig niet opgenomen. De 
doctorandus houdt ze ter beschikking. 

1.2.1 Communicatie 

1.2.1.1 Informatiemaatschappij 

1.2.1.2 Kabel 

1.2.1.3 Media. audiovisueel 

1.2.1.4 Telecommunicatie 

1.2.1.4.1 Algemeen 

1. 2.1. 4. 2 Eindapparatuur 

1.2.1.4.3 Gidsen 

1.2.1.4.4 Mededinging: toepassing van de artikelen 85, 86 en 90 EG 

1.2.1.4.5 Mobiele en persoonlijke communicatie, incl. semafoon 

1.2.1.4.6 Nummering 

1.2.1.4.7 ONP 

1.2.1.4.8 Satellietcommunicatie 

1.2.1.4.9 Sociale aspecten 

1.2.1.4.10 Vergunningen 

1.2.2 Energie 

1.2.2.1 Al~emeen 

1.2.2.2 Electriciteit 

1.2.2.3 Gas 

1.2.2.4 Koolwaterstoffen 

1.2.3 Infrastructuur, incl. transeuropese netwerken (TEN) 
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1.2.4 (Staatssteun aan) Kolen en staal (EGKS) 

1.2.5 Loterij 

1.2.6 (Staatssteun aan) Post 

1.2. 7 (Staatssteun aan) Scheepsbouw 

1.2.8 Transport 

1.2.8.1 Algemeen 

1.2.8.2 Luchtvervoer 

1.2.8.1.1 Algemeen 

1.2.8.1.2 Basisrichtlijnen (opheffing beperkingen vrije dienstverrichting) - eerste pakket 
luchtvaartmaatregelen 

1.2.8.1.3 Basisrichtlijnen (opheffing beperkingen vrije dienstverrichting) - tweede pakket 
luchtvaartmaatregelen 

1.2.8.1.4 Basisrichtlijnen (opheffing beperkingen vrije dienstverrichting) - derde pakket 
luchtvaartmaatregelen 

1.2.8.1.5 Consumentenbescherming 

1.2.8.1.6 Afhandeling 

=:=-:-] 

· 1.2.8.1. 7 Luchthavens 

1. 2. 8.1. 8 Luchtverkeerscontrole 

1.2.8.1.9 Mededinging- kartelrecht 

1.2.8.1.10 Mededinging- steunrecht 

1.2.8.1.11 Mededinging- concentraties 

1.2.8.1.12 Sociaal 

1.2.8.1.13 Veiligheid 

1.2.8.3 Vervoer per spoor. over de weg en over de binnenwateren 

1.2.8.3.1 Algemeen 

1.2.8.3.2 Vervoer per spoor 
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1.2.8.3.3 Goederenvervoer over de weg 

1.2.8.3.4 Personenvervoer over de weg 

_;,, 1.2.8.3.5 Vervoer over de binnenwateren 

1.2.8.4 Vervoer over de zee 

1.2.9 Waterbedeling 
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2. Andere tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, 
interventies, resoluties en moties) 

2.1 Algemeen 

2.1.1 Privatisering algemeen 

0000. Schriftelijke vraag 1156/81 van de heer Damseaux van 22 oktober 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Kennisgeving aan de Commissie van steunmaatregelen voor ondernemingen die in 
moeilijkheden verkeren (Pb., C 38/10, 15 februari 1982). 

• Over art. 222 EG en de "market investor test". 

2383. Schriftelijke vraag 319/85 van de heer Alavanos van 4 mei 1985 aan de Commissie. Betreft: 
Privatisering van post- en telecommunicatiebedrijven (Pb., C 241/19, 23 september 1985). 

2384. Schriftelijke vraag 1070/86 van de heer Wedekind van 31 juli 1986 aan de Commissie. Betreft: 
Belemmering van de interne markt en het vrije kapitaalverkeer in Frankrijk (Pb., C 149/6, 9 juni 
1987). 

2385. Schriftelijke vraag 1224/86 van de heer Metten van 2 september 1986 aan de Commissie. 
--' Betreft: Privatisering van genationaliseerde ondernemingen in Frankrijk (Pb., C 91/13, 6 april 

1987). 

2386. Schriftelijke vraag 1826/86 van de heer Cassidy van 7 november 1986 aan de Commissie. 
'·. Betreft: Moeilijkheden die worden ondervonden door niet-ingezetenen van het Verenigd 

Koninkrijk die in een Brits bedrijfwillen investeren (Pb., C 157/22, 15 juni 1982). 

2387. Schriftelijke vraag 1918/86 van de heer Cassidy van 21 november 1986 aan de Commissie. 
Betreft: Plannen van de Franse regering tot "privatisering" (Pb., C 212/21, 10 augustus 1987). 

2388. Schriftelijke vraag 1919/86 van de heer Cassidy van 21 november 1986 aan de Commissie. 
· Betreft: Plannen van de Britse regering tot "privatisering" (Pb., C 315/2, 26 november 1987). 

2389. Schriftelijke vraag 2377/86 van mevrouw Crawley van 20 januari 1987 aan de Commissie. 
Betreft: Franse wet op de privatisering (Pb., C 212/35, 10 augustus 1987). 

2390. Schriftelijke vraag 2737/86 van de heer Cassidy van 27 februari 1987 aan de Commissie. 
Betreft: Discriminatie tegen niet-Franse aandeelhouders van Saint-Gobain (Pb., C 295/4, 
5 november 1987). 

+aanvullend antwoord: Pb., C 305/1,4 december 1989. 

2391. Schriftelijke vraag 2864/86 van de leden Bonaccini, Gatti, Barzanti, Trivelli, Novelli, Marinaro, 
Rossettien Raggio van 10 maart 1987 aan de Commissie. Betreft: Franse wet inzake privatisering 
in strijd met EEG-Verdrag (Pb., C 212/35, 10 augustus 1987). 

2392. Schriftelijke vraag 488/87 van de heer Cassidy van 11 juni 1987 aan de Commissie. Betreft: 
Privatisering van Rolls Royce (Pb., C 189/1, 18 juli 1988). 

2393. Schriftelijke vraag 1226/87 van mevrouw Crawley van 11 september 1987 aan de Commissie. 
Betreft: Franse wet op privatisering (Pb., C 325/3, 19 december 1988). 

0000. Schriftelijke vraag E-3036/91 van de heer Rogalla van 13 januari 1992 aan de Commissie. 
Betreft: Heffing van wegentol als subsidie (Pb., C 296/2, 24 oktober 1994). 

2394. Schriftelijke vraag 1072/92 van de heer Kostopoulos van 30 april 1992 aan de Commissie. 
Betreft: Verzekeringspremies (Pb., C 281/46, 29 oktober 1992). 
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2395. Schriftelijke vraag E-2624/93 van de heer Alavanos van 1 september 1993 aan de Commissie. 
Betreft: Wet nr. 2687/53 en privatisering van ondernemingen in Griekenland (Pb., C 352/11, 
12 december 1994). 

· 2396. Schriftelijke vraag E-2922/93 van de heer Guillaume van 18 oktober 1993 aan de Commissie. 
Betreft: Reikwijdte van het in een aantal Lid-Staten aan begrafenisondernemingen toegekende 
monopolie (Pb., C336/16, 30 november 1994). 

2397. Schriftelijke vraag E-3454/93 van de heer Delorozoy van 7 december 1993 aan de Commissie. 
Betreft: Het Europa van de openbare diensten (Pb., C 317/32, 14 november 1994). 

2398. Schriftelijke vraag E-3763/93 van de heer Scott-Hopkins van 12 januari 1994 aan de 
Commissie. Betreft: Oprichting van een deregulatieorgaan (Pb., C 340/51, 5 december 1994). 

2399. Schriftelijke vraag E-4086/93 van de heer Vázquez Fouz van 7 februari 1994 aan de 
Commissie. Betreft: Privatisering van de grond in de Oosteuropese landen (Pb., C 340/66, 5 
december 1994). 

2400. Schriftelijke vraag E-341194 van de heer Lafuente López van 1 maart 1994 aan de Commissie. 
Betreft : Mogelijke aantasting van de vrije concurrentie op economisch gebied door gemeentelijke 
monopolies in Spanje (Pb., C 362/22, 19 december 1994). 

2401. Schriftelijke vraag E-594/94 van de heer Speroni van 9 maart 1994 aan de Commissie. 
Betreft : Monopolie bij de technische assistentie aan voertuigen op de Italiaanse snelwegen (Pb., 
C 349/40,9 december 1994). · 

2402. Schriftelijke vraag E-659/94 van de heer Lafuente López van 17 .maart 1994 aan de 
Commissie. Betreft : Vooruitgang bij het uitbannen van monopolies in de Europese Unie (Pb., 
C 367/38, 22 december 1994). 

2403. Schriftelijke vraag E-2731194 van mevrouw Aelvoet van 16 december 1994 aan de Commissie. 
Betreft: Vlaamse Milieuholding (Pb., C 145/14, 12 juni 1995). 

2404. Schriftelijke vraag E-2369/95 van de heer Nuf3baumer van 1 september 1995 aan de 
Commissie. Betreft: Privatisering in Oost-Europa (Pb., C 300/56, 13 november 1995). 

2405. Schriftelijke vraag P-2761195 van de heer McMahon van 3 oktober 1995 aan de Commissie. 
Betreft: Tol Skye-brug- overtreding EU-mededingingsregels (Pb., C 40/48, 1995). 

2.1.2 Nationalisering algemeen 

2406. Schriftelijke vraag 100/62 van de heer Philipp van 9 oktober 1962 aan de Commissie. Betreft: 
Nationalisatie van Italiaanse elektriciteitsbedrijven (Pb., /2715, 1962). 

2407. Schriftelijke vraag 703/73 van de heer O'Hagan van 19 februari 1974 aan de Commissie. 
Betreft: Nationalisatie door Lid-Staten (Pb., C 53/27, 9 mei 1974). 

2408. Schriftelijke vraag 835/77 van de heer Inchauspé van 2 december 1977 aan de Commissie. 
Betreft: Nationalisatie van de banksector (Pb., C 74/10, 28 maart 1978). 

2409. Schriftelijke vraag 342/80 van de heer Bonde van 9 mei 1980 aan de Commissie. Betreft: 
Mogelijkheid tot verhindering van verkoop van een onderneming door middel van nationalisatie 
(Pb., C 316/3, 3 december 1980). 

2410. Schriftelijke vraag 346/80 van de heer Bonde van 9 mei 1980 aan de Commissie. Betreft: 
Nationalisering van buitenlandse ondernemingen (Pb., C 213/6, 20 augustus 1980). 

2411. Mondelinge vraag van de heer Galland (H-486/81) aan de Commissie. Betreft: 
Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het EEG-Verdrag (Hand., Europees Pari., 
1981, [280], 178) (Vr. nr. 21). 
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2412. Mondelinge vraag van de heer Galland (H-487/81) aan de Raad. Betreft: Onverenigbaarheid 
van de Franse nationalisaties met het EEG-Verdrag (Hand., Europees Pari., 1981, [278], 159) 
(Vr. nr. 66). 

2413. Schriftelijke vraag 1995/80 van de heer Balfe van 9 februari 1981 aan de Commissie. Betreft: 
Mogelijkheid tot verhinderen van verkoop van een onderneming door middel van nationalisatie 
(Pb., C 103/18, 6 mei 1981). 

2414. Mondelinge vraag van de heer Galland (H-488/81) aan de Raad. Betreft: Onverenigbaarheid 
van de Franse nationalisaties met het EEG-Verdrag (Hand., Europees Pari., 9 maart 1981, [282], 
52) (Vr. nr. 19). 

2415. Schriftelijke vraag 1012/81 van de heer Herman van 2 oktober 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Nationalisatiemaatregelen in Frankrijk (Pb., C 53/3, 1 maart 1982). 

2416. Schriftelijke vraag 1090/81 van mevrouw Charzat van 12 oktober 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Nationalisaties in Frankrijk en het Verdrag van Rome (Pb., C 38/8, 15 februari 1982). 

2417. Schriftelijke vraag 1091/81 van mevrouw Charzat van 12 oktober 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Nationalisaties in Frankrijk en het Verdrag van Rome (Pb., C 38/9, 15 februari 1982). 

2418. Debatten in het Europees Parlement over de uitbreiding van de Franse publieke sector. 
Vergaderingen van 14-15 oktober 1981, Pb.-bijlage nr. 1-275. 

• Geciteerd in het antwoord op schriftelijke vraag 1233181 van de heer Galland. 

2419. Schriftelijke vraag 1161/81 van de heer Damseaux van 22 oktober 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Bescherming van spaarders die het slachtoffer worden van nationalisatie en overneming 
door de staat van bepaalde sectoren van de economie (Pb., C 38/10, 15 februari 1982). 

;-2420. Schriftelijke vraag 1197/81 van mevrouw Pruvot van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Nationalisaties (Pb., C 43/12, 17 februari 1982). 

2421. Schriftelijke vraag 1198/81 van mevrouw Pruvot van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Nationalisaties (Pb., C 38/11, 15 februari 1982) . 

. 2422. Schriftelijke vraag 1199/81 van mevrouw Pruvot van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Nationalisaties (Pb., C 43/12, 17 februari 1982). 

2423. Schriftelijke vraag 1200/81 van mevrouw Pruvot van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Nationalisaties (Pb., C 38/11, 15 februari 1982). 

2424. Schriftelijke vraag 1201181 van mevrouw Pruvot van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Nationalisaties (Pb., C 38/12, 15 februari 1982). 

2425. Schriftelijke vraag 1208/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Raad. Betreft: 
Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 65/3, 15 maart 
1982). 

2426. Schriftelijke vraag 1209/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 43/12, 
17 februari 1982). 

2427. Schriftelijke vraag 1210/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Raad. Betreft: 
Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 65/3, 15 maart 
1982). 

2428. Schriftelijke vraag 1212/81 van de heer Galland van 3 november ·1981 aan de Commissie. 
Betreft: Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 43/12, 
17 februari 1982). 
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2429. Schriftelijke vraag 1213/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Raad. Betreft: 
Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met hetVerdrag van Rome (Pb., C 65/4, 15 maart 
1982). 

: 2430. Schriftelijke vraag 1214/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 43/13, 
17 februari 1982). 

· 2431. Schriftelijke vraag 1215/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Raad. Betreft: 
Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 65/4, 15 maart 
1982). 

2432. Schriftelijke vraag 1217/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Raad. Betreft: 
Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 65/4, 15 maart 
1982). 

2433. Schriftelijke vraag 1219/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 38/12, 
15 februari 1982). 

2434. Schriftelijke vraag 1220/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Raad. Betreft: 
Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 65/4, 15 maart 
1982). 

2435. Schriftelijke vraag 1221181 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag val) Rome (Pb., C 38/12, 
15 februari 1982). 

2436. Schriftelijke vraag 1222/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Raad. Betreft: 
Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 65/5, 15 maart 
1982). 

2437. Schriftelijke vraag 1223/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 38/13, 
15 februari 1982). 

2438. Schriftelijke vraag 1224/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Raad. Betreft: 
Onverenigbaarheid van· de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 65/5, 15 maart 
1982). 

2439. Schriftelijke vraag 1225/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 43/13, 
15 februari 1982). 

2440. Schriftelijke vraag 1226/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Raad. Betreft: 
Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 65/5, 15 maart 
1982). 

2441. Schriftelijke vraag 1227/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft : Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 43/14, 
17 februari 1982). 

2442. Schriftelijke vraag 1228/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Raad. Betreft: 
Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 65/5, 15 maart 
1982). 

2443. Schriftelijke vr~ag 1229/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 150/2, 
14juni 1982). · 
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2444. Schriftelijke vraag 1230/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Raad. Betreft: 
Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 65/6, 15 maart 
1982). 

2445. Schriftelijke vraag 1231181 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 38/13, 
15 februari 1982) 

2446. Schriftelijke vraag 1232/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Raad. Betreft: 
Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 65/6, 15 maart 
1982). 

2447. Schriftelijke vraag 1233/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 150/2, 
14 juni 1982). 

2448. Schriftelijke vraag 1234/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Raad. Betreft: 
Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 65/6, 15 maart 
1982). 

2449. Schriftelijke vraag 1235/81 van de heer Galland van 3 november 1981 aan de Commissie. 
Betreft : Onverenigbaarheid van de Franse nationalisaties met het Verdrag van Rome (Pb., C 65/6, 
15 maart 1982). 

• Vraagsteller wordt verwezen naar het antwoord op schriftelijke vraag 1012181 van de heer Herman 
van· 2 oktober 1981. · 

2450. Mondelinge vraag van de heer Calvez (H-502/81) (Hand., Europees Parlement, 14 december 
1981, [278], 20) (Vr. nr. 5). 

2451. Schriftelijke vraag 1152/82 van de heer Bonde van 22 september 1982 aan de Commissie. 
Betreft: Genationaliseerde ondernemingen (Pb., C 339/15, 27 december 1982). 

2452. Schriftelijke vraag E-3364/93 van de heer Pierros van 26 november 1993 aan de Commissie 
Betreft: Nationalisatie zonder schadeloosstelling in Griekenland (Pb., C 352/22, 12 december 
1994). 

2453. Schriftelijke vraag E-337/95 van de heer Langen van 13 februari 1995 aan de Commissie. 
Betreft : Gedwongen verkoop van grondstukken in Ierland (Pb., C 190/8, 24 juli 1995). . 

2454. Schriftelijke vraag E-336/95 van de heer Langen van 16 februari 1995 aan de Raad. Betreft: 
Gedwongen verkoop van grondstukken in Ierland (Pb., C 257/5, 2 oktober 1995). 

2.1.3 Mededinging 

2.1.3 .1 Algemeen 

2455. Schriftelijke vraag 958/92 van Mihail Papayannakis van 15 april 1992 aan de Commissie. 
Betreft : Overtreding van artikelen van het Verdrag en. van verordeningen inzake de mededinging 
(Pb., C 65/8, 8 maart 1993). 

• Handelt over de verenigbaarheid met kartelrecht, steunrecht en concentratiecontrole van de Griekse 
wet nr. 2000 inzake de verkoop van overheidsbedrijven. 

2456. Schriftelijke vraag E-802/95 van Peter Crampton van 20 maart 1995 aan de Commissie. 
Betreft: Privatisering van bedrijven met EFRO-steun (Pb., C 196/49, 31 juli 1995). 
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2.1.3.2 Doorzichtigheid in de financiële betrekkin~en tussen Lid-Staten en openbare bedrijven 

2457. Schriftelijke vraag 2385/91 van Sir James Scott-Hopkins van 22 oktober 1991 aan de 
Commissie. Betreft : Doorzichtigheid in de overheidssector (Pb., C 102/42, 22 april 1992). 

2458. Schriftelijke vraag 2647/92 van Yves Verwaerde van 27 oktober 1992 aan de Co~issie. 
Betreft : Communautair mededingingsbeleid - controle van nationale financiële steun (Pb., C 90/36, 
31 maart 1993). 

• Handelt over het verstrekken van gegevens door Frankrijk. 

2459. Schriftelijke vraag E-2876/93 van José Valverde López van 4 oktober 1993 aan de Commissie. 
Betreft: Openbare bedrijven in de industriesector (Pb., C 310/42, 7 november 1994). 

• Handelt over "Mededeling van de Commissie aan de Lid-Staten. Toepassing van de artikelen 92 en 93 
van het EEG-Verdrag en van artikel 5 van Richtlijn 801723/EEG op openbare bedrijven in de 
industriesector (Pb., C 27312, 18 oktober 1991)", die het Hofvan Justitie bij a"est van 16juni 1993 in 
zaak C-325191 heeft vernietigd. 

2.1.3 .3 Staatssteun 

2460. Schriftelijke vraag 1156/81 van de heer Damseaux van 22 oktober 1981 aan de Commissie. 
Betreft: Kennisgeving aan de Commissie van steunmaatregelen voor ondernemingen die in 
moeilijkheden verkeren (Pb., C 38/10, 15 februari 1982). 

2461. Schriftelijke vraag 5/88 van de heer Collins van 22 april 1988 aan de Commissie. Betreft: 
Privatisering van de British Steel Corporation (Pb., C 317/38, 12 december 1988). 

2462. Schriftelijke vraag 1831188 van Sir James Scott-Hopkins van 9 januari 1989 aan de 
Commissie. Betreft : Herstructureringsplan Finsider Italië (Pb., C 187/20, 24 juli 1989). 

2463. Schriftelijke vraag E-3036/91 van de heer Rogalla van 13 januari 1992 aan de Commissie. 
Betreft: Heffing van wegentol als subsidie (Pb., C 296/2, 24 oktober 1994). 

2464. Schriftelijke vraag P-2891/94 van Clrristoph Konrad van 4 januari 1995 aan de Commissie. 
Betreft : Subsidieverlening aan Europese staalondernemingen (Pb., C 145/21, 12 juni 1995). 

2465. Schriftelijke vraag P-953/95 van Mair Morgan van 22 maart 1995 aan de Commissie. Betreft: 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en particuliere ondernemingen (Pb., C 196/57, 31 
juli 1995). 

