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IN DE SCHIJNWERPER

Meer aandacht voor evenredige participatie van vrouwen
aan het lokaal bestuur na de verkiezingen van 2006
Vlaamse overheid bereidt beleidsmaatregelen voor

Guido Decoster

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2006 komen stilaan dichter bij. Voor de Vlaamse gemeenten
komen er alvast enkele belangrijke vernieuwingen. De kieslijsten zullen evenveel vrouwen als mannen moeten
bevatten en de eerste drie kandidaten kunnen niet van hetzelfde geslacht zijn. Bovendien zal de invloed van de
lijststem voor de aanwijzing van de verkozenen worden geneutraliseerd. Dat kondigden Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur Marino Keulen en zijn collega voor gelijke kansen Kathleen Van Brempt reeds aan als resul-
taat van een akkoord tussen de Vlaamse meerderheidspartijen.

Met dit artikel gaan we wat dieper in op de achtergrond van deze beleidsmaatregelen via een ruimere informatie
over de huidige verdeling van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de gemeenten. Het Jaarbeeld 2004
van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden, dat verschijnt in het begin van de maand mei, zal hierover
meer gedetailleerde gegevens bevatten.

De verkiezingen voor de vernieuwing van de ge-
meenteraden en de provincieraden hebben plaats
in oktober 2006. Het zijn de eerste verkiezingen
die de Vlaamse overheid zelf organiseert. Dat is een
gevolg van de bijzondere wet van 13 juli 2001, zoals
die tot stand kwam na de zogenaamde Lamber-
montakkoorden. In zijn beleidsnota heeft Vlaams
minister van Binnenlands Bestuur, Marino Keulen,
aangegeven dat één jaar voor de verkiezingen de
spelregels duidelijk moeten zijn. Dat geldt zowel
voor de wijze waarop de verkiezingen zullen verlo-
pen als voor de regelgeving betreffende de wer-
king van de lokale besturen. De voorbereiding van
het gemeentedecreet kadert in dit laatste opzet.
De wijzigingen inzake de samenstelling van de kies-
lijsten en de wijze van de zetelberekening moeten
gebeuren via een aanpassing van de kieswetgeving.

Huidige vertegenwoordiging van vrouwen in
lokale bestuursorganen

De participatie van vrouwen aan het lokale bestuur
beantwoordt niet aan de reële verhoudingen in de
gemeenschap. De gemeenten lopen overigens nog
achter in vergelijking met andere bestuursniveaus.
Dat blijkt uit volgend overzicht:

• Vrouwen in gemeenteraden (verkiezingen 2000):
27,6%

• Vrouwen in het Vlaamse parlement (verkiezingen
2004): 31%

• Vrouwen in de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers (verkiezingen 2003): 35%

• Vrouwen in de Senaat (verkiezingen 2003): 38%

Het aantal verkozen vrouwen in de gemeentera-
den is op drie verkiezingen tijd wel verdubbeld: in
1988 was slechts 13,8% van de gemeenteraads-
leden een vrouw, in 1994 groeide hun aantal tot
19,9%. Bij de verkiezingen 2000 groeide hun aan-
tal tot 27,6%.

In elk van de 308 gemeenteraden zijn vrouwen
aanwezig. Maar slechts 78 gemeenteraden tellen
één derde of meer vrouwelijke leden (25,3%). Drie
gemeenteraden bestaan voor meer dan de helft uit
vrouwen (1%).

In de uitvoerende colleges van burgemeester en
schepenen is de participatie van vrouwen nog la-
ger. Slechts 18 % van de leden van de colleges van
burgemeester en schepenen is een vrouw. In liefst
79 colleges van de 308 Vlaamse gemeenten
(25,7%) is geen enkele vrouw aanwezig. Maar 53
colleges tellen meer dan één derde vrouwen
(17,2%). Anderzijds bestaan 10 colleges uit meer
dan de helft vrouwen (3,3%)

Tot slot zijn er de burgemeesters: in 23 gemeen-
ten is er een vrouwelijke burgemeester (7,5%). Dit
is een bescheiden vooruitgang ten opzichte van de
vorige legislaturen: 3,9% in 1988 en 5,1 in 1994.