2466. Schriftelijke vraag E-2548/95 van Liam Hyland van 20 september 1995 aan de Commissie. 
Betreft: Havens in particulier bezit (Pb., C 40/37, 12 februari 1996). 

2.1.4 Staatsboekhouding 

2467. Schriftelijke vraag E-23 70/94 van Willy De Clercq van 15 november 1994 aan de Commissie. 
Betreft: Belgische begroting en Maastricht-normen (Pb., C 145/3, 12 juni 1995). 

2468. Schriftelijke vraag Nr. 507/80 van de heer Moreland van 2 juni 1980 aan de Commissie. 
Betreft: Afwijkingen van de vierde richtlijn betreffende de jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvorrnen (Pb., C 316/4, 3 december 1980). 

• O.m. "Stemt de Commissie ermee in dat alleen particuliere ondernemingen in aanmerking mogen 
komen voor de in de richtlijn opgenomen tegemoetkomingen voor kleine ondernemingen ? 

2.1.5 Overheidsopdrachten in uitgesloten sectoren 

2469. Schriftelijke vraag E-30 17/93 van de heer Rughes van 29 oktober 1993 aan de Commissie. 
Betreft: EG-richtlijn inzake plaatsing van overheidsopdrachten (Pb., C 367/10, 22 december 1994). 
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2470. Schriftelijke vraag E-2293/95 van mevrouw Peijs van 31 juli 1995 aan de Commissie. Betreft: 
Problematiek rond verzelfstandigen van overheidsdiensten in relatie tot Richtlijn 92/50/EEG 
(openbare aanbestedingen) (Pb., C 9/25, 15 januari 1996). 

2471. Schriftelijke vraag E-2382/95 van Glyn Ford van 1 september 1995 aan de Commissie. 
Betreft : Openbare aanbestedingen in Frankrijk (Pb., C 340/34, 18 december 1995). 

2472. Schriftelijke vraag E-2391/95 van de heer Wiebenga van 1 september 1995 aan de Commissie. 
Betreft : De ontduiking van Europese richtlijnen voor aanbesteding van overheidsopdrachten door 
Nederlandse gemeenten (Pb., C 9/35, 15 januari 1996). 

2.2 Privatisering en deregulering in individuele sectoren 

De referenties die onder de hiernavolgende subrubrieken thuishoren, zijn voorlopig niet opgenomen. De 
doctorandus houdt ze ter beschikking. 

2.2.1 Communicatie 

2.2.1.1 Informatiemaatschappij 

2.2.1.2 Kabel 

., 2.2.1.3 Media. audiovisueel 

2.2.1.4 Telecommunicatie 

2.2.2 Energie 

2.2.2.1 Algemeen 

2.2.2.2 Electriciteit 

2.2.2.3 Gas 

2.2.2.4 Nucleaire energie 

2.2.3 Infrastructuur 

2.2.4 Loterij 

2.2.5 Post 

2.2.6 Sociale zekerheid I verzekeringen 

2.2. 7 Transport 
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2.2.7.1 Luchtverkeer 

"-2.2. 7.1.1 Algemeen 

2.2. 7.1.2 Basisrichtlijnen (opheffing beperkingen vrije dienstverrichting) - derde pakket 
luchtvaartmaatregelen 

2.2. 7.1.3 Consumentenbescherming 

2.2. 7.1.4 Afhandeling 

2.2. 7.1.5 Luchthavens 

2.2. 7.1. 6 Luchtverkeerscontrole 

2.2. 7.1. 7 Mededinging- algemeen 

2.2. 7.1.8 Mededinging- kartelrecht 

2.2. 7.1.9 Mededinging- steunrecht 

2.2. 7.1.1 0 Veiligheid 

2.2.7.2 Vervoer per spoor. over de weg en over de binnenwateren 

2.2. 7.2.1 Vervoer per spoor 

2.2.8 Waterbedeling 
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3. Rechtspraak Hof van Justitie en Gerecht eerste aanleg 

3.1 Artikel 222 

3.1.1 Intellectuele eigendom 

2473. Arrest van het Hof van 13 juli 1966, gevoegde zaken 56 en 58164, Consten en 
Grondig/Commissie, Jurispr. 1966, 449. 

·2474. Arrest van het Hof van 29 februari 1968, zaak 24167, Parke, Davis & Co. (Centrafarm), 
Jurispr. 1968, 81. 

• Zie ook de conclusie van advoc~at-generaal Roemer, 114-115. 

2475. Arrest van het Hof van 17 mei 1988, zaak 158186, Wamer Brothers en Metronome Video I 
Christiansen, Jurispr. 1988, 2605. 

• Het verwijzende rechtscollege vermeldt art. 222 uitdrukkelijk; zie voorts nrs. 4 en 5 van het rapport ter 
terechtzitting. 

2476. Arrest van het Hof van 17 oktober 1990, zaak C-10189, CNL-Sucal I HAG GF ("Hag 11"), 
Jurispr. 1990, 1-3711. 

• Zie het rapport ter terechtzitting, 3713 (het verwijzende rechtscollege vermeldt art. 222 uitdrukkelijk), 
3716, 3718, 3721; nrs. 8 en 14 van de conclusie van advocaat-generaal Jacobs. 

2477. Arrest van het Hof van 18 februari 1992, zaak C-235189, Commissie/Italië, Jurispr. 1992, 1-
777. 

• Zie r.o. 14 van het arrest en nrs. 8-9 van de conclusie van advocaat-generaal Van Gerven. 

2478. Arrest van het Hof van 18 februari 1992, zaak C-30190, Commissie I Verenigd Koninkrijk, 
Jurispr. 1992, 1-829. 

• Officieus (samen met vorige arrest) : "dwanglicentie-arresten". 

• Zie r.o. 18 van het arrest en nrs. 8-9 van de conclusie van advocaat-generaal Van Gerven. 

2479. Arrest van het Hof van 20 oktober 1993, gevoegde zaken C-92192 en C-326192, Phil Collins 
e.a. I lmtrat Handelsgesellschaft mbH e.a., Jurispr. 1993,1-5145. 

• Zie r.o. 18 van het arrest en nr. 22 van de conclusie van advocaat-generaal Jacobs. 

2480. Advies 1194 van het Hofvan 15 november 1994, Jurispr. 1994, 1-5267. 

2481. Arrest van het Hofvan 13 juli 1995, zaak C-350192, Spanje/Raad, Jurispr. 1995, 1-1985. 

• Zie ook nr. 29 van de conclusie van advocaat-generaal Jacobs in deze zaak. 

· 3.1.2 Overige arresten \Vaarin artikel 222 ter sprake komt 

2482. Arrest van het Hofvan 15 juli 1964, zaak 6164, Costa/ENEL, Jurispr. 1964, 1203. 

2483. Arrest van het Hof van 13 juli 1966, zaak 32165, Italië I Raad en Commissie, Jurispr. 1966, 
579. 

2484. Arrest van het Hofvan 13 december 1979, zaak 44/79, Hauer I Land Rheinland-Pfalz, Jurispr~ 
1979,3727. 

• Zie de conclusié van advocaat-generaal Damzon in deze zaak, 3759-3760. 

2485. Arrest van het Hof van 19 juni 1980, gevoegde zaken 41/79, 121179 en 796/79, Testa I 
Bundesanstalt flir Arbeit, Jurispr. 1980, 1979. 
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• Niet over art. 222, maar wel over de bescherming van het eigendomsrecht binnen de communautaire 
rechtsorde . 

. 2486. Arrest van het Hofvan 6 juli 1982, gevoegde zaken 188/82, 189/82 en 190/82, Frankrijk, Italië 
en Verenigd Koninkrijk I Commissie (transparantie relaties overheid - ondernemingen), Jurispr. 
1982,2545. 

2487. Arrest van het Hof van 6 november 1984, zaak 182/83, Fearon I Irish Land Commission, 
Jurispr. 1984, 3677. 

• Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Dannon in deze zaak, 3688-3689. 

2488. Arrest van het Hofvan 14 november 1984, zaak 323/82, Intermills, Jurispr. 1984, 3809. 

2489. Arrest van het Hof van 27 november 1984, zaak 264/81, Savma/Commissie, Jurispr. 1984, 
3915. 

• Zie r.o. 12 van het arrest en rapport ter terechtzitting, 3925(art. 222). 

2490. Arrest van het Hof van 20 maart 1985, zaak 41/83, Italië/Commissie (British Telecom}, 
Jurispr. 1985, 873. 

• Art. 222 staat niet in de weg aan een toetsing van nationale monopolies aan art. 86. 

• Zie r.o. 13 en 21-23 van het arrest en onderdeellil van de conclusie van advocaat-generaal Darmon; 
bij de behandeling van de zaak in het Hofwas BT geprivatiseerd. 

• Zie over dit arrest ook : 

SCHULTE-BRAUCKS, R., "L'arrêt 'British Telecom': première pierre d'un droit européen des 
télécommunications", R.M.C., 1986, 594-601. 

2491. Arrest van het Hofvan 12 februari 1987, zaak 221/85, Commissie/België, Jurispr. 1987, 719. 

• Zie nr. 33 van de conclusie van advocaat-generaal Lenz, over het recht voor een Lid-Staat om een 
sector uit het bedrijfsleven te "decommercialiseren ". 

2492. Arrest van het Hof van 19 maart 1991, zaak C-202/88, Frankrijk/Commissie 
(telecommunicatie-eindapparatuur), Jurispr. 1991, I-1223. 

• Officieus : "Telecom !". 

• Zie nrs. 11, 24, 29 en 52 van de conclusie van advocaat-generaal Tesauro. 

• Zie over dit arrest ook : 

PIJNACKER HORDJJK, E.H. en SMULDERS, N.MP., noot onder zaak C-202/88, Frankrijk t. Commissie en 
gevoegde zaken C-271190, C-281190 en C-289/90, Spanje, België en Italië t. Commissie", S.E. W., 1993, 
368. 

2493. Arrest van het Hof van 21 maart 1991, zaak C-303/88, Italië/Commissie (ENI-Lanerossi), 
Jurispr. 1991, I-1433. 

• Zie nrs. 13-14 van de conclusie van advocaat-generaal Van Oerven (en nr. 26 over "privatisering'J. 

2494. Arrest van 21 maart 1991, zaak C-305/89, Italië/Commissie (Alfa Romeo I}, Jurispr. 1991, 
I-1603. 

• Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Van Gerven. 

2495. Arrest van het Hof van 23 april 1991, zaak C-41/90, Höfner en Eiser I Macrotron GmbH, 
Jurispr. 1991, I-1979. 

• Zie nr. 43 van de conclusie van advocaat-generaal Jacobs (ook over nationalisering). 

2496. Arrest van het Hofvan 3 oktober 1991, zaak C-261/89, Italië/Commissie (aluminium}, Jurispr. 
1991, I-4437. 

• Zie nrs. 6 en 7 van de conclusie van advocaat-generaal Van Gerven. 
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2497. Arrest van het Hof van 17 november 1993, zaak C-185191, Bundesanstalt fiir den 
Güterfernverkehr I Gebr. ReiffGmbH & Co. KG, Jurispr. 1993, I-5801. 

• Zie nr. 25 van de conclusie van advocaat-generaal Darmon. 

3.1.3 Arresten waarin artikel 222 vreemd genoeg niet ter sprake komt 

2498. Arrest van het Hofvan 30 mei 1991, gevoegde zaken C-19190 en C-20190, Karelia en Karellas I 
Ypourgou viomichanias, energeias kai technologias en Organismou Anasygkrotiseos Epicheiriseon 
(OAE), Jurispr. 1991, I-2691. 

2499. Arrest van het Hof van 24 maart 1992, zàak C-381/89, Syndesmos Melon tis Eleftheras 
Evangelikis Ekklisias e.a. I Griekse Staat, Jurispr. 1992, I-2111. 

2500. Arrest van het Hofvan 12 november 1992, gevoegde zaken C-134191 en C-135191, Kerafina
Keramische und Finanz-Holding en Vioktimatiki I Elliniko Dimosio en Organismos Oikonomikis 
Anasygkrotissis Epicheirisseon, Jurispr. 1992, 1-5699. 

2501. Arrest van het Gerecht van 6 juli 1995, gevoegde zaken T-447193, T-448193 en T-449193, 
Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (AITEC) e.a. I Commissie, Jurispr. 1995, 
II-1971. 

2502. Arrest van het Hofvan 12 maart 1996, zaak C-441/93, Pafitis I Trapeza Kentrikis Eliados e.a., 
Jurispr. 1996, I-1347. 

2503. Arrest van het Gerecht van 22 mei 1996, zaak T-277194, Associazione Italiana Tecnico 
Ecpnomica del Cemento (AITEC), Jurispr. 1996,11-351. 

• Zie ook r.o. 5 van het arrest over het "nieuw politiek en economisch beleid van privatisering en 
herstructurering van ondernemingen" van de Griekse regering. 

3.2 Afbakening van overheids- en privé-sector 

3.2.1 Overheidsinstanties en -bedrijven als "Staat" 

3.2.1.1 Monetair 

2504. Beschikking van het Gerecht van 11 januari 1995, zaak T-116194, Cassa Nazianale di 
previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori I Raad, Jurispr. 1995, II-1. 

3.2.1.2 Sociaal 

3.2.1.2.1 Art. 48- verordening nr. 1612/68 

2505. Arrest van het Hof van 23 februari 1994, zaak C-419192, Scholz I Opera Universitaria di 
Cagliari, Jurispr. 1994, I-505. 

• Zie nr. 19, tweede paragraaf, van de conclusie yan de advocaat-generaal: "Het is onweersproken, dat 
de universiteit van Cagliari een openbaar lichaam is en dat zij derhalve, met het oog op de uit het 
gemeenschapsrecht voortvloeiende verplichtingen, moet worden gezien als een onderdeel van de 
Italiaanse Staat. Bijgevolg behoeft niet te worden uitgemaakt, of artikel 48, lid 2, EEG-Verdrag en 
artikel 3, lid 1, van verordening nr. 1612168 horizontale rechtstreekse werking hebben .. ". 

3.2.1.2.2 Gelijke behandeling van mannen en vrouwen 

2506. Arrest van het Hofvan 26 februari 1986, zaak 152184, Marshall, Jurispr. 1986, 737. 

• Zie r.o. 43-51 van het arrest en de conclusie van advocaat-generaal Slynn, opp. 735-736. 
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_ 2507. Arrest van het Hof van 15 mei 1986, zaak 222/84, Johnston I Chief Constabie of the Royal 
Ulster Constabulary, Jurispr. 1986, 1651. 

2508. Arrest van het Hof van 17 mei 1990, zaak C-262/88, D.H. Barher I Guardian Royal Exchange 
Assurance Group, Jurispr. 1990, blz. I-1889. 

• Zie nr. 52 van de conclusie van advocaat-generaal Van Gerven. 

2509. Arrest van het Hofvan 12 juli 1990, zaak C-188/89, Foster I British Gas, Jurispr. 1990, I-3313. 

• Zie vooral nrs. 2-22 van de conclusie van advocaat-generaal Van Oerven ("nationalisering" 
"geprivatiseerd" in nrs. 3, 19-20). 

• Zie over dit arrest ook : 

X, "Jurisprudence commentée. Egalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins. Effet 
direct d'une directive à l'encontre d'une entreprise nationalisée", A.P.T., 1991, 79-99. In werkelijkheid 
bevat deze tekst geen enkele commentaar. 

2510. Arrest van het Hof van 2 augustus 1993, zaak C-271191, Marshall I Southampton and South 
West Hampshire Area Health Authority ("Marshall II"), Jurispr. 1993, blz. I-4367. 

• Zie nr. 12 van de conclusie van advocaat-generaal Van Gerven. 

3.2.1.3 Vrij goederenverkeer 

2511. Arrest van het Hof van 24 november 1982, zaak 249/81, Commissielierland ("Buy Irish"), 
Jurispr. 1982,4005. 

3.2.1.4 Vrije vestiging 

2512. Arrest van het Hofvan 22 september 1983, Auer I Ministère public, Jurispr. 1983, 2727. 

• Richtlijn kan worden ingeroepen tegen instelling die, ofschoon geen eigenlijk staatsorgaan, op een of 
andere wijze het overheidsbeleid uitvoert. 

3.2.1.5 Staatssteun 

3. 2.1. 5.1 Bij uitkering van steun 

2513. Arrest van het Hof van 22 maart 1977, zaak 78/76, Firma Steinike & Weinlig I Duitsland, 
Jurispr. 1977, 595. 

2514. Arrest van het Hof van 30 januari 1985, zaak 290/83, Commissie/Frankrijk ("steun aan minst 
begunstigde landbouwers- Crédit agricole"), Jurispr. 1985, 439. 

2515. Arrest van het Hofvan 2 februari 1988, gevoegde zaken 67/85, 68/85 en 70/85, Van der Kooy, 
Jurispr. 1988, 263. 

• Tariefverlaging toegekend door privaatrechtelijke vennootschap waarvan het kapitaal voor de helft in 
handen van de overheid is en waarin Staat ook helft van bestuurders benoemt, is staatssteun. 

2516. Arrest van het Hofvan 7 juni 1988, zaak 57/86, Griekenland/Commissie, Jurispr. 1988, 2855. 

0000. Arrest van het Hof van 21 maart 1991, zaak C-303/88, Italië/Commissie (ENI-:Lanerossi), 
Jurispr. 1991, I-1433. 

0000. Arrest van het Hof van 21 maart 1991, zaak C-305/89, Italië/Commissie (Alfa Romeo I), 
Jurispr. 1991, I-1603. 

3.2.1.5.2 Bij terugbetaling van steun 
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2517. Arrest van het Hofvan 4 april1995, zaak C-348193, Commissie/Italië (Alfa Romeo Il), Jurispr. 
1995, I-673. 

• O.m. over de vraag ofterug te vorderen steun aan de Staat moet worden ter..1gbetaald, dan wel aan de 
overheidsholding die de steun uitkeerde. 

2518. Arrest van het Hof van 4 april1995, zaak C-350193, Commissie/Italië (Lanerossi Il), Jurispr. 
1995, I-699. 

• O.m. over de vraag ofterug te vorderen steun aan de Staat moet worden terugbetaald, dan wel aan de 
overheidsholding die de steun uitkeerde. 

3.2.1 .6 Doorzichtigheid in financiële betrekkingen tussen Lid-Staten en openbare bedrijven 

Zie infra, sub 4. 1. 

3 .2.1. 7 Overheidsopdrachten 

2519. Arrest van het Hof van 20 september 1988, zaak 31187, Beentjes/Nederland, Jurispr. 1988, 
4635. 

2520. Arrest van het Hof van 22 juni 1989, zaak 103188, Fratelli Costanzo SpA I Gemeente Milaan, 
Jurispr. 1989, 1839. 

• Ook lagere publiekrechtelijke organen zoals gemeenten zijn bestuursorganen die richtlijnen moeten 
toepassen. 

3.2.1 .8 Fiscaliteit 

2521. Arrest van het Hof van 17 oktober 1989, gevoegde zaken 231187 en 129188, Uffficio 
distrettuale delle imposte dirette di Fiorenzuola d' Arda e.a./ Comune di Carpaneto Piacentino en 
Rivergaro, Jurispr. 1989, 3233. 

3.2.2 Overheidsinstanties of -bedrijven als "onderneming" in de zin van het 
-mededingings-of fiscaal recht 

. 0000. Arrest van het Hof van 23 april 1991, zaak C-41190, Höfner en Eiser I Macrotron GmbH, 
Jurispr. 1991,1-1979. 

2522. Arrest van het Hof van 19 mei 1992, zaak C-29191, Dr. Sopbie Redmond Stichting I Bartol e.a., 
Jurispr. 1992,1-3189. 

2523. Arrest van het Hofvan 8 juni 1994, zaak C-382192, Commissie I Verenigd Koninkrijk, Jurispr. 
1994, 1-2435. 

2524. Arrest van het Hof van 16 november 1995, zaak C-244194, Fédération française des sociétés 
d'assurance e.a. I Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Jurispr. 1995, 1-4013. 

2525. Arrest van het Hof van 6 februari 1997, zaak C-247195, Finanzamt Augsburg-Stadt I 
Marktgemeinde Welden, Jurispr. 1997, 1-779. 

3.2.3 Met overheidstaken belaste privé-bedrijven (of internationale organisaties) geen 
"onderneming" in de zin van het mededingingsrecht 

2526.Arrest van het Hof van 17 februari 1993, gevoegde zaken C-159191 en C-160191, Poucet/ 
Assurances Générales de France (AGF) en Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Rousillon 
(Camulrac ), en Pistre I Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des 
artisans (Cancava), Jurispr. 1993,1-637. 
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• Vallen buiten werkingssfeer van artt. 85-86 "les organismes concourant à lagestion du service public 
de la sécurité sociale, lesquels rempUssent une fonction de caractère exclusivement social et exercent 
une activité, fondée sur Ie principe de la solidarité nationale, dépourvue de tout but lucratif'. 

2527. Arrest van het Hof van 19 januari 1994, zaak C-364192, SAT Fluggesellschaft mbH I 
Eurocontrol, Jurispr. 1994, 55. 

(2528. Arrest van het Hof van 14 december 1995, gevoegde zaken C-430193 en C-431193, Van 
Schijndel en Van Veen I Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, Jurispr. 1995, 1-4705.] 

• Het verwijzende rechtscollege vraagt o.m. of het in geding staande beroepspensioenfonds een 
onderneming uitmaakt in de zin van de artt. 85, 86 en 90. Het Hof gaat op deze vraag niet in, 
advocaat-generaal Jacobs wel (zie nrs. 55-65 van de conclusie). 

2529. Arrest van het Hof van 18 maart 1997, zaak C-343195, Diego Cali & Figli I Servizi ecologici 
porto di Genova (SEPG), Jurispr. 1997, 1-1547. 

• Vallen buiten werkingssfeer van art. 86, milieu-inspectietaken waarmee een privaatrechtelijk lichaam 
door de overheid in een petroleumhaven van een Lid-Staat is belast, ook niet wanneer van de 
gebruikers van de haven een vergoeding wordt verlangd ter financiering van deze taken. 

• Vraag: In Kartelrecht IJ wordt gezegd dat overheidsondernemingen, overheidslichamen en de staat 
zelf "ondernemingen" zijn in de zin van artt. 85-86 "in zoverre ze economische of commerciële 
activiteiten ontplooien .. , met inbegrip van die activiteiten die tot de 'openbare dienst' worden 
gerekend"; ze zijn geen ondernemingen "in zoverre zij binnen hun imperium optreden (regulerende of 
stimulerende functie), en geen economische activiteit aan de dag leggen". Hoe valt dit arrest daarmee 
te rijmen? 

3.3 Toepassing kartelrecht op openbare ondernemingen 

3.3.1 Doorzichtigheid van financiële relaties tussen Lid-Staten en 
overheidsondernemingen (RL 80/723/EEG) 

2530. Arrest van het Hofvan 6 juli 1982, gevoegde zaken 188182, 189182 en 190182, Frankrijk, Italië 
en Verenigd Koninlcrijk I Commissie, Jurispr. 1982, 2545. 

2531. Arrest van het Hofvan 16 juni 1987, zaak 118185, Commissie/Italië, Jurispr. 1987, 2599. 

2532. Arrest van het Hof van 16 juni 1993, zaak C-325191, Franlcrijk/Commissie, Jurispr. 1993, 1-
3283. 

2533. Arrest van het Gerecht van 18 september 1995, zaak T-49193, Société internationale de 
diffusion et d'édition (SIDE) I Commissie, Jurispr. 1995, 11-2501. 

• Zie r.o. 44 van het arrest 

3.3.2 Rechtstreekse werking en interpretatie van art. 90, lid 2 

2534. Arrest van het Hof van 14 juli 1971, zaak 10171, Ministère Public de Luxembourg I Muller 
("Haven van Mertert"), Jurispr. 1971, 723. 

• Geen rechtstreekse werking voor art. 90, lid 2, EG (maar zie RS over art. 90, lid ],juncto art. 86). 

2535. Arrest van het Hofvan 21 maart 1974, zaak 127173, BRT I SABAM en NV Fonior ("BRT 11"), 
Jurispr. 1974, 51. 

• Vraag naar rechtstreekse werking uitdrukkelijk gesteld, maar niet beantwoord door het Hof 

0000. Arrest van het Hofvan 11 april1989, zaak 66186, Ahmed Saeed Plugreisen e.a. I Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, Jurispr. 1989, 803. 

• Ommekeer in de rechtspraak. 
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0000. Arrest van het Hof van 10 december 1991, zaak C-179/90, Merci Convenzionali Porto di 
Genova I Siderurgica Gabrielli, Jurispr. 1991, 1-5889. 

• Vraag naar rechtstreekse werking uitdrukkelijk gesteld, maar niet beantwoord door het Hof. 

0000. Arrest van het Hofvan 18 juni 1991, zaak C-260/89, Elliniki Radiophonia Tileorassi AE (ERT) 
I Dimotiki Etairia Pliroforissis (DEP) en S. Kouvelas, Jurispr. 1991, 1-2925. 

• Bevestiging van bestaan van rechtstreekse werking. 

0000. Arrest van het Hofvan 19 mei 1993, zaak C-320/91, Corbeau, Jurispr. 1993, I-2533. 

• Nationale rechter moet bepaalde criteria van het Hof respecteren wanneer hij onderzoekt of 
onderneming zich op 90, lid 2, kan beroepen. 

0000. Arrest van het Hof van 19 maart 1991, zaak C-202/88, Frankrijk/Commissie 
(telecommunicatie-eindapparatuur), Jurispr. 1991, I-1223. 

• Officieus : "Telecom !". 

• Hof herinnert eraan dat "artikel 90 EEG-Verdrag de Commissie slechts bevoegdheid verleent ten 
aanzien van overheidsmaatregelen" -7 particulieren moeten nationale rechter kunnen inschakelen ten 
aanzien van gedragingen van ondernemingen. 

2536. Arrest van het Gerecht van 19 juni 1997, zaak T-260/94, Air Inter I Commissie, Jurispr. 1997. 

2537. Arrest van het Hofvan 23 oktober 1997, zaken C-157/94 tot C-160/94, Commissie/Nederland 
(C-157/94), /Italië (C-158/94), /Frankrijk (C-159/94) en /Spanje (C-160/94) ("wettelijke in- en 
uitvoermonopolies gas en electriciteit"), Jurispr. 1997, I-5699, I-5789, I-5815 en I-5851. 

3.3.3 Afbakening tussen artt. 37 en 90 EG 

: 0000. Arrest van het Hofvan 4 mei 1988, zaak 30/87, Bodson I Pompes funèbres des régions libérées, 
Jurispr. 1988,2479. 

0000. Arrest van het Hof van 27 april 1994, zaak C-393/92, Gemeente Almelo e.a. I 
NV Energiebedrijfljsselmij, Jurispr. 1994, 1508. 

2538. Arrest van het Hof van 14 december 1995, zaak C-387/93, Strafzaak tegen Banchero, Jurispr. 
1995, I-4663. 

3.3.4 Relatie tussen artt. 30-36 en 90 EG 

• Hof staat beroep op art. 90, lid 2, in werkingssfeer vrij verkeer van goederen niet toe - geen 
rechtstreekse werking voor art. 90, lid 2. 

2539. Arrest van het Hofvan 10 maart 1983, zaak 172/82, Fabricants raffineurs d'huile de graissage I 
Inter-Huiles, Jurispr. 1983, 555. 

2540. Arrest van het Hofvan 10 juli 1984, zaak 72/83, Campus Oil Limited, Jurispr. 1984, 2727. 

2541. Arrest van het Hof van 5 oktober 1995, zaak C-96/94, Centro Servizi Spediporto I Spedizioni 
Marittima del Golfo, Jurispr. 1995, 1-2883. 

3.3.5 Relatie tussen artt. 85-86 en 90 EG 

• Hof staat beroep op art. 90, lid 2, in werkingssfeer 90, lid 1 juncto 86 wel toe .:. wel rechtstreekse 
werking voor art. 90, lid 2, minstens potentieel. 

2542. Arrest van het Hofvan 30 april1974, zaak 155/73, Sacchi, Jurispr. 1974, 409. 

2543. Arrest van het Hofvan 9 juni 1977, zaak 90/76, Van Ameyde I UCI, Jurispr. 1977, 1091. 

2544. Arrest van het Hofvan 16 november 1977, zaak 13/77, Inno/ATAB, Jurispr. 1977, 2115. 
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2545. Arrest van het Hofvan 4 mei 1988, zaak 30187, Bodson I Pompes funèbres des régions libérées, 
Jurispr. 1988, 2479. 

'-2546. Arrest van het Hofvan 11 april1989, zaak 66186, Ahmed Saeed Plugreisen e.a. I Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, Jurispr. 1989, 803. 

0000. Arrest van het Hof van 23 april 1991, zaak C-41190, Höfner en Eiser I Macrotron GmbH, 
Jurispr. 1991, I-1979. 

2547. Arrest van het Hofvan 18 juni 1991, zaak C-260189, Elliniki Radiophonia Tileorassi AE (ERT) 
I Dimotiki Etairia Pliroforissis (DEP) en S. Kouvelas, Jurispr. 1991, I-2925. 

2548. Arrest van het Hof van 10 december 1991, zaak C-179190, Merci Convenzionali Porto di 
Genova I Siderurgica Gabrielli, Jurispr. 1991, I-5889. 

2549. Arrest van het Hof van 13 december 1991, zaak C-18/88, Regie van telegrafie en telefonie 
(RTT) I GB-Inno-BM NV, Jurispr. 1991, 1-5941. 

2550. Arrest van het Hofvan 17 november 1992, gevoegde zaken C-271190, C-281190 en C-289190, 
Spanje, België en Italië I Commissie, Jurispr. 1992, 1-5833. 

• Officieus : "Telecom //". 

• Zie over dit arrest ook : 

GILLIAMS, H., noot, S.E. W., 1993, 368-382. 

PIJNACKER HORDIJK, E.H. en SMULDERS, N.M.P., noot onder zaak C-202/88, Frankrijk t. Commissie en 
gevoegde zaken C-271190, C-281190 en C-289/90, Spanje, België en Italië t. Commissie", S.E. W., 1993, 
368. 

2551. Arrest van het Gerecht van 18 november 1992, zaak T-16191, Rendo e.a. I Commissie, Jurispr. 
1992, 11-2417 .. 

• Dit arrest is gedeeltelijk vernietigd (maar niet wegens een verkeerde interpretatie van art. 90, lid 2)en 
voor verdere afdoening naar het Gerecht verwezen: zie arrest van het Hofvan 19 oktober 1995, zaak 
C-19193 P, Jurispr. 1995, /-3319. Dat arrest is verbeterd door beschikking van het Hofvan 24 april 
1996, zaak C-19/93 P, Jurispr. 1996, 1997. Zie voor verdere afdoening door het Gerecht: arrest van 
het Gerechtvan 12 december 1996, zaak T-16191 RV, Rendo e.a. /Commissie, Jurispr. 1996,//-1827. 

• Zie ook beschikking van het Gerecht van 29 maart 1993, zaak T 2192, Rendo e.a. I Commissie, niet 
gepubliceerd in de Jurisprudentie : het verzoek tot nietigverklaring van een brief van de Commissie 
wordt niet-ontvankelijk verklaard, omdat het gericht is tegen een handeling die niet het karakter van 
besluit had en dus geen rechtsgevolgen kan sorteren. 

• Zie ook arrest van het Hof van 27 april 1994, zaak C-393192, Gemeente Almelo e.a. I 
NV Energiebedrijf ljsselmij, Jurispr. 1994, 1508. 

• Zie ook arrest'van het Hofvan 23 oktober 1997, zaak C-157194, Commissie/Nederland, Jurispr. 1997, 
/-5699. 

2552. Arrest van het Hofvan 19 mei 1993, zaak C-320/91, Corbeau, Jurispr. 1993, 1-2533. 

2553. Arrest van het Hof van 27 oktober 1993, gevoegde zaken C-46190 en C-93191, Procureur du 
Roi I Lagauche e.a., Jurispr. 1993, 1-5267. 

2554. Arrest van het Hof van 27 oktober 1993, zaak C-69191, Decaster (Procédure penale contre), 
Jurispr. 1993, I-5335. 

2555. Arrest van het Hofvan 17 mei 1994, zaak C-18193, Corsica Ferries ltalia SRL I Corpo dei Piloti 
di Genova, Jurispr. 1994, 1812. 

2556. Arrest van het Hof van 5 oktober 1994, zaak C-323193, Société civile agricole du Centre 
d'insémination de la Crespelle I Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département 
de la Mayenne, Jurispr. 1994, 1-5077. 
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2557. Arrest van het Gerecht van 18 september 1995, zaak T-548/93, Ladbroke Racing Ltd I 
Commissie, Jurispr. 1995, II-2565. 

• Zie ook arrest van het Gerecht van 27 oktober 1994, zaak T-32193, Ladbroke Racing Ltd I Commissie, 
Jurispr. 1994, II-1015. 

0000. Arrest van het Hof van 5 oktober 1995, zaak C-96/94, Centro Servizi Spediporto I Spedizioni 
Marittima del Golfo, Jurispr. 1995, I-2883. 

2558. Arrest van het Hof van 19 oktober 1995, zaak C-111194, Procedure van vrijwillige rechtspraak 
aanhangig gemaakt door Job Centre Coop., Jurispr. I-3361. 

• Het Hof gaat niet in op de vraag naar de werking van artt. 86 juncto 90 EG, advocaat-generaal Elmer 
wel. 

[2559. Arrest van het Hof van 30 november 1995, zaak C-134/94, Esso Espafiola, Jurispr. 1995, 
I-4223.] 

• Enkel advocaat-generaal Cosmas vermeldt art. 90 "waarvan de toepassingsvoorwaarde~ in casu 
kennelijk niet vervuld zijn" (nr. 32 van de conclusie). 

2560. Arrest van het Hof van 7 december 1995, zaak C-17/94, Strafzaak tegen Gervais e.a., Jurispr. 
1995, I-4353. 

• Verdachten hadden argumenten aangevoerd met betrekking tot artt. 5, 86 en 90 EG, maar advocaat
generaal Elmer noch het Hof gaan hierop in (zie nr. 35 van de conclusie). 

0000. Arrest van het Hof van 14 december 1995, zaak C-387/93, Strafzaak tegen Banchero, Jurispr. 
1995, 1-4663. 

[0000. Arrest van het Hof van 14 december 1995, gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93, Van 
Schijndel en Van Veen I Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, Jurispr. 1995, 1-4705.] 

• Het verwijzende rechtscollege vraagt o.m. of het in geding staande beroepspensioenfonds een 
onderneming uitmaakt in de zin van de artt. 85, 86 en 90. Het Hof gaat op deze vraag niet in, 
advocaat-generaal Jacobs wel (zie nrs. 55-65 van de conclusie). 

[2561. Beschikking van het Hof van 20 maart 1996, zaak C-2/96, Strafzaak tegen Sunino en Data, 
Jurispr. 1996, 1-1543.] 

• Relevante vragen, o.m. over artt. 86 en 90 (en arbeidsbemiddeling), door het Hof niet-ontvankelijk 
verklaard. 

[2562. Beschikking van het Hofvan 25 juni 1996, zaak C-101196, Italia Testa, Jurispr. 1996, I-3083.] 

• Vragen over de verenigbaarheid met EG- Verdrag van monopolie voor onderneming die 
auteursrechten beheert, door het Hofniet-ontvankelijk verklaard. 

2563. Arrest van het Gerecht van 11 juli 1996, gevoegde zaken T-528/93', T-542/93, T-543/93 en 
T-546/93, Métropole télévision en Reti Televisive I Commissie (Eurovisie), Jurispr. 1996, II-649. 

• Zie ook beschikking van de President van het Gerecht van 14 december 1993, zaak T-543193 R, 
Gestevisión Telecinco I Commissie, Jurispr. 1993, II-1409. 

• Zie ook arrest van het Gerecht van 24 januari 1992, zaak T-44190, La Cinq I Commissie, Jurispr. 1992, 
IJ-l. 

[2564. Beschikking van het Hof van 19 juli 1996, zaak C-191196, Strafzaak tegen Modesti, Jurispr. 
1996, I-3937.] 

• Vragen over de verenigbaarheid met EG-Verdrag van monopolie voor onderneming die 
auteursrechten beheert, door het Hofniet-ontvankelijk verklaard. 

[2565. Beschikking van het Hof van 19 juli 1996, zaak C-196196, Strafzaak tegen Lahlou, Jurispr. 
1996, 1-3945.] 
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• Vragen over de verenigbaarheid met EG-Verdrag van monopolie voor onderneming die 
auteursrechten beheert, door het Hof niet-ontvankelijk verklaard. 

[2566. Beschikking van het Gerecht van 15 januari 1997, zaak T-77/95, Syndicat français de 
l'express international (SFEI) e.a. I Commissie, Jurispr. 1997, II-1.] 

• "Procedurekwestie" maar interessantfeitenpatroon: {i) op 21 december 1990 dient SFEI klacht in bij 
Commissie, op grond van art. 92 e.v. (ii) informele vergadering op 18 maart 1991, waarbij ook artt. 3, 
sub g, 5, 86 en 90 worden opgeworpen, (iii) op 30 december 1994 schrijft Commissie (a) geen gevolg 
te geven aan de klacht op grond van art. 92 e.v. en (b) geen 86-procedure te starten maar op dat vlak 
wel waakzaam te blijven. 

Antecedenten : 

2567. Beschikking van het Hof van 18 november 1992, zaak C-222/92, Syndicat français de 
l'Express international (SFEI) e.a. I Commissie e.a. I Commissie, niet gepubliceerd in de 
Jurispr. 

• SFEI komt op tegen (a), maar Commissie trekt bestreden besluit in. In deze beschikking beslist het Hof 
dat het beroep niet hoeft te worden beslist en dat de Commissie de kosten zal dragen. 

• Zie in dat verband ook de beschikking van het Hof van 30 november 1994, zaak C-222192 DEP, 
Syndic at français de l'Express international (SFEI) e.a. I Commissie, Jurispr. 1994, I-5433. 

2568. Beschikking van het Gerecht van 30 november 1992, zaak T-36/92, Syndicat français de 
l'Express international (SFEI) e.a. I Commissie, Jurispr. 1992, II-2479. 

• SFEI komt op tegen (b). Volgens Gerecht kan dit niet, aangezien de klacht van 21 december 1990 
slechts op art. 92 e.v. betrekking had en (b) slechts een voorbereidend document betreft. 

2569. Arrest van het Hof van 16 juni 1994, zaak C-39/93 P, Synç:iicat français de l'Express 
international (SFEI) e.a. I Commissie, Jurispr. 1994, 1-2681. 

• Het Hofvernietigt de beschikking van het Gerecht van 30 november 1992 en verwijst de zaak terug 
naar het Gerecht. 

0000. Zie supra: beschikking van het Gerecht van 15 januari 1997, zaak T-77/95. 

• Beschikking genomen ingevolge de vernietiging van de beschikking van het Gerecht van 30 november 
1992 in zaak T-36192 bij arrest van het Hof van 16 juni 1994 in zaak C-39193 P. 

Zie ook: 

• Zie ook arrest van het Hofvan 11 juli 1996, zaak C-39194, Syndicatfrançais de l'Express international 
(SFEI) e.a. I La Paste, Jurispr. 1996, I-3547. 

0000. Arrest van het Hof van 18 maart 1997, zaak C-343/95, Diego Cali & Figli I Servizi ecologici 
porto di Genova (SEPG), Jurispr. 1997, I-1547. 

• Hof acht de artt. 86 en 90 niet toepasselijk: zie hoger. 

2570. Arrest van het Hof van 17 juni 1997, zaak C-70/95, Sodemare I Regione Lombardia, Jurispr. 
1997, -· 

• Is niet strijdig met artt. 85-86 en 90 EG, het Italiaans verbod voor privé-ondernemingen met 
winstoogmerk om deel te nemen aan bejaardenzorg in het kader van sociaal beleid. 

2571. Arrest van het Hof van 17 juli 1997, zaak C-242/95, GT-Link AIS /De Danske Statsbaner 
(DSB), Jurispr. 1997, _. 

• Zie over dit arrest : 

VAN SASSE VAN YSSELT, C.R.E.M., "GT-Link I De Danske Statsbaner (DSB); te hoge en discriminerende 
tarieven van een onderneming in een machtspositie", N. T.E.R., 1998, 3-6. 
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0000. Arrest van het Hof van 23 oktober 1997, zaken C-157/94 tot C-160/94, Commissie/Nederland 
(C-157/94), /Italië (C-158/94), /Frankrijk (C-159/94) en /Spanje (C-160/94) ("wettelijke in- en 
uitvoermonopolies gas en electriciteit"), Jurispr. 1997, I-5699, I-5789, I-5815 en I-5851. 

3.3.6 Relatie tussen artt. 90 en 92-93 EG 

• Zie ook supra, 4.1 "Doorzichtigheid van financiële relaties tussen Lid-Staten en 
overheidsondememingen (RL 8017231EEG) ". 

2572. Arrest van het Hofvan 3 februari 1977, zaak 52/76, Benedetti/Munari, Jurispr. 1977, 163. 

• Over kwalificatie van steun aan een onderneming die mogelijkerwijze voldeed aan de voorwaarden 
van art. 90, lid 2, EG. 

0000. Arrest van het Hof van 22 maart 1977, zaak 78/76, Firma Steinike & Weinlig I Duitsland, 
Jurispr. 1977, 595. 

• Uit art. 90 EG volgt dat art. 92 betrekking heeft op alle ondernemingen, particuliere zowel als 
openbare, en op alle produkties van die ondernemingen, behoudens het in artikel 90, lid 2, gemaakte 
voorbehoud. 