Voorgenomen beleidsmaatregelen

Om een meer evenredige vertegenwoordiging van
mannen en vrouwen in het gemeentelijk bestuur
te bereiken zullen de kandidatenlijsten voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2006 uit 50% vrou-
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wen en 50% mannen moeten bestaan. Daarnaast
zullen bovenaan de lijst de eerste drie kandidaten
ministens één kandidaat van elk geslacht bevatten.
De kieswetgeving zal in die zin worden aangepast.

Dit politiek akkoord moet leiden tot een grotere
deelname van vrouwen aan de gemeenteraden en
de uitvoerende colleges van burgemeester en
schepenen. In dit verband stippen wij overigens
nog aan dat artikel 11 bis van de Grondwet, ten
gevolge van een wijziging in 2002 aan de decreet-
gever de verplichting oplegt om een regeling uit te
werken waardoor personen van verschillend ge-
slacht aanwezig zijn in de bestendige deputaties
van de provincieraden, de colleges van burgemees-
ter en schepenen, de raden voor maatschappelijk
welzijn, de vaste bureaus van de OCMW’s en in de
uitvoerende organen van elk ander interprovinciaal,
intercommunaal of binnengemeentelijk territoriaal
orgaan (districtsbestuur).

Dit artikel 11 bis van de Grondwet is niet van toe-
passing wanneer de wet of het decreet de recht-
streekse verkiezing organiseren van deze organen.
In Vlaanderen is dat bij voorbeeld het geval voor
de colleges van burgemeester en schepenen in de
Vlaamse randgemeenten en Voeren.

Het politiek akkoord tussen de Vlaamse meerder-
heidspartijen bevat tot slot een evaluatiemoment.
Als de vertegenwoordiging van vrouwen in de lo-
kale bestuursorganen na de verkiezingen van 2006
niet verbeterd is, zal een nieuw overleg worden
opgestart om te bekijken welke aanvullende maat-

regelen nodig zijn, zoals bij voorbeeld het voorbe-
houden van de eerste twee plaatsen aan personen
van verschillend geslacht.

Neutralisering van de lijststem

Het politiek akkoord bevat tot slot ook het voorne-
men om bij de verkiezingen voor 2006 het effect
van de lijststem te neutraliseren. De kiezer zal nog
wel bovenaan de lijst van zijn keuze kunnen stem-
men zonder een voorkeur aan te geven voor één of
meerdere kandidaten, maar de lijststem zal geen
invloed meer hebben om te bepalen welke kandi-
daat van de lijst effectief verkozen is. De kandida-
ten met het grootste aantal voorkeurstemmen zijn
verkozen. Vanzelfsprekend tellen de lijststemmen
nog wel mee voor de zetelverdeling tussen de par-
tijen.

Deze maatregel beoogt de burger rechtstreeks en
volledig te laten bepalen welke man of welke vrouw
hem of haar zal vertegenwoordigen in de gemeen-
teraad. Ook de verdeling van de opvolgers gebeurt
op dezelfde manier. Ongeacht hun plaats op de
lijst worden de kandidaten en opvolgers aangewe-
zen, louter op basis van het aantal voorkeursstem-
men.