2573. Arrest van het Hof van 12 februari 1992, gevoegde zaken C-48/90 en C-66/90, Nederland en 
Koninklijke PTT Nederland en PTT Post BV /Commissie (koeriersdiensten), Jurispr. 1992, I-565. 

• Met dit arrest vernietigt het Hof beschikking 901161EEG van de Commissie van 20 december 1989 
inzake het verrichten van koeriersdiensten in Nederland (PB L 10147, _1990). 

• Zie r.o. 31-32, 34: "de bevoegdheden die de Commissie bij wege van beschikkingen krachtens artikel 
90, lid 3, EEG- Verdrag tegenoverde Lid-Staten kan uitoefenen, [zijn] te vergelijken met die welke zij 
aan artikel93 EEG-Verdrag ontleent". 

• Zie ook beschikking van het Hofvan 4 juni 1991, zaak C-66190, Koninklijke PIT Nederland en PTT 
Post BY I Commissie, Jurispr. 1991, 1-2723: het Hofverwijst de zaak naar het Gerecht. 

• Zie ook beschikking van het Gerecht van 21 juni 1991, zaak T-42191, Koninklijke PTT Nederland en 
PTT Post BV I Commissie, Jurispr. 1991, II-273: het Gerecht verklaart zich onbevoegd, en zendt de 
zaak terug naar het Hof(dat de zaak bij beschikking van 22juni 1991 voegt met zaak C-48190). 

2574. Arrest van het Hof van 15 maart 1994, zaak C-387/92, Banco Exterior de Espafia SA I 
Ayuntamiento de Valencia, Jurispr. 1994, I-877. 

• Zie r.o. 11 : bevestiging van het arrest Steinike & Weinlig. 

• Zie r.o. 17: bevoegdheid van de Commissie krachtens art. 93 "strekt zich eveneens uit tot staatssteun 
aan de in artikel 90, lid 2, bedoelde ondernemingen, in het bijzonder die welke de Lid-Staten hebben 
belast met het beheer van diensten van algemeen belang". 

• Zie nrs. 35-44 van de conclusie van advocaat-generaal Lenz. 

[2575. Beschikking van het Hof van 13 maart 1996, zaak C-326/95, Banco de Fomento e Exterior I 
Martins Pechim, Barros Rapaso Pechim, Confecçöes Têxteis de Vouzela, Jurispr. 1996, I-1385.] 

• Relevante vragen, o.m. over artt. 90 en 92, door het Hofniet-ontvankelijk verklaard. 

2576. Arrest van het Gerecht van 27 februari 1997, zaak T-106/95, Fédération françaisedes sociétés 
d'assurances (FFSA) e.a. I Commissie, Jurispr. 1997, II-229. 

3.3. 7 Art. 90, lid 3 

2577. Arrest van het Gerecht van 27 oktober 1994, zaak T-32/93, Ladbroke Racing Ltd I Commissie, 
Jurispr. 1994, II-1015. 

• Beroep wegens nalaten omdat Commissie geen beschikking had gegeven na een klacht op grond van 
art. 90. Het Gerecht verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 

• Zie ook arrest van het Gerecht van 18 september 1995 in zaak T-548193. 
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• Zie ook (eveneens beroep wegens nalaten, doch enkel gebaseerd op artt. 85 en 86 en niet op art. 90) 
beschikkingen van het Gerecht van 13 mei 1993 en 24 januari 1995, zaak T-74192, Ladbroke Racing 
(Deutschland) I Commissie, Jurispr. 1993, 11-535 en Jurispr. 1995, II-115. 

3.3.8 Overige 

[2578. Arrest van het Hof van 13 februari 1979, zaak 85/76, Hoffmann-La Roche I Commissie, 
Jurispr. 1979, 461.] 

2579. Arrest van het Hof van 14 juli 1981, zaak 172/80, Züchner I Bayerische Vereinsbank, Jurispr. 
1981,2021. 

2580. Arrest van het Hofvan 8 juni 1982, zaak 258178, Nungesser/Commissie, Jurispr. 1982, 2015. 

0000. Arrest van het Hof van 6 juli 1982, gevoegde zaken 188/80 tot 190/80, Franlcrijk, Italië en 
Verenigd Koninlcrijk I Commissie, Jurispr. 1982, 2545. 

2581. Arrest van het Hofvan 2 maart 1983, zaak 7/82, GVL/Commissie, Jurispr. 1983, 483. 

2582. Arrest van het Hof van 3 oktober 1985, zaak 311/84, Centre Beige d'Etudes du Marché-Télé
Marketing SA (CBEM) I Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion SA (CLT) en Information 
Publicité Benelux (IPB), Jurispr. 1985, 3261. 

0000. Arrest van het Hof van 20 maart 1985, zaak 41/83, Italië/Commissie (British Telecom), 
Jurispr. 1985, 873. 

2583. Arrest van het Hofvan 16 juni 1987, zaak 118/85, Commissie/Italië, Jurispr. 1987,2599. 

2584. Arrest van het Hof van 30 juni 1988, zaak 226/87, Commissie/Griekenland, Jurispr. 1988., 
3611. 

0000. Arrest van het Hof van 21 maart 1991, zaak C-303/88, Italië/Commissie (ENI-Lanerossi), 
Jurispr. 1991, I-1433. 

0000. Arrest van het Hof van 19 maart 1991, zaak C-202/88, Franlcrijk/Commissie 
(telecommunicatie-eindapparatuur), Jurispr. 1991, I-1223. 

• Officieus : "Telecom !". 

[2585. Arrest van het Hofvan 25 juli 1991, zaak C-288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening 
Gouda e.a. I Commissariaat voor de Media, Jurispr. 1991, I-4007.] 

• Bescherming van inkomsten van STER-monopolie kan geen rechtvaardiging vonnen voor beperking 
van vrije dienstverlening. 

2586. Arrest van het Hof van 25 juli 1991, zaak C-353/89, Commissie/Nederland, Jurispr. 1991, 
I-4069. 

• Idem + verplichting om voor het maken van radio- of televisieprogramma's gebruik te maken van de 
technische faciliteiten van het Nederlandse Omroepproduktie Bedrijf (NOB) is strijdig met art. 59 EG; 
NOB is een in 1988 van NOS afgesplitst en verzelfstandigd overheidsbedrijf; bij de verzelfstandiging 
had de Nederlandse wetgever de hier met het EG-verdrag onverenigbaar verklaarde 
bestedingsverplichting voor een periode van drie jaar opgelegd, precies om NOB in een aanvangsfase 
te steunen: zie r.o. 26-27. 

[2587. Arrest van het Gerecht van 12 december 1991, zaak T-39/90, Samenwerkende Elektriciteits
produktiebedrijven I Commissie, Jurispr. 1991, II-1497.] 

• Procedurekwestie, maar interessant feitenpatroon : (i) Commissie verplicht SEP om document over te 
leggen, (ii) SEP vraagt eerst opschorting, later vernietiging, van Commissiebeschikking omdat het 
vreest dat de regeringen, die WQrden ingelicht, op de hoogte kunnen raken van zakengeheimen die zij 
tegen haar zouden kunnen gebruiken, (iii) Gerec~t verwerpt de verzoeken. 
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• Bij arrest van 19 mei 1994 (zaak C-36192 P, Jurispr. 1994, 1-1911) heeft het Hof een hogere 
voorziening tegen dit arrest verworpen. 

• Zie ook arrest van het Gerecht van 21 november 1990, zaak T-39190 R, Samenwerkende Elektriciteits
produktiebedrijven I Commissie, Jurispr. 1990, 11-649. 

0000. Arrest van het Hof van 12 februari 1992, gevoegde zaken C-48190 en C-66190, 
Nederland/Commissie (koeriersdiensten), Jurispr. 1992, I-565. 

2588. Arrest van het Hofvan 27 oktober 1993, zaak C-92191, Taillandier (Procédure penale contre), 
Jurispr. 1993, I-5383. 

0000. Arrest van het Hof van 19 januari 1994, zaak C-364192, SAT Fluggesellschaft mbH I 
Eurocontrol, Jurispr. 1994, 55. 

• Zie over privatisering ook nr. 12 van de conclusie van advocaat-generaal Tesauro. 

2589. Arrest van het Hof van 27 april 1994, zaak C-393192, Gemeente Almelo e.a. I NV 
Energiebedrijfljsselmij, Jurispr. 1994, 1508. 

•Zie ook (i) arrest van het Gerecht van 18 november 1992, zaak T-16191, Rendo e.a. I Commissie, 
Jurispr. 1992, 11-2417, (ii) beschikking van het Gerecht van 29 maart 1993, zaak T 2192, Rendo e.a. I 
Commissie, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, (iii) arrest van het Hof van 19 oktober 1995, zaak 
C-19193 P, Jurispr. 1995, 1-3319 en (iv) arrest van het Hof van 23 oktober 1997, zaak C-157194, 
Commissie/Nederland, Jurispr. 1997, 1-5699. 

2590. Arrest van het Hof van 5 oktober 1994, zaak C-23193, TV 10 SA I Commissariaat voor de 
Media, Jurispr. 1994, _. 

2591. Beschikking van de President van het Hof van 26 oktober 1994, zaak C-174/94 R, 
Franlcrijk/Commissie {TATIAir Inter), Jurispr. 1994, I-5229. 

2592. Beschikking van het Gerecht van 23 januari 1995, zaak T-84194, Bundesverband der 
Bilanzbuchhalter I Commissie, Jurispr. 1995, II-101. 

• Interpretatie van art. 90, leden 1 en 3. 

[2593. Beschikking van het Hof van 16 januari 1997, zaak C-134/95, Unità Socio-Sanitaria Locale 
no. 47 di Biella (USSL) I Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL), Jurispr. 1997, _.] 

• Puur interne situatie, waarbij een Italiaans overheidsorgaan een overeenkomst sluit met een Italiaanse 
coöperatieve vennootschap over de verrichting van bepaalde prestaties met behulp van Italiaanse 
werknemers. Het Hof komt daardoor niet toe aan vragen naar het wettelijk monopolie van een 
bemiddelingsdienst voor werknemers. 

2594. Arrest van het Hof van 20 februari 1997, zaak C-107195 P, Bundesverband der 
Bilanzbuchhalter I Commissie, Jurispr. 1997, _. 

• Interpretatie van art. 90, leden 1 en 3. 

3.4 Staatssteun 

• Zie ook 2.2.3 "Overheidsinstanties en -bedrijven als 'Staat'- Staatssteun" 

3.4.1 Gelijkheid particuliere en openbare bedrijven 

3 .4.1.1 Toepasselijkheid van art. 92 EG op alle ondernemingen. particuliere zowel als 
openbare 

0000. Arrest van het Hof van 22 maart 1977, zaak 78176, Firma Steinike & Weinlig I Duitsland, 
Jurispr. 1977, 595. 
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3 .4. 1 .2 Verbod. krachtens art. 4. sub b. EGKS (en achtste overweging tweede steuncode 
staalsector). van discriminatie tussen particuliere en openbare ondémemingen 

2595. Arrest van het Hofvan 24 februari 1987, zaak 304/85, Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck I 
Commissie, Jurispr. 1987, 871. 

2596. Arrest van het Hof van 24 februari 1994, zaak C-99/92, Temi SpA en Italsider SpA I Cassa 
conguaglio per i1 settore elettrico, Jurispr. 1994, I-541. 

3.4.2 Steun door kapitaalinbreng- "particuliere investeerder"-test 

0000. Arrest van het Hofvan 14 november 1984, zaak 323/82, Intermills I Commissie, Jurispr. 1984, 
3809. 

2597. Arrest van het Hof van 13 maart 1985, gevoegde zaken 296/82 en 318/82, Nederland en 
Leeuwarder Papierwarenfabriek I Commissie, Jurispr. 1985, 809. 

2598. Arrest van het Hofvan 10 juli 1986, zaak 52/84, Commissie/België (Boch I), Jurispr. 1986, 89. 

• Hofveroordeelt België voor niet-naleving van Commissiebeschikking nr. 83/130 van 16februari 1983. 

2599. Arrest van het Hof van 10 juli 1986, zaak 234/84, België/Commissie (Meura), Jurispr. 1986, 
2281. 

2600. Arrest van het Hof van 10 juli 1986, zaak 40/85, België/Commissie (Boch II), Jurispr. 1986, 
2321. 

2601. Arrest van het Hof van 14 februari 1990, zaak C-301/87, Franlaijk/Commissie (Boussac), 
Jurispr. 1990, 1-307. 

2602. Arrest van het Hof van 21 maart 1990, zaak C-142/87, België/Commissie (Tubemeuse), 
Jurispr. 1990, 1-959. 

0000. Arrest van het Hof van 21 maart 1991, zaak C-303/88, Italië/Commissie (ENI-Lanerossi), 
Jurispr. 1991,1-1433. 

0000. Arrest van het Hof van 21 maart 1991, zaak C-305/89, Italië/Commissie (Alfa Romeo 1), 
Jurispr. 1991, 1-1603. 

• Zie vooral nr. 12 van de conclusie van advocaat-generaal Van Gerven, waarin hij aangeeft liever over 
een "redelijke" dan een "particuliere" investeerder te spreken. 

0000. Arrest van het Hofvan 3 oktober 1991, zaak C-261/89, Italië/Commissie (aluminium), Jurispr. 
1991, 1-4437. 

2603. Arrest van het Hofvan 9 augustus 1994, zaak C-44/93, Namur-Les Assurances du Crédit SA I 
Nationale Delcrederedienst en Belgische Staat, Jurispr. 1994, 1-3829. 

• Advocaat-generaal Lenz maakt toepassing van de ''particuliere investeerder"-test (zie nrs. 100-102 en 
113 van de conclusies), het Hof niet. 

2604. Arrest van het Hofvan 14 september 1994, gevoegde zaken C-278/92, C~279/92 en C-280/92, 
Spanje/Commissie, Jurispr. 1994, 1-4103. 

• Zie r.o. 3, 7, 12, 17-18, 34, 45, 66-67 en 70 van het arrest (Steun aan bedrijven in moeilijkheden kan 
slechts verenigbaar met art. 92, lid 3, sub c, EG worden verklaard indien hij gepaard gaat met een 
herstructureringsplan, gericht op een vermindering en heroriëntatie van hun bedrijvigheid. Zodra · 
steun volgens het bij de privatisering van een onderneming ingediende plan enkel tot gevolg heeft dat 
de begunstigde onderneming haar bedrijvigheid op grote schaal kan voortzetten, mag de Commissie de 
afwijking van artikel 92, lid 3, sub c EG niet toepasselijk verklaren). 

• Zie ook nrs. 2 (over nationalisering) en 4-6, 9, 14, 16-17, 19, 41 en 57 (over privatisering) van de 
conclusie van advocaat-generaal Jacobs. 
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2605. Arrest van het Hof van 14 september 1994, zaak C-42/93, Spanje/Commissie, Jurispr. 1994, 
I-4175. 

2606. Arrest van het Hof van 5 oktober 1994, zaak C-400/92, Duitsland/Commissie, Jurispr. 1994, 
I-4701. 

• Zie nrs. 71 en 73-74 van de conclusie van advocaat-generaal Lenz, die in het ''particuliere 
investeerder"-criterium een toepassing ziet van een noodzakelijkheidsvereiste van staatssteun. 

0000. Arrest van het Gerecht van 6 juli 1995, gevoegde zaken T-447/93, T-448/93 en T-449/93, 
Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (AITEC) e.a. I Commissie, Jurispr. 1995, 
II-1971. 

• Zie r.o. 91 van het arrest. 

2607. Arrest van het Hofvan 11 juli 1996, zaak C-39/94, Syndicat français de l'Express international 
(SFEI) e.a. I La Poste e.a., Jurispr. 1996, 1-3547. 

• Particuliere investeerder-test uitgebreid tot andere situaties dan kapitaalinjectie. 

2608. Arrest van het Hof van 24 oktober 1996, gevoegde zaken C-329/93, C-62/95 en C-63/95, · 
Duitsland, Hanseatische Industrie-Beteiligungen (HIBEG) en Bremer Vulkan Verbund I 
Commissie, Jurispr. 1996, I-5151. 

• Zie vooral nrs. 35-42 van de conclusie van advocaat-generaal Cosmas ("b : De vraag, of de bestreden 
handelingen normaliter door een particuliere ondernemer zouden zijn verricht'~. 

/ 
• Zie ook beschikkingen van het Gerecht van 23 februari 1995, zaken T-488193 en T-490193, 

Hanseatische 1ndustrie-Beteiligungen I Commissie resp. Bremer Vulkan Verbund I Commissie, Jurispr. 
1995, 11-469 resp. II-477 (terugverwijzing naar het Hof). 

3.4.3 Staatssteun ter gelegenheid van privatisering of verzelfstandiging 

2609. Arrest van het Hof van 4 februari 1992,_zaak C-294/90, British Aerospace en Rover, Jurispr. 
1992, I-493. 

• Zie ook nr. 15 van de conclusie van advocaat-generaal VanGerven ("privatiseren 'J. 
• Zie ook beschikking van het Hof van 30 november 1994, zaak C-294190 DEP, British A erospace plc I 

Commissie, Jurispr. 1994, 1-5425. 

2610. Beschikking van de President van het Gerecht van 15 juli 1994, zaak T-239/94 R, Association 
des aciéries européennes indépendantes (EISA) I Commissie, Jurispr. 1994, II-703. 

• Zie r.o. 12, 16, en 22 van de beschikking. 

2611. Arrest van het Hof van 23 februari 1995, zaak C-349/93, Commissie/Italië 
("Aluminia/Comsal"), Jurispr. 1995, I-343. 

• Zie r.o. 5 van het arrest, evenals de conclusie van advocaat-generaal Jacobs. 

2612. Arrest van het Gerecht van 28 september 1995, zaak T-95/94, Chambre syndicale nationale des 
entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) en Brink's France SARL I Commissie, 
Jurispr. 1995, II-2651. 

• Zie over dit arrest ook : 

SLOT, P.J., "De concurrentie waakt. Het aanvechten van steunmaatregelen", N.J.B., 1996, 797-800. 

• Na het arrest stelde de Commissie een fonneel onderzoek in krachtens art. 93, lid 2, EG. Zie 
bekendmaking van de Commissie [s.d.] overeenkomstig artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag, aan de 
andere Lid-Staten en andere belanghebbenden betreffende steun welke de Franse Republiek 
verondersteld wordt te hebben verleend aan de onderneming Sécuripost (Pb., C 311112, 22 oktober 
1996). 
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0000. Arrest van het Hof van 11 juli 1996, zaak C-39194, Syndicat français de l'Express international 
(SFEI) e.a. I La Poste e.a., Jurispr. 1996, I-3547. -

• Prejudiciële vraag van nationale rechter; ''particuliere investeerder"-test uitgebreid tot andere 
situaties dan kapitaalinjectie. 

• Zie ook beschikking van het Gerecht van 15 januari 1997 in zaak T-77/95, en de daar vermelde 
"antecedenten". 

0000. Arrest van het Hof van 24 oktober 1996, gevoegde zaken C-329193, C-62195 en C-63195, 
Duitsland e.a I Commissie, Jurispr. 1996, 1-5151. 

0000. Arrest van het Gerecht van 22 mei 1996, zaak T-277194, Associazione Italiana Tecnico 
Economica del Cemento (AITEC), Jurispr. 1996, II-351. 

• Mislukte privatiseringsprocedure 

3.4.4 Andere relevante 

0000. Arrest van het Gerecht van 18 september 1995, zaak T-49193, Société internationale de 
diffusion et d'édition (SIDE) I Commissie, Jurispr. 1995, II-2501. 

3.5 Concentratiecontrole 

2613. Beschikking van het Gerecht van 10 mei 1994, zaak T-88194 R, Société commerciale des 
potasses et de l'azote en Entreprise,minière et chimique I Commissie, Jurispr. 1994, II-263. 

2614. Beschikking van de President van het Gerecht van 15 juni 1994, zaak T-88194 R, Société 
commerciale des potasses et de l'azote en Entreprise minière et chimique I Commissie, Jurispr. 
1994, II-401. 

2615. Beschikking van de President van het Gerecht van 1 februari 1995, zaak T-88194, Société 
commerciale des potasses et de l'azote en Entreprise minière et chimique I Commissie, Jurispr. 
1995, II-221. 

• Venvijzing naar het Hof 

2616. Arrest van het Hofvan _,gevoegde zaken C-68194 en_, Jurispr. _, _. 

[2617. Beschikking van de President van het Gerecht van 12 juli 1996, zaak T-52196 R, 
SogecableiCommissie, Jurispr. 1996, II-797.] 

3.6 Aspecten van vennootschapsrecht 

0000. Arrest van het Hofvan 30 mei 1991, gevoegde zaken C-19190 en C-20190, Karelia en Karellas I 
Ypourgou viomichanias, energeias kai technologias en Organismou Anasygkrotiseos Epicheiriseon 
(OAE), Jurispr. 1991, I-2691. 

• Hof bepaalt dat art. 25, lid 1, Tweede Vennootschapsrichtlijn rechtstreekse werking heeft en dus door 
een particulier tegen de Staat kan worden ingeroepen,· Hof en advocaat-generaal Tesauro gaan er 
blijkbaar van uit dat de naamloze vennootschap OAE tot de Staat behoort. 

• Zie r.o. 4 "genationaliseerd"+ conclusie Tesauro: idem, nr. 2. 

0000. Arrest van het Hof van 24 maart 1992, zaak C-381/89, Syndesmos Melon tis Eleftheras 
Evangelikis Ekklisias e.a. I Griekse Staat, Jurispr. 1992, 1-2111. 

• Het Hof en advocaat-generaal Tesauro gaan er blijkbaar van uit dat de naamloze vennootschap OAE 
tot de Staat behoort. 

• Zie ook r.o. 4 van het arrest en nr. 1 van de conclusie van advocaat-generaal Tesauro 
("genationaliseerd"). 
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0000. Arrest van het Hofvan 12 november 1992, gevoegde zaken C-134191 en C-135191, Kerafina
Keramische und Finanz-Holding en Vioktimatiki I Elliniko Dimosio en Organismos Oikonomikis 
Anasyglcrotissis Epicheirisseon, Jurispr. 1992, 1-5699. 

0000. Arrest van het Hofvan 12 maart 1996, zaak C-441193, Pafitis I Trapeza Kentrikis Ellados e.a., 
Jurispr. 1996, I-1347. 

• Verweersters merken o.m. op dat Tweede Vennootschapsrichtlijn "niet kan worden ingeroepen tegen 
TKE, die ten tijde van de litigieuze feiten een particuliere bank was"; hun argument wordt verworpen. 

3.7 Sociale aspecten 

• Zie ook 2.2.1 "Overheidsinstanties en -bedrijven als 'Staat'- Sociaal". 

3.7.1 Toepasselijkheid van art. 48 EG op werknemers die onder publiekrechtelijk 
statuut werken 

2618. Arrest van het Hofvan 12 februari 1974, zaak 152/73, Sotgiu I beutsche Bundespost, Jurispr. 
1974, 153. 

• Art. 48, lid 4, EG betreft enkel de toegang tot (niet de uitoefening van) betrekkingen bij de 
overheidsdienst + voor de toepassing van artikel 48 doet de aard van de rechtsbetrekking tussen de 
werknemer en de werkgever- een publiekrechtelijk statuut of.een privaatrechtelijk contract- niet ter 
zake. 

• Zie voor een bevestiging o.m. arresten van het Hof van 2 juli 1996, zaken C-473/93, C-173194 en 
C-290194, Commissie/Luxemburg, Commissie/België en Commissie/Griekenland, Jurispr. 1996, /-3207, 
/-3265 en /-3285. 

2619. Arrest van het Hof van 3 juli 1986, zaak 66/85, Lawrie-Blum I Land Baden-Württemberg, 
Jurispr. 1986,2121. 

• Bevestiging van het arrest Sotgiu voor wat het begrip "werknemer" in de zin van art. 48 EG betreft. 

0000. Arrest van het Hof van 23 februari 1994, zaak C-419192, Scholz I Opera Universitaria di 
Cagliari, Jurispr. 1994, 1-505. 

• Wanneer een openbaar lichaam van een Lid-Staat bij de aanwerving van personeel voor betrekkingen 
die niet vallen onder de werkingssfeer van artikel 48, lid 4, EEG, bepaalt dat rekening zal worden 
gehouden met eerdere beroepservaring die kandidaten in overheidsdienst hebben verricht, mag dit 
lichaam ten aanzien van Gemeenschapsorganen geen onderscheid maken al naargelang deze 
werkzaamheden zijn verricht in overheidsdienst van deze Lid-Staat of in die van een andere Lid-Staat. 

• Frankrijk heeft hier probleem mee : het is niet altijd gemakkelijk uit te maken of een in een andere Lid
Staat verrichte betrekking een betrekking in overheidsdienst is. "Indien bij voorbeeld de bij de Duitse 
posterijen opgedane ervaring in aanmerking wordt genomen, zou dan ook soortgelijke ervaring in een 
andere Lid-Staat, waarin de posterijen zijn geprivatiseerd, in aanmerking moeten worden genomen ? " 
(zie nr. 7 van de conclusie van advocaat-generaal Jacobs; zie ook nr. 30 voor het antwoord van de 
advocaat-generaal). 

3.7.2 Behoud van rechten bij overgang van onderneming 

2620. Arrest van het Hof van 7 februari 1985, zaak 135183, Abels I Bestuur van de 
Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie, Jurispr. 1985, 469. 

2621. Arrest van het Hof van 7 februari 1985, zaak 135183, Industriebond FNV en Federatie 
Nederlandse Vakbeweging (FNV) I Staat der Nederlanden, Jurispr. 1985, 511. 

2622. Arrest van het Hof van 7 februari 1985, zaak 186183, Botzen e.a. I Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij, Jurispr. 1985, 519. 
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2623. Arrest van het Hofvan 11 juli 1985, zaak 105184, Danmols Inventar, Jurispr. 1985, 2639. 

2624. Arrest van het Hofvan 18 maart 1986, zaak 24185, Spijker, Jurispr. 1986, 1119. 

2625. Arrest van het Hofvan 10 juli 1986, zaak 235184, Commissie/Italië, Jurispr. 1986, 2291. 

2626. Arrest van het Hofvan 17 december 1987, zaak 287186, Ny Melle Kro, Jurispr. 1987,5465. 

2627. Arrest van het Hofvan 10 februari 1988, zaak 324186, Daddy's Dance Hall, Jurispr. 1988, 739. 

2628. Arrest van het Hof van 25 juli 1991, zaak C-362189, d'Urso, Ventadori e.a. I Ercole Marelli 
Elettro-meccanica Generale SpA e.a., Jurispr. 1991, 1-4105. 

0000. Arrest van het Hofvan 19 mei 1992, zaak C-29191, Dr. Sophie Redmond Stichting I Bartol e.a., 
Jurispr.1992,I-3189. 

2629. Arrest van het Hof van 12 november 1992, zaak C-209191, Watson Rask en Christensen, 
Jurispr. 1992, I-5755. 

2630. Arrest van het Hof van 14 april 1994, zaak C-392192, Schrnidt I Spar- und Leihkasse der 
früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen, Jurispr. 1994, 1-1311. 

0000. Arrest van het Hof van 8 juni 1994, zaak C-382192, CommissieNerenigd Koninlcrijk, Jurispr. 
1994, 1-2435. 

• Zie ook nr. 22 van de conclusie van advocaat-generaal Van Gerven, met venvijzing naar o.m. de 
arresten Sotgiu en Lawrie-Blum. 

2631. Arrest van het Hof van 19 september 1995, zaak C-48194, Ledernes Hovedorganisation, 
namens Rygaard I Dansk Arbejdsgiverforening, namens Str0 Melle Akustik, Jurispr. 1995, 1-2745. 

2632. Arrest van het Hof van 7 december 1995, zaak C-472193, Spano e.a. I Fiat Geotech en Fiat 
Hitachi Excavators (voorheen Fiat Hitachi Construction Equipment), Jurispr. 1995, 1-4321. 

2633. Arrest van het Hof van 7 maart 1996, gevoegde zaken C-171194 en C-172194, Merckx en 
Neuhuys I Ford Motors Company Belgium, Jurispr. 1996, I-1253. 

2634. Arrest van het Hof van 15 oktober 1996, zaak C-298194, Henke I Gemeinde Schierke en 
Verwaltungsgemeinschaft "Broeken", Jurispr. 1996, 1-4989. 

2635. Arrest van het Hof van 14 november 1996, zaak C-305/94, Rotsart de Hertaing I Benoidt, in 
vereffening, en IGC Housing Service, Jurispr. 1996, 1-5927. 

2636. Arrest van het Hof van 11 maart 1997, zaak C-13195, Süzen I Zehnacker Gebäudereinigung 
GmbH Krankenhausservice, Jurispr. 1997, 1-1259. 

2637. Arrest van het Hofvan 17 april1997, zaak C-336195, Burdalo Trevejo e.a. I Fondode Garantia 
Salarial, Jurispr. 1997, 1-2115. 

• Over de toepasselijkheid van de richtlijn in de tijd. 

3.7.3 Collectief ontslag 

2638. Arrest van het Hofvan 8 juni 1982, zaak 91181, Commissie/Italië, Jurispr. 1982, 2133. 

2639. Arrest van het Hofvan 12 februari 1985, zaak 284183, Nielsen & Sen, Jurispr. 1985, 553. 

2640. Arrest van het Hofvan 8 juni 1994, zaak C-383192, Commissie I Verenigd Koninlcrijk, Jurispr. 
1994, I-2479. 

2641. Arrest van het Hofvan 7 december 1995, zaak C-449193, Rockfon I Specialarbejderforbundet i 
Danmark, als gemachtigde van Nielsen e.a., Jurispr. 1995, 1-4291. 
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3. 7.4 Autonomie van Lid-Staten bij uitbouw sociale zekerheid 

2642. Arrest van het Hof van 7 februari 1984, zaak 238182, Duphar e.a. I· Staat der Nederlanden, 
Jurispr. 1984, 523. 

0000. Arrest van het Hof van 17 februari 1993, gevoegde zaken C-159191 en C-160191, Poucet I 
Assurances Générales de France (AGF) en Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Rousillon 
(Camulrac ), en Pistre I Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des 
artisans (Cancava), Jurispr. 1993, I-637. 

2643. Arrest van het Hof van 26 maart 1996, zaak C-238194, Garcia e.a. I Mutuelle de prévoyance 
sociale d'Aquitaine e.a., Jurispr. 1996, 1-1673. 

3.8 Occasionele vermelding van nationalisering I privatisering 

2644. Arrest van het Hof van 29 juni 1978, zaak 77/77, Benzine en Petroleum Handelsmaatschappij 
(BP) e.a. I Commissie ("Aardoliecrisis"), Jurispr. 1978, 1513. 

• Zie de vermelding van "nationalisatie" in r.o. 28 van het arrest; volstrekt irrelevant. 

2645. Arrest van het Hof van 16 maart 1983, zaak 266181, SlOT I Italiaanse Ministeries van 
Financiën en van Koopvaardij, Douanedistrict Triëst en Havenbedrijf Triëst, Jurispr. 1983,731. 

• Zie de vermelding van "genationaliseerde produkt en" in punt C van de prejudiciële vraag, zoals 
vermeld in r.o. 10 van het arrest; volstrekt irrelevant. 

2646. Arrest van het Hofvan 13 juli 1988, zaak 102187, Frankrijk/Commissie, Jurispr. 1988,4067. 

• Zie nr. 33 van de conclusie van advocaat-generaal Lenz ("Aangezien verzoekster vooral omdat het 
banksysteem in Frankrijk in grote mate genationaliseerd is .. ''). 

2647. Arrest van het Hofvan 17 oktober 1989, gevoegde zaken 231187 en 129188, Ufficio distrettuale 
delle imposte dirette di Fiorenzuola d'Arda e.a. I Comune di Carpaneto Piacentino e.a., Jurispr. 
1989, 3233. 

• Zie r.o. 2 van het arrest en nr. 2 van de conclusie van advocaat-generaal Mischo (over ''privatisering 
en overdracht van een stuk straat''). 

2648. Arrest van het Gerecht van 24 januari 1992, zaak T-44190, La Cinq I Commissie, Jurispr. 1992, 
II-1. 

• Zie r.o. 4van het arrest. 

2649. Arrest van het Hof van 13 april 1994, zaak C-128192, Banks & Company I British Coal, 
Jurispr. 1994,1-1209. 

• Zie r.o. 3 van het arrest (over Goal Industry Nationalisation Act 1946) en nr. 2 van de conclusie van 
advocaat-generaal Van Oerven (over diezelfde wet en privatisering electriciteitsondememingen). 

• Zie ook arrest van het Gerecht van 24 september 1996, zaak T-57/91, National Association of Licensed 
Opencast Operators (NALOO) I Commissie, Jurispr. 1996, 11-1019. 

2650. Arrest van het Hof van 14 juli 1994, zaak C-61193, Commissie/Nederland, Jurispr. 1994, I-
3607. 

• Zie r.o. 6 van het arrest: Nederland geeft toe dat het een besluit met technische normen ten onrechte 
niet tijdens de ontwerpfase heeft meegedeeld aan de Commissie, maar wijst erop "dat dit besluit de 
Commissie was toegezonden in bijlage bij een brief van 22 mei 1989, waarin zij over de privatisering 
van de dienst Ijkwezen werd geïnformeerd". 

2651. Arrest van het Gerecht van 24 september 1996, zaak T-57191, National Association of 
Licensed Opencast Operators (NALOO) I Commissie, Jurispr. 1996, 11-1019. 
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• Zie r.o. 1 (over Goal 1ndustry Nationalisation Act 1946) en 11 (over privatisering electriciteitssector) 
van het arrest. 
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4.2.1 Communicatie 

4.2. 1.1 Algemeen 

4.2. 1.2 Media. audiovisueel 

4.2. 1.3 Telecommunicatie 

4.2.2 Energie 

4.2.2. 1 Algemeen 

4.2.2.2 Elektriciteit 

4.2.2.3 Gas 

4.2.2.4 Nucleaire energie 

4.2.3 Infrastructuur 

4.2.4 Loterij 

4.2.5 Post 

4.2.6 Sociale zekerheid 

4.2. 7 Transport 

4.2.7. 1 Algemeen 

4.2.7.2 Luchtverkeer 

4.2.7.3 Trein- en busverkeer (openbaar vervoer) 

4.2.8 Veiligheid I justitie 

4.2.9 Waterbedeling 
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5. Pers 

5.1 Meerdere landen - onbepaald 

5.2 Individuele landen ~ EG en EER (behalve België) 

5.2.1 Denemarken 

5.2.2 Duitsland 

5.2.3 Finland 

5.2.4 Frankrijk 

5.2.5 Griekenland 

5.2.6 Ierland 

:. 5.2. 7 Ijs land 

5.2.8 Italië 

5.2.9 Luxemburg 

5.2.10 Nederland 

5.2.11 Noorwegen 

5.2.12 Oostenrijk 

5.2.13 Portugal 

5.2.14 Spanje 

5.2.15 Verenigd Koninkrijk 

5.2.16 Zweden 
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1994, nr. 2, 32-34. 

3466. Pub/ie Services and Citizenship in European Law. Pub/ie and Labour Law Perspectives, 
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2. Sectoriële benadering 

2.1 Telecom en informatica ("informatiemaatschappij") 
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3495. Mededeling van de Commissie van 24 juli 1996. De mens eerst: leven en werken in de 
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informatiemaatschappij (COM(96)0073- C4-0205/96) (Pb., C 20/156, 20 januari 1997). 
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L 199/32, 26 juli 1997). 
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"Télécommunications. L'interconnexion des réseaux de télécommunication et la. garantie du service 
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Commissie over beoordelingscriteria voor nationale regelingen voor de kostenberekening en 
financiering van de universele telecommunicatiedienst en richtsnoeren voor de lidstaten over de 
toepassing van dergelijke regelingen (COM(96) 608 - C4-0647/96) (Pb., C 304/123, 6 oktober 
1997). 

3502. Richtlijn 97/51/EG van het Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van de 
Richtlijnen 90/387/EEG en 92/44/EEG van de Raad met het oog op de aanpassing aan een door 
concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie (Pb., L 295/23, 29 oktober 1997). 

• Officieus : "Framework directive". 

3503. Richtlijn 98/10/EG van het Parlement en de Raad van 26 februari 1998 inzake de toepassing 
van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele 
telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat (Pb., L 101/24, 1 april 1998). 
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• Zie, naar aanleiding van het Commissievoorstel dat tot deze richtlijn zou leiden: AGUADO, A., 
"Télécommunications. Le service universel'~ Rev. Marché Unique Eur., 1997, 153-155. 

3504. Mededeling van de Commissie van 25 februari 1998 aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's. "First Monitoring Report on Universa! 
Service in Telecommunications in the European Union [COM(98) 101 final], niet gepubliceerd. 

2.1.2 Regelgeving - België 

0000. Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 
(B.S., 27 maart 1991; err. B.S., 20 juli 1991; err. B.S., 13 mei 1995) (artt. 68, 84, 85bis-85quater, 87, 
109terB, 109terC, 109quater, 114, § 2 en 122). 

• Voor wat betreft de hier relevante bepalingen gewijzigd door: 

- Wet 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 9 augustus 1993); 

- Programmawet 24 december 1993 (B.S., 31 december 1993, tweede uitgave); 

-Wet 20 december 1995 (infra, deze hoofding); 

-Arbitragehof, nr. 21197, 17 apri/1997, (A.A. 1997, 273-291; B.S., 25 apri/1997, tweede uitgave),· 

- Wet 19 december 1997 (infra, deze hoofding),· 

- K.B. 4 maart 1999 (infra, deze hoofding) . 

. 0000. Wet 12 december 1994 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven en van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van 
de openbare· kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde 
privaatrechtelijke financiële vennootschappen (B.S., 22 december 1994) (art. 10). 

• Over bestek openbare mobilofoniedienst. 

0000. Wet 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen (B.S., 23 december 
1995). 

t 3505. K.B. 28 oktober 1996 houdende de lijst van de diensten die worden gepresteerd bij wijze van 
universele dienstverlening inzake telecommunicatie (B.S., 10 december 1996). 

• Opgeheven door art. 18 van "Bijlage 1. Tot vaststelling van de technische en financiële 
prestatievoorwaarden betreffende de diensten die worden aangeboden bij wijze van universele 
dienstverlening bedoeld in artikel 84, § 2, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven" bij de wet van 19 december 1997 (die krachtens art. 26, 
§ 2, wet 19 december 1997, tevens als "bijlage 1" gevoegd wordt aan de wet van 21 maart 1991), inw. 
1 jan. 1998 (art. 18 van die bijlagejuncto art. 100 wet 19 december 1997). 

3506. Wet 19 december 1997a tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te 
passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor 
telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie (B.S., 
30 december 1997, eerste uitgave; err. B.S., 23 april1998). 

• Zie ook de bijlagen bij deze wet ! 

3507. K.B. 4 maart 1999 tot aanpassing van sommige bepalingen van de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven aan de richtlijnen van de 
Europese Unie en tot wijziging van sommige bepalingen van die wet met betrekking tot de 
universele dienstverlening (B.S., 14 april1999). 

3508. B. Vl. Reg. 8 juni 1999 betreffende het tijdelijk project voor de informatisering van het lager 
en het secundair onderwijs (PCIKD) (B.S., 25 november 1999). 

3509. Ministerie van verkeer en infrastructuur. Mededeling [s.d.] betreffende de operatoren met een 
sterke machtspositie (B.S., 6 augustus 1999). 
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• O.m. aanduiding van operatoren met een verplichting tot levering van een universele telecomdienst, 
operatoren die het recht hebben een bijdrage aan de nettokosten van de universele dienst te innen, 
en! of die een bijdrage moeten betalen voor universele dienstverlening. 

3510. K.B. 23 december 1999 tot aanpassing van sommige bepalingen van de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven aan de richtlijnen van de 
Europese Unie (B.S., 9 februari 2000). 

3511. K.B. 23 december 1999 tot aanpassing van de artikelen 1 en 4, van bijlage 2 bij de wet van 
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven aan 
richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie 
op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de 
interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open Network Provision (ONP) 
(B.S., 9 februari 2000). 

3512. Administratieve omzendbrief van 31 januari 2000 bedoeld om het begrip "omzet" in verband 
met de bijdrage in het fonds voor de universele dienstverlening te specificeren (B.S., 18 februari 
2000). 

2.1.3 Andere tussenkomsten in bet Parlement (vragen, interpellaties, interventies, 
resoluties en moties, beleidsnota's) -België 

000. Schriftelijke vraag van de heer Knoops van 1 februari 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "Belgacom - Mobilofoon - GSM", 
Vr. en Antw., Kamer, 1993-1994, 21 maart 1994, [99], 9936 (Vr. nr. 877). 

3513. Interpellatie van de heer De Clerck tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen 
en overheidsbedrijven over "de te volgen strategie voor de verdere ontwikkeling van de 
telecommunicatie in België", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, 1994-1995, 
29 maart 1995, [C 80], 17 {Int. nr. 1350). 

3514. Interpellatie van de heer Defeyt tot de Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen en 
overheidsbedrijven over "het chaotische debat over de informatiesnelwegen in het kader van het 
debat over' de toekomst van de telecommunicatie in België", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, 1994-1995, 29 maart 1995, [C 80], 17 (Int. nr. 1357). 