Zoals reeds gesteld moet dit politiek akkoord dat
de Vlaamse ministers Marino Keulen en Kathleen
Van Brempt hebben voorgesteld, nog worden ge-
concretiseerd via een aanpassing van de wetgeving.
In haar jaarbeeld 2004 neemt de administratie Bin-
nenlandse Aangelegenheden meer gedetailleerde
informatie op over het aantal vrouwelijke en man-
nelijke gemeenteraadsleden, schepenen en burge-
meesters. Dit jaarbeeld verschijnt begin mei en
wordt aan alle lokale besturen toegestuurd.
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Lokaal besturen in Vlaanderen: jaarbeeld 2004 van de
administratie Binnenlandse Aangelegenheden in aantocht

Wetenswaard

In de maand mei verschijnt het tweede
jaarbeeld van de administratie Binnen-
landse Aangelegenheden. Aan de hand
van een ruime waaier aan cijfergegevens
schetst de publicatie een beeld van de be-
stuurlijke werking van de gemeenten,
OCMW’s, provincies en de intergemeen-
telijke samenwerkingsverbanden. Dit ge-
beurt aan de hand van informatie die de
administratie Binnenlandse Aangelegen-
heden van de lokale en provinciale bestu-
ren bekomt via ondermeer haar opdracht
bij de uitoefening van het bestuurlijke toe-
zicht. Daarnaast komen ook de Vlaamse
beleidsinitiatieven inzake het binnenlandse
bestuur aan bod.

Ten opzichte van het vorige jaar bevat het
jaarbeeld een aantal nieuwigheden. Zo
zijn er samenvattende cijfergegevens beschikbaar over

de begrotingen van de gemeenten en de
audits die worden uitgevoerd bij de
OCMW’s. Ook worden - per gemeente -
gegevens weergegeven over het personeel
dat tewerk gesteld is binnen het bestuur.

Daarnaast worden er dit jaar voor het eerst
samengestelde gegevens aangeboden.
Hierbij worden gegevens met elkaar ge-
combineerd. Zo worden bijvoorbeeld het
aantal inwoners in een bepaalde politie-
zone afgezet tegen de toelage die de ge-
meenten van de betreffende politiezone
aan die zone geven.

Alle lokale en provinciale besturen beko-
men in de loop van de maand mei een
exemplaar van het jaarbeeld. U kan het
boek ook raadplegen via onze website.

Katie Heyse

Kaarten: Tom Doesselaere
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Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur
Advies 1-2005 ‘De beleidsnota’s van de Vlaamse ministers
vanuit bestuurlijk-organisatorisch perspectief

Bram Opsomer

De Vlaamse ministers schetsen in hun beleidsnota’s de contouren van hun beleid voor de komende jaren. Voor de
realisatie van de beleidsplannen komen de ministers bij de bestuurlijke organisatie uit. In veel nota’s staan dan ook
voorstellen voor herformulering van taken van besturen, voor het bijsturen van verhoudingen tussen besturen,
voor het installeren van nieuwe bestuursvormen, voor de reorganisatie van sectoren.

De Hoge Raad formuleert in zijn advies 1-2005 bedenkingen over het geheel van deze nota’s vanuit het perspec-
tief van de Vlaamse bestuursorganisatie.

Inleiding

Met het advies heeft de Hoge Raad drie doelstellin-
gen voor ogen. Ten eerste wil de Hoge Raad hier-
mee een document afleveren waar de Vlaamse Re-
gering kan op terugvallen bij de verdere concreti-
sering van de beleidsnota’s in de jaarlijkse beleids-
brieven of in de eigenlijke voorstellen die gedurende
de volgende vijf jaar zullen worden uitgewerkt. Ten
tweede hoopt de Hoge Raad dat het Vlaams Parle-
ment de standpunten in dit advies op een geargu-
menteerde wijze in overweging zal nemen bij de
opvolging en de concretisering via decreten van
het beleid van de verschillende ministers. En ten
derde zal het ook door de Hoge Raad zelf gehan-
teerd worden als basisdocument waar naar kan
worden verwezen in de verdere advisering.