3515. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 6 juli 1995 aan de Vice-eerste minister en minister 
van economie en telecommunicatie over "Telecommunicatiesector - Liberalisering", Vr. en Antw., 
Kamer, BZ 1995, 27 december 1995, [15], 1565 (Vr. nr. 11). 

3516. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 15 september 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom 
Telefoonbemiddelingsdienst", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 24 juni 1996, [39], 5102 
(Vr. nr. 24). 

3517. Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele van 15 september 1995 aan de Vice-eerste 
minister en minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Teksttelefoon", 
Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 1 april1996, [28], 3332 (Vr. nr. 25). 

3518. Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de urgentie die wordt ingeroepen en de toekomstige rol van het 
Parlement inzake het definiëren van de universele dienstverlening op het gebied van de 
telecommunicatie", Hand., Senaat, 1995-1996, 23 november 1995, [1-10], 218. 

3519. Schriftelijke vraag van de heer De Croo van 17 april 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Universele dienstverlening", 
Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 10 juni 1996, [37], 4811 (Vr. nr. 108). 
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3520. Interpellatie van de heer Olaerts tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "zijn recente telecom-initiatieven", Hand., Kamer, Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1995-1996, 8 mei 1996, [C 130], 29 
(Int. nr. 436). 

3521. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 20 mei 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Recht op een minimumtelefoondienst", 
Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 1 juli 1996, [1-23], 1147 (Vr. nr. 63). 

3522. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 20 mei 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Financiering van de ombudsdienst van 
Belgacom", Vr. en Antw., Senaat, 1995-1996, 1 juli 1996, [1-23], 1148 (Vr. nr. 65). 

3523. Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de tariefverhoging Belgacom", Hand., Kamer, 1995-1996, 18 juli 1996, 
[92], 3303. 

3524. Schriftelijke vraag van mevrouw Pieters van 4 oktober 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Raadplegen van het Raadgevend Comité voor de 
Telecommunicatie", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 9 december 1996, [61], 8105 (Vr. nr. 161). 

3525. Schriftelijke vraag van de heerDemotte van 10 december 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom- Sociaal tarief', Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, 24 februari 1997, [71], 9507 (Vr. nr. 177). 

3526. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 12 december 1996 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie over "Minimumnutsvoorzieningen - Behoeftigen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 3 februari 1997, [68], 9065 en 10 februari 1997, [69], 9209 
(Vr. nr. 200). 

• Vraag en antwoord hebben vooral betrekking op de universele telecomdienst. 

3527. Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune van 31 januari 1997 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie over "Bijdrage voor de beperking op de 
infokiosklijnen", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 13 mei 1997, [1-45], 1946 (Vr. nr. 118). 

3528. Regeringsmededeling, gedaan door de Eerste minister, Hand., Kamer, 1996-1997, 25 maart 
1997, [145], 5229. 

• Zie p. 5234 : "Le gouvernement poursuivra !'ouverture progressive du marché beige au rythme des 
décisions européennes et ce, tout en assurant Ie service universel, afin que les groupes les plus 
vulnérables puissent également participer aux nouvelles évolutions. ". 

3529. Schriftelijke vraag van de heer Destexhe van 28 maart 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Universele dienstverlening inzake 
telecommunicatie", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 9 september 1997, [1-53], 2686 (Vr. nr. 139). 

3530. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 28 maart 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Beperking op infokiosklijnen", Vr. en Antw., 
Senaat, 1996-1997, 29 april1997, [1-44], 2146 (Vr. nr. 140). 

• Vraag niet beantwoord (opgenomen in lijst met onbeantwoord gebleven vragen opgenomen in 
Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 30 september 1997, [1-55], 2800). 

3531. Schriftelijke vraag van de heer Biefnotvan 1 april1997 aan de Vice-eerste minister en minister 
van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Verhelping van storingen tijdens het 
weekend", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 14 juli 1997, [90], 12336 (Vr. nr. 201). 

3532. Schriftelijke vraag van de heer Goutry van 16 april 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Sociaal telefoontarief voor bejaarden", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 14 juli 1997, [90], 12338 (Vr. nr. 203). 
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· · 3533. Schriftelijke vraag van de heer Detienne van 28 april 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Elektronische communicatie - Reële 
toegankelijkheid van deze technieken voor de hele bevolking", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 
14 juli 1997, [90], 12342 (Vr. nr. 207). · 

3534. Schriftelijke vraag van de heer Van Belle van 5 mei 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Belgacom - Aanrekening van hoge tarieven voor 

· telefoniediensten", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 27 oktober 1997, [102], 13853 (Vr. nr. 229). 

• Het antwoord betreft hoofdzakelijk universele dienstverlening. 

3535. Interpellatie van de heer Van Aperen tot de Vice-eerste minister en minister van economie 'en 
telecommunicatie over "het arrest van het Arbitragehof inzake het fonds voor de universele 
dienstverlening", Hand., Kamer, Commisssie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1996-1997, 14 mei 1997, C 330, 5 (Int. nr. 1280). 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Minne van 14 mei 1997 aan de Vice-eerste minister en minister 
van economie en telecommunicatie over "Resultaten van een vergelijkende studie -
Telefoontarieven", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 28 juli 1997, [92], 12618 (Vr. nr. 211). 

3536. Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de modemisering van de Belgische telecommunicatiesector", Hand., 
Senaat, 1996-1997,5 juni 1997, [1-115], 3070. 

3537. Mondelinge vraag van de heer Leterme aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de herschikking van telefooncellen", Hand., Kamer. Commissie voor de 
infrastrl!ctuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1997-1998, 22 oktober 1997, [C 409], 5 
(Vr. nr. 328). 

3538. Mondelinge vraag van de heer Leterme aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de nieuwe telefoontarieven", Hand., Kamer. Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1997-1998, 22 oktober 1997, [C 409], 7 
(Vr. nr. 329). 

3539. Mondelinge vraag van de heerDevolder aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de ontsluiting van België op het vlak van Internet en de strategie van 
Belgacom in dit verband", Hand., Senaat, 1997-1998, 10 juni 1998, [1-194], 5597. 

3540. Schriftelijke vraag van de heer Leterme van 10 juni 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Openbare 
telefooncellen - Spreiding", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 13 juli 1998, [136], 18741 
(Vr. nr. 326). 

• Vraag niet beantwoord. 

3541. Schriftelijke vraag van de heer Leterme van 6 september 1999 aan de Minister van 
telecommunicatie en overheidsbedrijven en participaties over "Openbare betaaltelefoon -
Universele dienstverlening", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 12 oktober 1999, [2], 161 (Vr. nr. 5). 

2.1.4 Rechtspraak- België 

3542. Arbitragehof, nr. 21/97, 17 april1997 (A.A. 1997, 273-291; B.S., 25 april1997, tweede uitgave; 
A.F.T. 1997, 456-461, weergave en noot P. LEVERT; Computerrecht 1997, 109, noot B. 
VANNEUVILLE; F.J.F. 1997, 321-330; R. W. 1997-1998, 602-603; T.B.P. 1997, 578-579; V & F 
1997, 369-372, noot P. FAES). 

2.1.5 Rechtsleer 

• Bijna alle handboeken over telecomrecht besteden tegenwoordig aandacht aan universele 
dienstverlening .. Hieronder vermelden we (a) twee boekwerken, recente proefschriften met een vloed 
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aan verdere verwyzzngen, en (b) specifiek op universele dienstverlening in de telecomsector 
toegesneden artikelen. 

3543. AUFDERHEIDE, P., "Universa} Service: Telephone Policy in the Public Interest", Journal of 
Communication, 1987, 81-96. 

• Dit is een artikel over de situatie in de Verenigde Staten. 

3544. BARTOSCH, A., "E.C. Telecommunications Law : What aid does Artiele 90(2) of the E.C. 
Treaty offer to the former monopolists ?", C.T.L.R., 1999, 12-15. 

3545. CIUPRA, I., "La détermination des concepts liés à la notion d'infrastructure dans la politique 
communautaire des télécommunications", Communications et Stratégies, 1994, nr. 13, 117. 

3546. DUMORTIER, J. en LAMBERT, P., "De wet van 19 december 1997 tot uitvoering van de Europese 
liberaliseringsrichtlijnen in het Belgisch telecommunicatierecht : een overzicht", Computerr., 1998, 
nr. 2, 47-55. 

• Zie vooral pp. 48-50 ("De openbare telecommunicatiedienst''). 

3547. FRANSSEN, E. en GEUDENS, X., "De informatiemaatschappij in Europa. Naar een geïntegreerde 
aanpak", N. Tijd. Pol., 1997, nr. 5, 35-66. 

• Zie vooral pp. 40 en 53-54 ("Bijlage B: Universele dienstverlening''). 

0000. RANCHER, L., "A Critica} Look at the Commission's Plans for the European Information 
Society", NJB, 1996, 1754-1759. 

• Zie vooral pp. 1759 ("Universa! service''). 

3548. HILLS, J., "Universa} Service : a Social and Technological Construct", Communications et 
Stratégies, 1993, nr. 10, 61-86. 

3549. HUNTLEY, J., "Competition and the Provision of a Universa} Telecommunications Service. A 
Comparison of the European Community and the United States", World Competition, 1994, nr. 4, 
5-39. 

3550. LAROUCHE, P., The Bases of EC Telecommunications Law afler Liberalization, Oxford, Hart, 
2000,498 p. 

• Zie vooral pp. 23, 31-32, 71-76, 367 en 375-378 . 

. 3551. MUELLER, M., "Universa} Service in Telephone History", Telecommunications Policy, 1993, 
352-369. 

• Dit is een artikel over de situatie in de Verenigde Staten. 

3552. NIHOUL, P., Droit européen des télécommunications. L'organisation des marchés, Brussel, 
Larcier, 1999, 369 p. 

• Zie vooral pp. 281-320: "Quatrième partie: Le service universel, dérogation à la concurrence ?".Dit 
boekdeel telt vier hoofdstukken : "La génèse du service universel", "Les règles applicables au service 
universel", "Le service univers el et les services d'intérêt général", "Le service pub/ie- et le service 
univers el". 

3553. ORLANDIS, J., "Service Universel: évolution d'un concept clé", Communications et stratégies, 
1994, nr. 13, 35. 

3554. POULLET, Y. en VAN DER MENSBRUGGHE, F., "Service universel ou public dans la politique 
européenne des télécommunications", Communications et stratégies, 1995, nr., 13. 

3555. POULLET, Y. en VAN DER MENSBRUGGHE, F., "Service universel ou public dans la politique 
européenne des télécommunications", in Vers un service pub/ie européen, GRARD, L., 
VANDAMME, J. en VANDERMENSBRUGGHE, F. (ed.), Parijs, ASPE Europe, 1996,333-413. 

3556. RAPP, L., "Public service or universa} service?", Telecommunications Policy, 1996, 391. 
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3557. SEVINGA, K., "Het Telekommunikationsgesetz : een nieuw wettelijk kader voor de 
telecommunicatievoorziening in Duitsland", Mediaforum, 1997, nr. 1, 3-7. 

• Zie vooral pp. 4-5 ("Universele dienstverlening(§§ 17-22) '~. 

0000. SPEY ART, H., "Kleurrijk behangen kapstokken : het communautaire beleid aangaande de 
informatie-maatschappij", N.J.B., 1996, 1746-1753. 

• Zie vooral p. 1750 ("Haves en have-nots: regionale samenhang, universele dienstverlening en 
ITC-literacy'~. 

3558. UNGERER, H. en LIPENS DE CERF, P., "Le service universel, Ie service public et Ie réseau", 
Communications et Stratégies, 1994, nr. 13, 23-34. 

3559. VAN EIJK, N., "De Telecommunicatiewet: een eerste analyse", Computerr., 1997, nr. 5, 
200-213. 

• Zie vooral pp. 211-212 ("Universele dienstverlening'~. Let wel : de bespreking betreft de Nederlandse 
wetgeving. 

2.2 Post 

2.2.1 Regelgeving- Europese Unie 

0000. Groenboek van de Commissie van 11 juni 1992 over de ontwikkeling van de interne markt 
voor postdiensten [COM(91) 476 def.] (niet gepubliceerd in het Publicatieblad). 

0000. Richtlijn 97 /67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van 'de interne markt voor postdiensten in de 
Gemeenschap en voor de verbetering van de kwaliteit van de dienst (Pb., L 15/14, 21 januari 1998). 

0000. Mededeling van de Commissie [s.d.] over de toepassing van de mededingingsregels op de 
postsector en over de beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen met betrekking tot 
postdiensten (Pb., C 39/2; 6 februari 1998). 

2.2.2 Regelgeving - België 

3560. K.B. 10 januari 1997 houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract gesloten tussen 
DE POST en de Staat (B.S., 5 maart 1997). 

2.2.3 Andere tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, interventies, 
resoluties en moties, beleidsnota's)- Europese Unie 

3561. Schriftelijke vraag E-573/95 van Frederik Willockx van 6 maart 1995 aan de Commissie. 
Betreft: Universele dienstverlening (Pb., C 145/54, 12 juni 1995). 

3562. Schriftelijke vraag E-572/95 van Fredrik Willockx van 10 maart 1995 aan de Raad. Betreft: 
Universele dienstverlening- definiëring (Pb., C 213/14, 17 augustus 1995). 

3563. Schriftelijke vraag E-1459/95 van de heer Alavanos van 22 mei 1995 aan de Commissie. 
Betreft: Universele diensten en diensten die gereserveerd kunnen worden (Pb., C 257/41, 2 oktober 
1995). 

2.2.4 Andere tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, interventies, 
resoluties en moties, beleidsnota's)- België 

Vragen over de sluiting van postkantoren in individuele steden of regio's, zijn niet opgenomen. 
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3564. Mondelinge vraag van de heer Cardoen aan de Minister van posterijen, telegrafie en telefonie 
over "de bescherming van het postmonopolie", Hand., Senaat, BZ 1988, 29 juli 1988, [54], 1279. 

• " ... Een bepaalde firma bood een nagenoeg identieke dienstverlening aan als de Regie der Posterijen, 
maar beperkt tot de economisch rendabele streken van Antwerpen en Sint-Nik/aas. 11 Dit is oneerlijke 
concurrentie voor de Post, aangezien deze verplicht is haar diensten en infrastructuur ter beschikking 
te stellen van elke burger in het land, ook in de niet-rendabele streken . ... " 

3565. Interpellatie van de heer Léonard tot de Minister van posterijen, telegrafie en telefonie over "de 
reorganisatie van de postdiensten", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, 1989-1990, 
22 november 1989, [C 11], 36. 

3566. Schriftelijke vraag van de heer De Meyer van 31 augustus 1994 aan de Vice-eerste minister en 
minister van verkeerswezen en overheidsbedrijven over "De Post - Afbouw van de dienstverlening 
op het platteland", Vr. en Antw., Senaat, 1994-1995, 6 december 1994, [136], 7126 (Vr. nr. 889). 

3567. Schriftelijke vraag van de heerDevolder van 11 oktober 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "De Post - Nieuwe criteria", Vr. en Antw., Senaat, 
1996-1997,5 november 1996, [1-31], 1513.(Vr. nr. 89). 

• Vraag en antwoord betreffen uitsiuitend de sluiting van kleinere postkantoren (aantal, tennijn, 
criteria) 

3568. Interpellatie van de heer Delathouwer tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de ruimte voor sociale initiatieven of initiatieven rond burgerzin in het 
beheerscontract van De Post", Hand., Kamer, Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de· 
overheidsbedrijven, 1996-1997, 16 december 1996, [C 234], 1 (Int. nr. 918). 

3569. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 28 november 1997 aan de Vice-eerste 
minister en minister van economie en telecommunicatie over "Post - Dienstverlening op het 
platteland", Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 26 januari 1998, [114], 15582 (Vr. nr. 272). 

3570. Schriftelijke vraag van mevrouw Vanlerberghe van 12 maart 1998 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie over "Post - Sluiting van 200 kleine postkantoren", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 27 april1998, [126], 17455 (Vr. nr. 303). 

3571. Schriftelijke vraag van de heer Detienne van 27 maart 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Post - Sluiting van 200 postkantoren", 
Vr. en Antw., Kamer, 1997-1998, 27 juli 1998, [138], 19020 (Vr. nr. 309). 

3572. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 3 apri11998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Post- Sluiting van postkantoren", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 29 mei 1998, [130], 17934 (Vr. nr. 315). 

3573. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 3 april1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Post- Sluiting van postkantoren", Vr. en Antw., 
Kamer, 1997-1998, 18juni 1998, [133], 18339 (Vr. nr. 316). 

3574. Mondelinge vraag van mevrouw Hermans aan de Vice-eerste minister en minister van 
economie en telecommunicatie over "de reorganisatieproblemen bij De Post", Hand., Kamer. 
Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1997-1998, 5 mei 1998, 
[C 563], 4 (Vr. nr. 997). 

• Vraag en antwoord betreffen uitsluitend de sluiting van 200 kleinere postkantoren. 

0000. Mondelinge vraag van de heerDevolder aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de ontsluiting van België op het vlak van Internet en de strategie van 
Belgacom in dit verband", Hand., Senaat, 1997-1998, 10 juni 1998, [1-194], 5597. 

• Vraag en antwoord betreffen o.m. de sluiting van 200 kleinere postkantoren. 
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3575. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 30 november 1998 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie, belast met de buitenlandse handel, over "De Post -

- Sociale functie van de postbode - Samenwerking met de OCMW's", Vr. en Antw., Kamer, 
1998-1999, 11 januari 1999, [158], 21319 (Vr. nr. 362). 

• Vraag niet beantwoord. 

3576. Schriftelijke vraag van de heer Van der Maelen van 28 september 1999 aan de Minister van 
telecommunicatie en overheidsbedrijven en participaties over "De Post- BIPT- Goedkeuring van 
dagbladen en tijdschriften", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 8 november 1999, [5], 536 
(Vr. nr. 16). 

• Over de plicht van De Post om, bij wijze van "taak van universele openbare dienst", dagbladen en 
tijdschriften uit te reiken beneden de kostprijs. 

3577. Schriftelijke vraag van de heer Eeman van 6 oktober 1999 aan de Minister van 
telecommunicatie en overheidsbedrijven en participaties over "De Post - Publicatie wijzigingen 
'Dienstencatalogus' en 'Gebruikershandvest"', Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 8 november 1999, 
[5], 539 (Vr. nr. 21). 

• Over "Catalogus van de diensten aangeboden door de leverancier van de universele dienst". 

2.2.5 Rechtsleer 

0000. CHUNG, C., '~Recent Developments in EC Postal Liberalisation", E.C.L.R., 1994, 217-224. 

• Zie vooral pp. 219-222 "Universa! Service and Reserved Service". 

2.3 Transport (spoor-, weg- en luchtvervoer) 

2.3.1 Regelgeving- Europese Unie 

0000. Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van 
communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes (Pb., L 240/8, 
24 augustus 1992). 

0000. Witboek van de Commissie van 30 juli 1996. "Een strategie om de spoorwegen in de 
Gemeenschap weer vitaal te maken" [COM(96) 421 def.] (niet gepubliceerd in het Publicatieblad, 
maar zie Bull.EU, 7/8-1996, punt 1.3.141). 

2.3.2 Andere tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, interventies, 
resoluties en motie~, beleidsnota's)- België 

Aan de sluiting van kleinere stations in afgelegen plaatsen zijn talrijke parlementaire interventies gewijd. Hierna 
volgen referenties naar tussenkomsten met een algemene draagwijdte die bijzonder relevant lijken; 
tussenkomsten over individuele stations zijn niet opgenomen. Bijkomende referenties houdt de doctorandus ter 
beschikking. 

3578. Mondelinge vraag van de heer Gondry aan de Minister van verkeerswezen en posterijen, 
telegrafie en telefonie over "het ontwerp voor herstructurering van de N.M.B.S.", Hand., Kamer, 
1981-1982, 12 juni 1982, [58], 1799. 

• Over de afschaffing van treindiensten. 

3579. Schriftelijke vraag van de heer Lenfant van 30 april1987 aan de Minister van verkeerswezen 
en buitenlandse handel over "NMBS en NMVB - Rationalisering - Bedrag van de doorgevoerde 
besparingen", Vr. en Antw., Senaat, 1986-1987, 26 mei 1987, [33], 2131 (Vr. nr. 166). 
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• Over de sluiting van stations, vervanging van trein- door bustrajecten, afschaffing van buslijnen in 
landelijke gebieden. 

3580. Schriftelijke vraag van de heer Lenfant van 30 april 1987 aan de Minister van verkeerswezen 
en buitenlandse handel over "NMBS en NMVB - Rationalisering - Bedrag van de doorgevoerde 
besparingen", Vr. en Antw., Senaat, 1986-1987, 9 juni 1987, [35], 2238 (Vr. nr. 166). 

3581. Schriftelijke vraag van de heer Smitz van 5 mei 1987 aan de Minister van verkeerswezen en 
buitenlandse handel over "NMBS- Lijn Luik-Gouvy", Vr. en Antw., Senaat, 1986-1987, 26 mei 
1987, [33], 2132 (Vr. nr. 169). 