De kern van het advies wordt opgedeeld in twee
delen. In het eerste deel komen de algemene be-
denkingen aan bod, in het tweede deel wordt een
toetsing gemaakt van de belangrijkste principes uit
het bestuursakkoord dat op 25 april 2003 werd af-
gesloten ter afronding van het kerntakendebat. In
dat akkoord zijn heel wat belangrijke inter-
bestuurlijke afspraken vastgelegd waar een consen-
sus over werd gevonden tussen het lokale, het pro-
vinciale en het Vlaamse bestuursniveau.

Daarnaast bevat het advies ook een meer uitge-
breide motivatie waarin de Hoge Raad zijn bevin-
dingen motiveert aan de hand van verschillende
voorbeelden uit de beleidsnota’s. In die motivatie
wordt als het ware het bewijsmateriaal geleverd
voor de stellingnames van de Hoge Raad. Belang-
rijk is om te vermelden dat daarbij niet werd ge-
streefd naar volledigheid. Enkel de meest relevante
voorstellen uit de beleidsnota’s worden exempla-
risch aangehaald.

Voor een volledig overzicht van de belangrijkste
voorstellen uit alle Vlaamse beleidsnota’s die een
impact hebben de binnenlandse bestuurlijke orga-
nisatie, weliswaar zonder de analyse, kan worden
verwezen naar een discussienota die ter voorberei-
ding van dit advies werd opgesteld.

In dit artikel komt enkel de kern van het advies aan
bod. Voor de motivatie kan worden verwezen naar
het advies zelf.

Algemene bedenkingen

Er worden in het advies zeven algemene bedenkin-
gen geformuleerd over volgende onderwerpen:

� �Het statuut van het bestuursakkoord;

� �Het gemeente- en provinciedecreet;

� �De aanpak en uitwerking in de beleidsnota;

� �De invulling van de begrippen lokale en provin-
ciale besturen;

� �De rol van de OCMW’s;

� �De rol van de federale overheid;

� De toekomst van de Hoge Raad voor Binnenlands
Bestuur.

Het statuut van het bestuursakkoord

Het bestuursakkoord wordt in deel twee van de
advisering gehanteerd als basis voor de analyse van
de beleidsnota’s. Daarbij zijn vooral de algemene
afspraken in hoofdstuk één van dat akkoord voor
de Hoge Raad van belang. Ze vormen volgens de
Hoge Raad nog steeds een adequaat uitgangspunt
voor goede bestuurlijke verhoudingen. De Hoge
Raad stelt echter vast dat er na de ondertekening
op 25 april 2003 door de drie bestuursniveaus in
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Vlaanderen niets meer gebeurd is met dat akkoord.
Het werd nooit in een decreet gegoten of officieel
voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Met andere
woorden: het statuut van het akkoord is onduide-
lijk. Daardoor is het ook onduidelijk in welke mate
de nieuwe Vlaamse Regering en het nieuw samen-
gesteld Vlaams Parlement zich gebonden voelen
door het bestuursakkoord of zelfs maar op de
hoogte zijn van de tekst.

De Hoge Raad wil wijzen op het feit dat er voor het
bestuursakkoord reeds een ‘pact’ tussen de Vlaamse
Regering en de Vlaamse gemeenten en OCMW’s
en een ‘afsprakennota’ met de provincies werd af-
gesloten in 1999. In beide akkoorden hebben de
lokale en provinciale besturen, en vooral hun re-
presentatieve verenigingen, destijds veel tijd en
energie gestoken. Beide akkoorden zijn vervolgens
een stille dood gestorven, waarna de vorige Vlaamse
Regering (1999-2004) een volledig nieuw en ei-
gen akkoord wilde opstellen dat nog grootser was
opgevat. Opnieuw hebben de lokale en provinciale
besturen met hun verenigingen zich ten volle geën-
gageerd, met als resultaat het bestuursakkoord. De
Hoge Raad kan alleen maar hopen dat dat akkoord
niet hetzelfde lot is beschoren als het pact en de
afsprakennota. Daarom wil de Hoge Raad dat de
nieuwe Vlaamse meerderheid zo vlug mogelijk een
duidelijk signaal geeft dat het bestuursakkoord dit-
maal wel de legislatuurovergang zal overleven.

Het gemeente- en provinciedecreet

De Vlaamse overheid neemt zich voor om tegen
juli 2005 een gemeente- en provinciedecreet klaar
te hebben. De Hoge Raad vraagt zich af welk soort
van decreten er in zo’n korte tijdspanne op tafel
kan liggen en op welke manier het beloofde over-
leg met de besturen en hun vertegenwoordigende
organisaties zal georganiseerd worden. De Hoge
Raad wil er nogmaals op wijzen dat het gaat over

twee cruciale decreten die de toekomst van de lo-
kale en provinciale besturen volledig zal bepalen.

Dit probleem stelt zich nog explicieter voor de op-
maak van het provinciedecreet, omdat kan wor-
den vastgesteld dat momenteel alle aandacht en
energie gaat naar de opmaak van het gemeente-
decreet. Daardoor ontstaat opnieuw het gevaar dat
het provinciedecreet een doorslagje wordt van het
gemeentedecreet, terwijl de twee bestuursniveaus
op een aantal gebieden een totaal andere rationa-
liteit volgen.

Aanpak en uitwerking in de beleidsnota’s

De Hoge Raad stelt in de eerste plaats vast dat de
beleidsnota’s slechts de contouren van het beleid
van de respectievelijke ministers omschrijven.
Daarom kan eigenlijk geen sprake zijn van ‘beleids-
nota’s’ in de strikte zin van het woord. Ze zijn na-
melijk niet gekoppeld aan een concrete timing en
financiering. De Hoge Raad wil erop wijzen dat de
Vlaamse overheid dit op haar beurt nochtans wel
verwacht van de lokale en provinciale besturen.
Door het eerder vage karakter van de Vlaamse
beleidsnota’s is het ook niet eenvoudig om harde
standpunten te formuleren.

Daarnaast kan worden vastgesteld dat de Vlaamse
Regering niet de tijd heeft genomen om de beleids-
nota’s van de verschillende ministers naast elkaar
te leggen. De uitwerking van de beleidsnota’s is
zeer verschillend zowel op inhoudelijk vlak (zie ver-
der), als op het vlak van de gehanteerde filosofie
(doel en finaliteit van de beleidsnota), de metho-
diek van de beleidsnota (al dan niet gekoppeld aan
een bepaalde invulling van strategische planning)
en de manier waarop de presentatie is opgevat (zeer
uitgebreide proza-beleidsnota’s versus zeer schema-
tische beleidsboomnota’s). Ook die verscheidenheid
maakt het lastig om de nota’s vanuit bestuurlijk-
organisatorisch perspectief te analyseren.

Welke besturen worden bedoeld?

De Hoge Raad stelt, net zoals in zijn advies over de
beleidsnota’s van de vorige Vlaamse legislatuur, vast
dat de beleidsnota’s te vaak terminologische
preciesheid missen. Wanneer sprake is van lokale
besturen zijn nu eens de gemeenten bedoeld, soms
gemeenten en OCMW’s en dan weer gemeenten
en provincies.

Het is volgens de Hoge Raad voor een ordentelijke
discussie over de binnenlandse bestuurlijke organi-
satie absoluut noodzakelijk een meer consequente
terminologie te hanteren. Lokaal bestuur is een

Foto: C
hris Rollew

agen
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verzamelterm voor alle bestuursinstellingen waar-
voor het gemeentebestuur op lokaal vlak verant-
woordelijkheid draagt. Dit betekent concreet uiter-
aard het gemeentebestuur zelf, maar ook het
OCMW-bestuur, de intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden, het autonoom gemeentebedrijf of
andere gemeentelijke verenigingen, de politiezone.
Als geen onderscheid moet worden gemaakt dan
vallen die volgens de Hoge Raad dus allen onder
de term ‘lokaal bestuur’. Als toch een onderscheid
nodig is, dan is het volgens de Hoge Raad beter
het bestuursorgaan met naam te noemen. Alles-
zins kan onder de term lokaal bestuur nooit het
provinciaal bestuursniveau vallen.