• Over de afschaffing van stopplaatsen met minder dan 100 passagiers. 

3582. Samengevoegde mondelinge vragen van de heren Van Dienderen, Draps en Vautmans aan de 
Vice-eerste minister en minister van verkeerswezen over "het ondernemingsplan van de Belgische 
spoorwegen", Hand., Kamer, 1992-1993,3 december 1992, [14], 434. 

• O.m. over de sluiting van kleinere stations. 

3583. Schriftelijke vraag van de heer Ansoms van 3 juli 1996 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS - Beheercontract - Minimum van dienstverlening", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 
12 augustus 1996, [46], 6450 (Vr. nr. 298). 

3584. Schriftelijke vraag van de heer Ansoms van 3 juli 1996 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS - Beheercontract - Minimumdienstverlening", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 12 
augustus 1996, [46], 6450 (Vr. nr. 299). 

~3585. Schriftelijke vraag van de heer Ansoms van 3 juli 1996 aan de Minister van vervoer over 
"NMBS - Beheercontract - Minimumdienstverlening", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 12 

~ augustus 1996, [46], 6451 (Vr. nr. 300). 

3586. Schriftelijke vraag van de heer Loones van 13 december 1996 aan de Minister van vervoer 
over "NMBS - Universele dienstverlening", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 11 maart 1997, 
[1-40], 1981 (Vr. nr. 77). 

3587. Mondelinge vraag van de heer Roose aan de Minister van vervoer over "de gunsttarieven voor 
bestaansminimumtrekkers", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de 
overheidsbedrijven, 1997-1998, 24 november 1997, [C 432], 8 (Vr. nr. 399). 

3588. Schriftelijke vraag van de heer Reynders van 30 november 1998 aan de Minister van vervoer 
over "NMBS - Maatregelen ten behoeve van minder mobiele mensen", Vr. en Antw., Kamer, 
1998-1999, 11 januari 1999, [158], 21326 (Vr~ nr. 851). 

3589. Schriftelijke vraag van de heer Borginon van 9 december 1998 aan de Minister van vervoer 
over "NMBS - Verlenen van kortingen aan studenten - Leeftijdsgrens", Vr. en Antw., Kamer, 
1998-1999, 18januari 1999,21427 (Vr. nr. 855). 

• Vraag niet beantwoord. 

2.4 Nutsvoorzieningen (energie, water, kabeldistributie) 

2.4.1 Regelgeving- Europese Unie 

0000. Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (Pb., L 27/20, 30 januari 1997). 

0000. Richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (Pb., L 204/1, 21 juli 1998). 
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. 2.4.2 Regelgeving - België 

.3590. Ordonnantie 11 juli 1991 met betrekking tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit 
(B.S., 15 augustus 1991). 

• Gewijzigd door : 

- Ordonnantie 8 september 1994 tot wijziging van de ordonnantie van 11 juli 1991 met betrekking tot 
het recht op een minimumlevering van elektriciteit (B.S., 29 september 1994). 

3591. Deer. Vl. Pari. 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van 
electriciteit, gas en water (B.S., 8 februari 1997). 

3592. Deer. Vl. Pari. 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997 
(B.S., 31 december 1996, derde uitgave). 

• Art. 34 van dit decreet voegt in de wet van 14 augustus 1933 betreffende de beschenning van 
drinkwaters een art. 1 bis in. Dat artikel organiseert de toebedeling van ''gratis" leidingwater aan elke 
abonnee in het Vlaamse Gewest;§§ 3-4 luiden als volgt: 

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

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

§ 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." 

3593. B. Vl. Reg. 16 september 1997 tot vaststelling van de minimale levering van electriciteit en tot 
regeling van de procedure bij wanbetaling (B.S., 15 november 1997). 

3594. B. Vl. Reg. 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale 
adviescommissie omtrent de minimale levering van electriciteit, gas en water (B.S., 15 november 
1997). 

3595. Omzendbrief BA 97119 van 25 november 1997 van de Vlaamse minister van cultuur, gezin en 
welzijn en van de Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden, stedelijk beleid en 
huisvesting betreffende het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water - Rol van de 
lokale adviescommissie (B.S., 31 januari 1998, eerste uitgave). 

3596. Ordonnantie Br. H.R. 11 maart 1999 tot vaststelling van de maatregelen ter voorkoming van 
de schorsingen van de gaslevering voor huishoudelijk gebruik (B.S., 29 juli 1999). 

3597. Deer. Vl. Pari. 22 december 1999 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 
(B.S., 30 december 1999, tweede uitgave). 

• Art. 41 van dit decreet voegt in de wet van JO maart 1925 op de electriciteitsvoorziening een art. 5bis 
in, dat als volgt luidt : 

Privatisering en verzelfstandiging- Bibliografie - Boek IV. Universele dienstverlening 



[b-356] 

"§ 1. De gemeentelijke regies, intercommunales en alle andere maatschappijen die instaan voor de 
openbare electriciteitsdistributie zijn ertoe gehouden jaarlijks aan de laagspanningskianten die op hun 
distributienetten aangesloten zijn, met ingang van 1 januari 2000, een hoeveelheid electriciteit gratis te 
leveren gelijk aan 100 kWh voor verbruik tijdens de dag. 

§ 2. De kosten van de in § 1 bedoelde maatregel worden volledig gedragen door de 
electriciteitsproducenten. 

§ 3. De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen over de gratis levering van elektriciteit aan 
laagspanningsklanten. " 

2.4.3 Andere tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, interventies, 
resoluties en moties, beleidsnota's)- België 

3598. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 12 december 1996 aan de Staatssecretaris voor 
veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu over "Minimumnutsvoorzieningen 
Behoeftigen", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 27 januari 1997, [67], 9012 (Vr. nr. 97). 

• De vraag heeft ook betrekking op telecommunicatie, het antwoord niet. 

0000. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 12 december 1996 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie over "Minimumnutsvoorzieningen -Behoeftigen", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 3 februari 1997, [68], 9065 en 10 februari 1997, [69], 9209 
(Vr. nr. 200). 

• Het antwoord heeft vooral betrekking op de universele telecomdienst, terwijl de vraag ruimer is. 

3599. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 12 december 1996 aan de Minister van 
volksgezondheid en pensioenen over "Minimumnutsvoorzieningen - Behoeftigen", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 3 maart 1997, [72], 9700 (Vr. nr. 270). 

• Vraagsteller wordt verwezen naar de Staatssecretaris voor maatschappelijke integratie (vraag nr. 97 
van 12 december 1996). 

3600. Schriftelijke vraag van de heer Annemans van 24 januari 1997 aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid over "Bestaansminimum - Verwarmingspremie", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997,24 februari 1997, [71], 9540 (Vr. nr. 291): 

• Vraagsteller doorverwezen naar de Staatssecretaris voor veiligheid, maatschappelijke integratie en 
leefmilieu (Vr. nr. 108 van 21 februari 1997). 

3601. Schriftelijke vraag van de heer Annemans van 21 februari 1997 aan de Staatssecretaris voor 
veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu over "Bestaansminimum 
Verwarmingspremie", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 1 april1997, [76], 10269 (Vr. nr. 108). 

• Vraag niet beantwoord. 

3602. Interpellatie van de heer Schaeters tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de meerwinsten van de distributie-intercommunales voor elektriciteit en 
gas tengevolge van de strenge winter", Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het 
wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de 
middenstand en de landbouw, 1996-1997, 25 februari 1997, [C 282], 5 (Int. nr. 1119). 

3603. Schriftelijke vraag van de heer Versnick van 27 februari 1997 aan de Minister vanjustitie over 
"Privacywet - Watervoorzieningsmaatschappijen - Persoonsgegevens", Vr. en Antw., Kamer, 
1996-1997, 14 april1997, [77], 10446 (Vr. nr. 510). 

• Vraag niet beantwoord. 

3604. Interpellatie van de heer Tobback tot de Vlaamse minister van leefmilieu en tewerkstelling over 
"het SERV-rapport betreffende de sociale gevolgen van de nieuwe maatregelen inzake waterheffing 
en waterprijs", Hand., Vl. Pari., Commissie voor leefmilieu, 1997-1998, 23 oktober 1997, [15], 14. 
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3605. Schriftelijke vraag van de heer Caluwé van 5 september 1997 aan de Staatssecretaris voor 
veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu over "Sociaal elektriciteits-, gas- en 
telefoontarief', Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 14 oktober 1997, [1-56], 2853 (Vr. nr. 71). 

3606. Mondelinge vraag van de heer Bock aan de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de prijs die particulieren voor elektriciteit moeten betalen", Hand., Senaat, 
1997-1998,5 februari 1998, [1-163], 4334. 

• De hoge prijs voor electriciteit in België verantwoordt de minister o.m. als volgt: "De plus, un élément 
particulier à notre pays doit être pris en considération, à savoir les tarift sociaux spécifiques qui sont 
appliqués afin de répondre à un souci d'aider les moins favorisés. Ces tarift couvrent 18 % de la 
clientèle résidentielle et pennettent à ces bénéficiaires de payer des prix nettement inférieurs aux 
niveaux pris en considération dans cette comparaison . ... " 

2.4.4 Rechtspraak- België 

3607. Arbitragehof, nr. 36/98, 1 april1998 (B.S., 24 april1998). 

• Het arrest betreft een beroep tot vernietiging van artikel1bis, §§ 3 en 4, van de wet van 14 augustus 
1933 betreffende de beschenning van drinkwaters, zoals ingevoegd bij artikel 34 van het 
Deer. Vl. Par!. 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, 
ingesteld door de gemeente Wemmel. Het Arbitragehofvenverpt het beroep. 

2.4.5 Rechtsleer 

3608. PAPAIOANNOU, A., "Security of Energy Supply: the Approach in the European Union and the 
Contribution ofthe Energy Charter Treaty", MJ., 1995, 34-62. 

3609. SLOT, P.-J., "Competition and Public Service Obligations: The Example ofthe Energy Sector", 
in Current and Future Perspectives on EC Competition Law. A Tribute to Professor MR. Mok, 
GORMLEY, L. (ed.), London, Kluwer Law and Taxation, 1997, 109-120. 

2.5 Media 

2.5.1 Regelgeving- Europese Unie 

0000. Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot wijziging van 
Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten 
(Pb., L 202/60, 30 juli 1997). 

2.5.2 Regelgeving ~-België 
~ 

3610. M.B. 31 juli 1997. Uitzending van evenementen 1998 (B.S., 2 september 1997). 

3611. Deer. Vl. Pari. 17 maart 1998 houdende regeling van het recht op vrije nieuwsgaring en de 
uitzending van korte berichtgeving door de omroepen (B.S., 17 april 1998). 

3612. B. Fr. Gem. Reg. 26 januari 1999 tot vaststelling van de regelen voor het minimumprogramma 
en voor de uitrusting die permanent werkingskiaar gehouden moet worden bij de "Radio-télévision 
beige de la Communauté française" (B.S., 5 mei 1999). 

2.5.3 Andere tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, interventies, 
resoluties en moties,. beleidsnota's)- België 

3613. Interpellatie van de heer Denys tot de Vlaamse minister van economie, KMO, landbouw en 
media over "het gemonopoliseerde kabelaanbod", Hand., Vl. Pari., Commissie voor mediabeleid, 
1995-1996, 19 maart 1996, [C 24], 1. 
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3614. Mondeling vraag van de heer Decaluwé aan de Vlaams minister van economie, KMO, 
landbouw en media over "de·. voetbalcontracten en het voorstel van decreet over de vrije 
nieuwsgaring", Hand., Vl. Pari., 1996-1997,9 oktober 1996, [6], 15. 

2.5.4 Rechtspraak- België 

3615. Arbitragehof, nr. 124/99, 25 november 1999 (B.S., 29 december 1999, derde uitgave). 

• Het arrest betreft een beroep tot vernietiging van het Deer. Vl. Pari. 17 maart 1998 houdende regeling 
van het recht op vrije nieuwsgaring en de uitzending van korte berichtgeving door de omroepen, 
ingesteld door de v.z. w. Liga Beroepsvoetbal. 

2.6 Financiële diensten- bankdiensten 

2.6.1 Regelgeving - Europa 

3616. Mededeling van de Commissie van 17 juni 1998 aan de Raad. "Services of general economie 
interest in the banking sector", niet gepubliceerd (Internet, "europa.eu.int/comm/dg04/aidlen/ 
rep_bank.htm"). 

• Ook in het Frans beschikbaar : "Rapport de la Commission européenne au Conseil des ministres. Les 
services d'intérêt général dans Ie secteur bancaire". Geen Nederlandstalige versie beschikbaar. 

2.6.2 Regelgeving - België 

3617. K.B. 10 januari 1997 houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract gesloten tussen 
. DE POST en de Staat (B.S., 5 maart 1997). 

3618. Charter inzake een basis-bankdienst, Belgische Vereniging van Banken, Brussel, 1997, 9 p. 

3619. Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken van 22 april 1998 [relaties met 
particuliere cliënten], Bank Fin., 1998/4, 234-242; ook afzonderlijk gepubliceerd door de Belgische 
Vereniging van Banken, Brussel, s.d., 20 p. 

2.6.3 Andere tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, interventies, 
resoluties en moties, beleidsnota's)- België 

3620. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 1 juli 1996 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Postrekening- Vreemdelingen- Wachtregister", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 17 februari 1997, [70], 9365 (Vr. nr. 137). 

• Zie ook infra, schriftelijke vraag nr. 347 van 15 september 1998. 

0000. Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune van 4 oktober 1996 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie over "De gezinsdimensie van het beleid van de 
minister", Vr. en Antw., Senaat, 1996-1997, 19 november 1996, [1-32], 1574 (Vr. nr. 87). 

3621. Wetsvoorstel van de heer Poty tot invoering van een basisdienstverlening door banken op grond 
waarvan elke burger het recht op een banlcrekening gewaarborgd wordt. Inoverwegingneming en 
stemming daarover, Hand., Senaat, 1996-1997, 16 januari 1997, [1-86], 2288 en 2298. 

3622. Interpellatie van de heerDelathouwer tot de Staatssecretaris voor veiligheid, maatschappelijke 
integratie en leefmilieu over "de weigering van de banken om aan OCMW-steuntrekkers cheques 
uit te betalen", Hand., Kamer, Commissie voor de volksgezondheid, het leefmilieu en de 
maatschappelijke hernieuwing, 1996-1997, 28 januari 1997, [C 262], 2 (Int. nr. 972). 

3623. Interpellatie van de heer Anthuenis tot de Staatssecretaris voor veiligheid, maatschappelijke 
integratie en leefmilieu over "de weigering van de banken om bestaansminimumtrekkers cheques 
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uit te betalen", Hand., Kamer, Commissie voor de volksgezondheid, het leefmilieu en de 
maatschappelijke hernieuwing, 1996-1997, 28 januari 1997, [C 262], 2 (Int. nr. 1000). 

3624. Mondelinge vraag van de heer Hostekintaan de Vice-eerste minister en minister van economie 
; en telecommunicatie over "de toegang tot de bankdiensten voor personen met beperkte 

bestaansmiddelen", Hand., Senaat, 1996-1997, 30 januari 1997, [1-90], 2361. 

3625. Interpellatie van de heerDelathouwer tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "de weigering van banken om OCMW -steuntrekkers uit te betalen", Hand., 
Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale 
wetenschappelijke en culturele instellingen, de mjddenstand en de landbouw, 1996-1997, 4 maart 
1997, [C 289], 1 (Int. nr. 1049). 

3626. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux van 19 september 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Opvragen van geld bij de banken - Aanrekening 
kostprijs", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 6 januari 1998, [1-63], 3226 (Vr. nr. 183). 

• Zie het antwoord van de bevoegde minister: " ... In de eerste plaats heb ik van de banken verkregen 
dat zij een handvest opstellen van de basisbankdiensten. Mocht ik vaststellen dat de diensten, die aldus 
voor iedereen gewaarborgd zijn, een verhinderende som kosten, zou ik niet nalaten tussen te komen, 
daarbij inbegrepen om de prijs van deze diensten te ondenverpen aan de prijzenreglementering. 

Ik zal daarop toezien wanneer de evaluatie zal plaatsvinden van de toepassing van het handvest op de 
basis bankdienst, zoals op mijn aanraden opgesteld door de Belgische Vereniging der Banken . ... 

Er moet bovendien aan herinnerd worden dat, overeenkomstig het beheerscontract dat door de Staat en 
De Post werd gesloten, De Post een zichtrekening aanbiedt waarvan het beheer en de bewerkingen 
gratis zijn . ... 

Een van de ideeën die op tafel liggen zou inhouden een minimumpakket op te leggen van gratis 
verrichtingen die overeenstemmen met de huidige behoeften van de consumenten." 

3627. Mondelinge vraag van de heer Tavemier aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatié over "de plannen van de Kredietbank om aan hun klanten kosten aan te 
rekenen voor het afhalen van contant geld van hun bankrekening", Hand., Kamer. Commissie voor 
het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele 
instellingen, de middenstand en de landbouw, 1997-1998, 21 oktober 1997, [C 405], 1 · 
(Vr. nr. 280). 

3628. Schriftelijke vraag van de heer Boutmans van 11 september 1998 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie, belast met de buitenlandse handel, over· "Banken -
Charter basisbankdienst", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 15 december 1998, [1-88], 4659 
(Vr. nr. 1304). 

3629. Schriftelijke vraag van de heer Valkeniers van 15 september 1998 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Postrekening 
-Vreemdelingen- Wachtregister", Vr. en Antw., Kamer, 1998-1999, 19 oktober 1998, [147], 20107 
(Vr. nr. 347). 

• Vraag niet beantwoord. De vraagsteller venvijst naar schriftelijke vraag nr. 137 van 1 juli 1996 
(supra). 

3630. Schriftelijke vraag van de heer Boutmans van 27 november 1998 aan de Vice-eerste minister 
en minister van economie en telecommunicatie, belast met buitenlandse handel, over "Postcheque : 
beperking van het gebruik van een postchequerekening door vreemdelingen", Vr. en Antw., Senaat, 
1998-1999, 12januari 1999, [1-90], 4732 (Vr. nr. 1477). 

• Vraag niet beantwoord. 
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2.6.4 Conferenties, voordrachten 

3 631. "Uitsluiting door de banken : Naar een basisdienst ?", conferentie georganiseerd door 
Coöperatieve verbruikersbeweging ("met de steun van de Heer Elio Di Rupo, Vice-Eerste Minister 
en Minister van Economie en Telecommunicatie") op 11 oktober 1996 te Brussel. Met: 

-"Uitsluiting door de banken: van oorzaken tot gevolgen", door B. Collard; 
-"Van banlcrekening tot recht op rekening: verslag over het Belgisch positief recht", door 

F. Domont-Naert; 
-"De basisdienst: een antwoord op de uitsluiting door de banken", door P. Dejemeppe; 
- "La valorisation et I' aspect marketing de I' entreprise privatisable", door P. Lebeau; 
-"De hoofdrolspelers en hun oplossingen", panel met M. Gillard, M. Lambrechts, L. Vrancken 

en H. Jurfest; 
- "Buitenlandse ervaringen : Verenigde Staten", door R. Davis en "Franlcrijk" door I. Meunier; 
- "Rondetafel", met F. Sweerts, J.-P. Buyle, M. Bernrathen J.-P. Ducart. 

2.6.5 Rechtsleer 

3632. Overmatige schuldenlast en preventie, Aspecten en documenten . 159, Brussel, Belgische 
Vereniging van Banken, 1994,24 p. 

• O.m. over "Een 'Recht op krediet'?" . 

. : 2. 7 Financiële diensten - verzekeringen 

2.7.1 Regelgeving- België 

3633. B. Vl. Reg. 12 mei 1998 betreffende de verzekering tegen inkomensverlies door onvrijwillige 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid bij hypothecaire leningen voor de bouw, de koop, de 
renovatie of de koop met renovatie van bepaalde woningen in het Vlaamse Gewest (B.S., 28 juli 
1998, tweede uitgave; err. B.S., 13 augustus 1998). 

3634. Deer. Vl. Pari. 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering (B.S., 28 mei 
1999). 

• Tegen art. 14 van dit decreet heeft de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bij het 
Arbitragehof een beroep tot vernietiging en een vordering tot schorsing ingesteld. In arrest nr. 912000 
van 19 januari 2000 (rolnummer 1815) heeft het Arbitragehof de vordering onontvankelijk verklaard 
(B.S., 10 februari 2000). 

• Art. 24, leden 2 en 3, van het decreet zijn vervangen door art. 52 Deer. Vl. Par/. 22 december 1999 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 (B.S., 30 december 1999, tweede uitgave) 
en luiden nu als volgt : "Voor elk van de overige bepalingen van dit decreet stelt de Vlaamse regering 
de datum van inwerkingtreding vast. " 

2.7.2 Andere tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, interventies, 
resoluties en moties, beleidsnota's)- België 

• Zie ook supra, onder "Verzekering tegen natuurrampen" en infra, onder " Maatschappelijke 
dienstverlening aan illegaal op het grondgebied verblijvende personen". 