Ook worden voor de verwijzing naar de provincies
soms termen als regionaal, subregionaal, boven-
lokaal gehanteerd. Om alle misverstanden te ver-
mijden hanteert men best gewoon de term pro-
vinciaal of intermediair bestuursniveau, zoals dat
ook werd afgesproken in het bestuursakkoord.

OCMW-besturen

Aansluitend bij het vorige punt over de invulling
van de begrippen ‘lokaal’ en ‘provinciaal’ moet de
Hoge Raad vaststellen dat in de beleidsnota’s bijna
geen aandacht wordt besteed aan de OCMW-be-
sturen. Ofwel wordt naar de gemeenten verwezen,
ofwel naar de lokale besturen, maar het is nooit
echt duidelijk of ook de OCMW’s bedoeld worden.
Nochtans vormt het OCMW tot op heden nog
steeds een verzelfstandigd bestuur dat voor een
groot deel los staat van het gemeentebestuur en
dat belangrijke eigen bevoegdheden heeft binnen
het lokaal beleid.

Federale overheid

Ook de federale overheid blijft een belangrijke actor
die de werking van de lokale en provinciale bestu-
ren kan beïnvloeden. Toch wordt er in de beleids-
nota’s weinig of geen aandacht aan besteed. Zo
wordt in de beleidsnota Binnenlands Bestuur wel
gesproken over overleg tussen Vlaanderen en de
lokale en provinciale besturen, maar wordt nergens
een aanzet gegeven om de noodzaak van een ge-
structureerd overleg ook aan te kaarten bij de fede-
rale overheid. Ook in de beleidsnota stedenbeleid
wordt niet aangegeven hoe het federale steden-
beleid beter kan worden afgestemd op het Vlaams
stedenbeleid.

Dit wekt bij de Hoge Raad de indruk dat de Vlaamse
ministers als het ware op een eiland leven en wei-
nig oog hebben voor wat op andere bestuurs-
niveaus aan beleid wordt gevoerd. Daarom moet

volgens de Hoge Raad nagedacht worden over een
soort forum waar de vier bestuursniveaus (lokaal,
provinciaal, Vlaams en federaal) elkaar kunnen ont-
moeten en kunnen zorgen voor een betere afstem-
ming van het beleid. Dit forum zou meteen ook
kunnen fungeren als formeel aanspreekpunt voor
de lokale en provinciale besturen bij de federale
overheid voor mogelijke problemen, iets wat voor-
heen steeds moest gebeuren via de tussenstap van
de Vlaamse overheid.

Advies versus overleg: de toekomst van de Hoge
Raad voor Binnenlands Bestuur

Op 2 juni 2004 publiceerde de Hoge Raad zijn ad-
vies 4-2004 over het voorontwerp van decreet hou-
dende de oprichting van een Vlaamse Adviesraad
voor Bestuurszaken als opvolger van de Hoge Raad
voor Binnenlands Bestuur. De Hoge Raad bevestigde
in dat advies een aantal standpunten die reeds
meermalen waren ingenomen door de Hoge Raad
en die hier nogmaals worden herhaald :

� Er is een strikte scheiding noodzakelijk van ad-
vies en overleg. Uit de werking van de Hoge Raad
voor Binnenlands Bestuur blijkt namelijk dat het
enkel regelen van de strategische advisering, zon-
der het decretaal verankeren van structureel over-
leg, soms nefast kan zijn voor de onafhankelijk-
heid van een adviesraad. Zeker indien de belan-
genorganisaties van de lokale en provinciale be-
sturen formeel zitting nemen in de raad. Enkel
indien de lokale en provinciale besturen, al dan
niet via hun organisaties, een apart forum krij-
gen voor overleg met de Vlaamse overheid, kan
nagedacht worden over een echt onafhankelijke
samenstelling en werking van de Hoge Raad of
een eventuele opvolger;

� De bestuurlijke organisatie wordt in Vlaanderen
niet enkel meer bepaald door het beleidsdomein
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Binnenlands Bestuur, maar door alle Vlaamse
sectormateries. Dit past in een ruimere bestuur-
lijke evolutie in Vlaanderen waar de focus wordt
gelegd op de responsabilisering van de recht-
streeks verkozen besturen en op het belang van
het lokale niveau als burgernabij bestuur. Een
adviesraad die moet adviseren over de bestuur-
lijke organisatie moet dus volgens de Hoge Raad
best een sectoroverschrijdende rol vervullen om
zodoende toch adviezen over de beleidsdomei-
nen heen te kunnen uitbrengen, eventueel in
samenspraak met de andere sectorale advies-
raden. Dit heeft dan uiteraard wel gevolgen voor
de samenstelling, de middelen en het personeel
van de adviesraad (ook al omdat het beleids-
domein Bestuurszaken naast binnenlands bestuur
ook andere beleidsvelden omvat, zoals het Vlaams
personeelsbeleid).

De Hoge Raad is onder bovenstaande voorwaar-
den absoluut voorstander van de hervorming tot
een nieuwe en onafhankelijke adviesraad. In de
beleidsnota Binnenlands Bestuur staat duidelijk dat
het de bedoeling is dat gedurende deze legislatuur
de Hoge Raad in het kader van het project Beter
Bestuurlijk Beleid wordt omgevormd tot de strate-
gische adviesraad voor Bestuurszaken. Opnieuw
ontbreekt echter ook bij dit voorstel de concrete
timing en financiering van de hervorming. Zoals
hierboven gesteld zal een adviesraad Bestuurszaken
ongetwijfeld kosten met zich meebrengen indien
die raad op een degelijke manier zijn taak wil uit-
voeren. Tot op heden blijft de Vlaamse Regering
echter vasthouden aan de eis dat de hervorming
financieel neutraal moet zijn. Dit lijkt volgens de
Hoge Raad niet te realiseren en zorgt voor veel
onduidelijkheid. De Hoge Raad wil daarom van de
Vlaamse Regering zo vlug mogelijk een duidelijk
zicht op zijn eigen toekomst. Want de huidige grijze
zone waarin de Hoge Raad zich bevindt, werkt niet
motiverend voor de leden en ondermijnt de slag-
kracht van de raad.

Toetsing van het bestuursakkoord

In het tweede deel van het advies wordt de toet-
sing gemaakt van de principes die werden vastge-
legd in het bestuursakkoord. Door het vage karak-
ter van de beleidsnota’s (zie algemene bedenkin-
gen) is het voor de Hoge Raad heel moeilijk om nu
reeds zijn definitief standpunt te bepalen over de
voorstellen die zijn opgenomen. Toch kunnen een
aantal trends worden onderscheiden. Eerst worden
de positieve trends aangeduid, vervolgens wordt
gefocust op een aantal aandachtspunten.

Enkele positieve trends

Er kan worden vastgesteld dat de afspraken die
werden vastgelegd in het bestuursakkoord voor een
deel kunnen worden teruggevonden in het Vlaams
regeerakkoord en in bepaalde beleidsnota’s, althans
op principieel niveau. Op het niveau van de con-
crete invulling van die afspraken in de operationele
voorstellen, is die invulling reeds minder duidelijk
aanwezig (zie de aandachtspunten).