3635. Schriftelijke vraag van de heer Van Belle van 1 juni 1992 aan de Minister van sociale zaken 
over "ASLK - Ouderdomsverzekeringen - Vraag tot subsidiëring privé-initiatief', Vr. en Antw., 
Senaat, 1991-1992,21 juli 1992, [15], 622 (Vr. nr. 42). 

• De vraag betreft een voorstel van de ASLK tot invoering van een ajhankelijkheidsverzekering. 

3636. Interpellatie van de heer Platteau tot de Minister van financiën over "de totaal incoherente 
politiek van de ASLK op het vlak van haar verzekeringsactiviteiten en meer bepaald inzake de 
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automobielverzekering", Hand., Kamer, Commissie voor de financiën, BZ 1991-1992, 18 juni 
1992, [C 53], 85 (Int. nr. 67). 

~-3637. Schriftelijke vraag van de heer Olaerts van 8 september 1995 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto -
Premiebepaling", Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, 15 april1996, [30], 3663 (Vr. nr. 13) . 

. 3638. Schriftelijke vraag van de heer Detienne van 21 februari 1997 aan de Minister van 
tewerkstelling en arbeid over "Werkgevers - Genetische tests", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 
28 april1997, [79], 10876 (Vr. nr. 308). 

3639. Interpellatie van mevrouw Creyf tot de Vice-eerste minister en minister van economie en 
telecommunicatie over "het stijgend aantal auto's die rondrijden zonder verzekering", Hand., 
Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale 
wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, 1996-1997, 22 april 
1997, [C 319], 5 (Int. nr. 1269). 

3640. Interventie van dhr. Hotermans, Hand., Kamer, Commissie voor het bedrijfsleven, het 
wetenschapsbeleid, ·het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de 
middenstand en de landbouw, 1996-1997, 22 april1997, C 319, 9. 

• Over wetsvoorstel ter invoering van een verplichte verzekering BA-familiale. 

0000. Schriftelijke vraag van mevrouw Creyf van 23 mei 1997 aan de Minister· van vervoer over 
"Tewerkstelling diabeten in geprivatiseerde overheidsbedrijven", Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 
30 juni 1997, [88],' 12046 (Vr. nr. 530). 

• Vraag niet beantwoord; o.m. "Heeft de werkgever het recht te peilen naar de gezondheidstoestand van 
kandidaat-werknemers ? Is dit niet in strijd met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ? " 

3641. Schriftelijke vraag van de heer Van Erps van 23 mei 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Verzekeringssector - Diabetici", Vr. en Antw., 
Kamer, 1996-1997, 30 juni 1997, [88], 12015 (Vr. nr. 233). 

• Vraag niet beantwoord. 

3642. Schriftelijke vraag van de heer Van den Eynde van 30 mei 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Ongevallen - Niet-verzekerde auto's", 
Vr. en Antw., Kamer, 1996-1997, 11 augustus 1997, [94], 12863 (Vr. nr. 234). 

3643. Schriftelijke vraag van mevrouw Colen van 2 oktober 1997 aan de Minister van sociale zaken 
over "Ziekenfondsen - Aanvullende verzekering", Vr: en Antw., Kamer, 1997-1998, 22 december 
1997, [110], 14908 (Vr. nr. 518). 

3644. Schriftelijke vraag van de heer Anciaux Vat?- 3 oktober 1997 aan de Vice-eerste minister en 
minister van economie en telecommunicatie over "Autoverzekeringen- Bonus-malussysteem-Wet 
betreffende het recht op verzekering- Niet-verzekerd autorijden", Vr. en Antw., Senaat, 1997-1998, 
25 november 1997, [1-59], 3007 (Vr. nr. 188). 

3645. Mondelinge vraag van mevrouw Creyf aan de Vice-eerste minister en minister van economie 
en telecommunicatie over "de achterwege blijvende modemisering van de verzekeringswetgeving", 
Hand., Kamer. Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, 1997-1998, 
21 oktober 1997, [C 405], 4 (Vr. nr. 327). 

• Vraag en antwoord handelen o.m. over niet-verzekerd autorijden, segmentatie en bonus-malussysteem 
inzake autoverzekeringen, en de natuurrampenverzekering. 

3646. Interpellatie van de heer Detienne tot de Minister van sociale zaken over "de instelling van een 
regeling inzake afhankelijkheidsverzekering en de initiatieven terzake van de federale regering", 
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Hand., Kamer. Commissie voor de sociale zaken, 1997-1998, 4 november 1997, [C 413], 12 
(Int. nr. 1520). 

3647. Schriftelijke vraag van de heer Detienne van 15 december 1997 aan de Minister van sociale 
zaken over "Privé-ondernemingen - Dienst hospitalisatieverzekeringen", Vr. en Antw., Kamer, 
1997-1998, 16 februari 1998, [117], 16109 (Vr. nr. 551). 

3648. Schriftelijke vraag van de heer Viseur van 28 september 1999 aan de Minister van economie 
en wetenschappelijk onderzoek over "Auto's- Verzekeringscontracten- Beëindigen van contracten 
die met bejaarde chauffeurs werden gesloten", Vr. en Antw., Kamer, 1999-2000, 8 november 1999, 
[50], 438 (Vr. nr. 9). 

2.7.3 Rechtspraak- Europese Unie 

3649. Arrest van het Hof van Justitie van 22 december 1993, zaak C-152191, David Neath I Hugh 
Steeper Ltd, Jurispr. 1993, blz. I-6935. 

3650. Arrest van het Hof van Justitie van S oktober 1994, zaak C-404192 P, X I Commissie, Jurispr. 
1994, blz. I-4737. 

2.7.4 Rechtsleer 

3651. Competitiviteit, ethiek en verzekering I Compétitivité, éthique et assurance, COUSY, H., 
CLAASSENS, H. en VAN SCHOUBROECK, C. {ed.), Antwerpen, Maklu, 1998, 424 p. Met: 

3652. COUSY, H., "Over ethiek en verzekeringen: ter oriëntatie" (21-36); 

3653. PETRELLA, R., "Le pouvoir financier mondial" (39-47); 

3654. DEFRANCQ, C., "Rentabiliteit én competitiviteit in de verzekeringssector. Standpunt" 
(49-56); 

3655. JAUMAIN, C., "Mesure de rentabilité à partirdes comptes annuelsen assurances" (57-65); 

3656. BOUCKAERT, L., "De kem,van de bedrijfsethiek" (69-87); 

3657. SCHOKKAERT, E., "Ethische vragen rond private verzekeringsmarkten" (89-106); 

~658. DE PRIL, N. en DHAENE, J., "Commissie voor Verzekeringen. Rapport van de werkgroep 
Segmentering" (109-139 in het Frans en 141-171 in het Nederlands); 

3659. DE PRIL, N., "Segmentatie : zegen of gesel? Enkele bedenkingen na het verslag van de 
Commissie voor Verzekeringen" (173-188); 

3660. CORLIER, F., "Segmentation: Ie point de vue de l'assureur" (189-204); 

3 661. DEJEMEPPE, P ., "L'accès à l'assurance" (205-21 0); 

3662. GOLLIER, J.-J., "Vertus et limites de la segmentation" (211-215); 

3663. SCHOORENS, G., "Segmentering en discriminatie" (217-277); 

3664. DEVROE, W., "'Universele dienstverlening' als grens aan risicoselectie ?" (279-337) 

3665. VAN SCHOUBROECK, C., "Wanneer is een nationale bepaling 'van algemeen belang'?" 
(339-362); 

3666. DANIELS, J., "Ethisch handelen als verzekeraar" (365-371); 

3667. LEYSEN, M.,."Ethisch handelen·als verzekeringstussenpersoon" (373-378); 

3668. JONKER, S., "Eigen toezicht door de sector" (379-387); 

3669. ROD, V., "L'autorité de controle et l'éthique en assurances" (389-401); 
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3670. DE CLERCK~ S., "De ethiek mee herdenken" (405-409 in het Nederlands en 411-415 in het 
Frans). 

_ 3671. Cousv, H., "Vers la déspécialisation entre secteur bancaire, assurance et sécurité sociale I Naar 
·· een branchevervaging tussen bank, verzekering en sociale zekerheid, Bulletin de l'Association 

Royale des Actuaires Be/ges, 1986, 15-31. 

3672. SMEYERS, H., "Toegang tot het gerecht voor iedereen, requiem of revival. Concept voor een 
verplichte rechtsbijstandsverzekering op de drempel van de 21ste eeuw", A.J.T. Dossier, 
1996-1997, nr. 3, 26~39. 

3673. VAN LANGENDONCK, J., Handboek sociale zekerheid, Diegem, CED Samson, 1997, xi + 773 p. 

• Zie met name pp. 71-74 over het onderscheid tussen de opvattingen van Lord Beveridge en Bismarck 
over de sociale zekerheid. 

2.7.5 Conferenties, voordrachten 

3674. "Tiende Leuvense Verzekeringsdagen. Competitiviteit, ethiek en verzekering", conferentie 
georganiseerd door Centrum Verzekeringswetenschaps (CRIS) m.m.v. Centrum voor Economie en 
Ethiek, K.U.Leuven, op 14 en 15 juni 1996 te Leuven. Met: 

• Het programma vindt men weerspiegeld in het Verslagboek met dezelfde titel, zie supra. 

3675. DEVROE, W., "Het beginsel van universele dienstverlening in het licht van de privatisering in 
de verzekeringswereld", voordracht gehouden op het openingscangres van de Onderzoeksschool lus 
Commune op 7 november 1996 in Oud-Turnhout. 

2.8 Gezondheidszorg 

2.8.1 Regelgeving - België 

3676. Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 (B.S., 17 februari 1994, tweede uitgave). 

• Zie art. 23: "leder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artike/134 bedoelde regel, rekening houdend met de 
overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden 
voor de uitoefening bepalen. 

Die rechten omvatten inzonderheid : 

[ ... ] 
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en 
juridische bijstand; 

[ ... ]". 

3677. Wet 15 juli 1996 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke 
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 5 oktober 
1996). 

•Art. 65 vervangt art. 57, § 2, O.C.M. W.-wet door de volgende bepaling: 

"In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de taak van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn beperkt tot het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om 
een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft. 

De Koning kan bepalen wat onder dringende medische hulp begrepen moet worden. 

Een vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard en heeft gevraagd om als dusdanig te worden 
erkend, verblijft illegaal in het Rijk· wanneer· de asielaanvraag is geweigerd en aan de betrokken 
vreemdeling een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten is betekend. 
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De maatschappelijke dienstverlening aan een vreemdeling die werkelijk steuntrekkende was op het 
ogenblik dat hem een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend, wordt, met 
uitzondering van de dringende medische hulpverlening, stopgezet de dag dat de vreemdeling 
daadwerkelijk het grondgebied verlaat, en ten laatste de dag van het verstrijken van de termijn van het 
bevel om het grondgebied te verlaten. 

Van het bepaalde in het voorgaande lid wordt afgeweken gedurende de termijn die strikt noodzakelijk 
is om de vreemdeling in staat te stellen het grondgebied te verlaten, voor zover hij een verklaring heeft 
ondertekend die zijn uitdrukkelijke intentie het grondgebied zo snel mogelijk te willen verlaten, 
weergeeft; deze termijn mag in geen geval een maand overschrijden. 

De hierboven vermelde intentieverklaring kan slechts eenmaal worden ondertekend. Het centrum 
verwittigt zonder verwijl de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, evenals de betrokken gemeente, van de 
ondertekening van de intentieverklaring." 

• Vóór de vervanging luidde art. 57, § 2, O.C.MW.-wet (tekst zoals vervangen door art. 151 wet 
30 december 1992) als volgt: 

In afwijking van § 1, verleent het centrum slechts de strikt noodzakelijke dienstverlening om het 
verlaten van het grondgebied mogelijk te maken : 

1° aan de vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard en heeft gevraagd als dusdanig te worden 
erkend doch die niet de toelating heeft om in die hoedanigheid in het Rijk te verblijven en aan wie 
een definitief bevel is betekend om het grondgebied te verlaten; 

2° aan elke andere vreemdeling die onwettig in het Koninkrijk verblijft en aan wie een definitief bevel 
is betekend om het grondgebied te verlaten. 

Het centrum verwittigt zonder verwijl de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, evenals de betrokken 
gemeente, van de beslissing van betrokkene om de in het vorige lid bedoelde dienstverlening te 
aanvaarden dan wel te weigeren. 

Aan de maatschappelijke dienstverlening wordt een einde gemaakt vanaf de datum van de uitvoering 
van het bevel om het grondgebied te verlaten, en ten laatste, vanaf de datum van het verstrijken van de · 
termijn van het definitieve bevel om het grondgebied te verlaten. 

Van het bepaalde in het voorgaande lid wordt afgeweken, gedurende de strikt noodzakelijke termijn, 
om de betrokkene in staat te stellen het grondgebied effektief te verlaten; die termijn mag in geen geval 
een maand overschrijden. 

Er wordt eveneens afgeweken ingeval van dringende medische hulp." 

• Zie ook infra, onder "Rechtspraak- België". 

3678~ K.B. 12 december1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk 
verblijven (B.S., 31 december 1996). 

• Dit besluit bepaalt ook dat de hierboven geciteerde nieuwe versie van art. 57, § 2, in werking treedt op 
10 januari 1997. 

3679. Wet 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen (B.S., 3 maart 1998, eerste uitgave). 

• Zie Titel6 "Sociale integratie", Hoofdstuk I "Dringende medische hulpverlening", artt. 251-260. 

2.8.2 Rechtspraak- België 

3680. Arbitragehof, nr. 51/94, 29 juni 1994 (B.S., 14 juli 1994). 

• Het arrest betreft beroepen tot vernietiging van artikel 151 van de wet van 30 december 1992 
houdende sociale en diverse bepalingen. 

3681. Arbitragehof, nr. 43/98, 22 april1998 (B.S., 29 april 1998, tweede uitgave). 

• Het arrest betreft een beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 6, 7, 11, 22, 55, 
58, 59, 60, 65 en 69, § 3, van de wet van 15 juli 1996 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
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vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. Het Arbitragehofvernietigt de tenn "uitvoerbaar" in het art. 57, § 2, leden 3 
en 4 (hierboven geciteerd). "Die vernietiging heeft tot gevolg", aldus het Hof, "dat artikel 57, § 2, moet 
worden geïnterpreteerd als zijnde niet van toepassing op de vreemdeling die gevraagd heeft om als 
vluchteling te worden erkend, wiens verzoek is verworpen en die een bevel heeft gekregen het 
grondgebied te verlaten, zolang de beroepen die hij voor de Raad van State heeft ingesteld tegen de 
beslissing die de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met toepassing van 
artikel 63/3 van de wet heeft genomen of tegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor 
vluchtelingen, niet zijn beslecht." 

3682. Arbitragehof, nr. 80/99, 30 juni 1999 (B.S., 24 november 1999, tweede uitgave). 

• Het arrest betreft een prejudiciële vraag, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Gent, over artikel 57, 
§ 2, van de organieke wet van Bjuli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
zoals gewijzigd bij artikel 65 van de wet van 15 juli 1996. Het Arbitragehof oordeelt: 

"1. Zowel vóór als na de wijziging ervan bij artikel 65 van de wet van 15 juli 1996, schendt artikel 5 7, 
§ 2, van de organieke [O.C.M.W.-]wet van Bjuli 1976 ... de artikelen JO en 11 van de Grondwet niet, 
in zoverre het zo wordt geïnterpreteerd dat het niet van toepassing is op de vreemdeling die gevraagd 
heeft erkend te worden als vluchteling, en wiens aanvraag is verworpen en die een bevel heeft 
gekregen om het grondgebied te verlaten, zolang de beroepen die bij de Raad van State zijn ingesteld 
tegen de beslissing die de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met 
toepassing van artikel 6313 van de wet heeft genomen, of tegen de beslissing van de Vaste 
Beroepscommissie voor vluchtelingen niet zijn beslecht. 

2. Dezelfde bepaling schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij van toepassing is op 
vreemdelingen aan wie een bevel om het grondgebied te verlaten is betekend en die, om medische 
redenen, in de absolute onmogelijkheid zijn om er gevolg aan te geven." 

2.8.3 Andere tussenkomsten in het Parlement (vragen, interpellaties, interventies, 
resoluties en moties, beleidsnota's)- België 

3683. Mondelinge vraag van de heer Brouns aan de Staatssecretaris voor veiligheid en voor 
maatschappelijke integratie en leefmilieu over "de organisatie van het ziekenvervoer", Hand., 
Kamer, 1996-1997,27 februari 1997, [138], 5009. 

3684. Mondelinge vraag van mevrouw Schüttringer aan de Staatssecretaris voor veiligheid en voor 
maatschappelijke integratie en leefmilieu over "het verbod voor het Rode Kruis voor het verlenen 
van niet-dringende ambulancediensten", Hand., Kamer, 1996-1997, 27 februari 1997, [138], 5009. 

3685. Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de Minister van volksgezondheid en pensioenen 
over "het ziekenvervoer door het Rode Kruis", Hand., Senaat, 1996-1997, 27 februari 1997, 
[1-9411-95], 2517. 

3686. Mondelinge vraag van mevrouw Cantillon aan de Staatssecretaris voor veiligheid en voor 
maatschappelijke integratie en leefmilieu over "de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen 
zonder verblijfsstatuut", Hand., Senaat, 1996-1997, 17 april1997, [1-102], 2768. 

3687. Mondelinge vraag van de heer D'hondt aan de Minister van volksgezondheid en pensioenen 
over "de noodzaak om een MUG in Péruwelz te handhaven", Hand., Kamer, 1997-1998, 20 mei 
1998, [247], 8789. 

3688. Mondelinge vraag van de heer Van Eetvelt aan de Minister van vervoer over "de 
gehandicaptenbegeleiding op de luchthaven Brussel-Nationaal", Hand., Kamer. Commissie voor de 
infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven, 1997-1998, 23 juni 1998, [C 605], 10 
(Vr. nr. 1157). 

3689. Mondelinge vraag van de heer Van Aperen aan de Minister van vervoer over "het vervoer van 
gehandicapten in het binnenlands treinverkeer", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, 
het verkeer en de overheidsbedrijven, 1997-1998, 23 juni 1998, [C 605], 17 (Vr. nr. 1273). 
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3690. Mondelinge vraag van de heer Vanoost aan de Minister van vervoer over "de dienstverlening 
voor gehandicapten op de nationale luchthaven", Hand., Kamer. Commissie voor de infrastructuur, 
het verkeer en de overheidsbedrijven, 1997-1998, 23 juni 1998, [C 605], 10 0/r. nr. 1288). 

3691. Schriftelijke vraag van de heer Van Dienderen van 14 december 1998 aan de Minister van 
vervoer over "NMBS - Tweede beheerscontract - Gehandicapte reizigers", Vr. en Antw., Kamer, 
1998-1999, 25 januari 1999, [160], 21546 (Vr. nr. 863). 

• Vraag niet beantwoord. 

3692. Schriftelijke vraag van de heer Eerdekens van 7 oktober 1999 aan de Minister van economie en 
wetenschappelijk onderzoek over "Ambulancevervoer - Tarieven", Vr. en Antw., Kamer, 
1999-2000, 16 november 1999, [50], 616 (Vr. nr. 17). 
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3. Andere geciteerde documenten 

Onder deze hoofding ~taan documenten vermeld die slechts onrechtstreeks met universele dienstverlening 
verband houden maar niettemin in dit deel van het proefschrift worden geciteerd. 

3.1 Regelgeving 

3693. "Handvest van de Gebruiker van de Openbare Diensten" van 4 december 1992 (B.S., 22 januari 
1993). 

3.3 Rechtsleer 

3694. BEYENS, E., "De rol van het federale College van secretarissen-generaal, getoetst aan de, 
uitvoering van het Handvest van de Gebruiker van de Openbare Diensten", in Liber amicorum Aloi's' ~ 
van de Voorde, Brussel, Ministerie van Financiën. Studie- en documentatiedienst, 1998, 141-157. '\ 

3695. DOING, E., "Volledige mededinging in de telecomsector? Grenzen aan regulering", S.E. W., 
1998, ( 42), 44. 

0000. GILLIAMS, H., "Artikel 90, lid 2 E.G.-Verdrag: Onbeantwoorde vragen", in Ontwikkelingen met 
betrekking tot art. 90 EG, mede in verband met de privatisering van Nederlandse publieke 
ondernemingen. Asser Conferentie Europees Recht 1997, T.M.C. Asser Instituut, 1997,2-12. 

0000. STUYCK, J.H.V., "Interventie", in Publieke taak, private markt. De gevolgen van privatisering 
voor de publieke taakstelling, EKELMANS DEN HOLLANDER (ed.), Deventer, Kluwer, 1995, 77-80. 
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