� In het kader van de subsidiariteit worden de lo-
kale besturen, als meest burgernabije overheid,
in heel wat beleidsnota’s op principieel niveau
aangeduid als cruciale partner bij het beleid. Dit
is alvast een verbetering ten opzichte van de vo-
rige beleidsnota’s. Het provinciale bestuursniveau
wordt, conform de afspraken in het kerntaken-
debat, in een aantal beleidsnota’s naar voor ge-
schoven als bovenlokale taakbehartiger en onder-
steuner van de lokale besturen;

� Het overleg met de lokale en provinciale bestu-
ren wordt in bijna alle beleidsnota’s teruggevon-
den, al is de invulling van dat overleg in de meeste
ervan nog heel onduidelijk;

� De Hoge Raad stelt vast dat de groeivoet van het
Gemeentefonds in het regeerakkoord wordt vast-
gelegd op 3,5%. Daardoor kunnen gemeenten
nu, althans voor wat dat deel van de inkomsten
betreft, een realistische langetermijnplanning op-
stellen. De Hoge Raad is daarnaast verheugd te
kunnen vaststellen dat de Vlaamse overheid van
plan is om de groeivoet voor het Provinciefonds
gelijk te schakelen met de groeivoet voor het
Gemeentefonds;

� In het kader van de financiële verhoudingen tus-
sen de bestuursniveaus zijn zowel de effectenrap-
portering als de compensatieregeling in het
Vlaams regeerakkoord en in de beleidsnota Bin-
nenlands Bestuur terug te vinden;

� Ook de afstemming tussen de sectorale subsidie-
stromen, het verminderen van de planlast en de
afstemming van het specifiek toezicht vormen in
de meeste beleidsnota’s, en dan vooral in de
beleidsnota Binnenlands Bestuur, een belangrijke
principiële doelstelling voor de volgende legis-
latuur;

� De Hoge Raad stelt vast dat de vernieuwingsdrang
van de ministers, in vergelijking met de vorige
legislatuur, wat verminderd is. Zo is er tijd om de
hervormingen die in de vorige legislatuur wer-
den ingezet verder te implementeren, te evalue-
ren en eventueel bij te sturen. Ook is er in de



8

BinnenBand - april 2005 - nr. 42

beleidsnota’s aandacht, opnieuw vooral op prin-
cipieel niveau, voor beleidsafstemming tussen de
verschillende beleidsdomeinen op Vlaams niveau;

� Enkel in de beleidsnota Binnenlands Bestuur wor-
den enkele concrete acties aangekondigd met als
specifiek doel het verbeteren van de bestuurs-
kracht van de lokale besturen (zoals meer moge-
lijkheden voor samenwerking tussen gemeente
en OCMW en de evaluatie van fusies en inter-
gemeentelijke samenwerking). De Hoge Raad
acht die denkpistes waardevol, maar wenst daar-
bij te benadrukken dat hier opnieuw in de eerste
plaats de lokale verantwoordelijkheid moet prime-
ren. In navolging van advies 5-2004 ‘Lokaal be-
sturen in de stad’, moeten bovenstaande denk-
pistes zoveel mogelijk leiden tot nieuwe inzich-
ten, mogelijkheden en stimulansen voor de lo-
kale besturen om hun bestuurskracht te verbete-
ren, eerder dan tot nieuwe betuttelende verplich-
tingen.

Ook in andere beleidsnota’s kunnen, minder ex-
pliciet, instrumenten worden teruggevonden ter
versterking van de autonomie en bestuurskracht
van de lokale en provinciale besturen. Die nemen
verschillende vormen aan: vereenvoudigen van
regelgeving, deregulering, de mogelijkheid tot
intergemeentelijke samenwerking, ondersteu-
ning, stimulering, het aanbieden van vorming,
het verzamelen en verspreiden van goede prak-
tijken, en de inzameling en beschikbaarstelling
van data;

� Tenslotte worden in de beleidsnota’s verschillende
voorstellen gedaan om op basis van interbestuur-
lijke samenwerking een geïntegreerd aanspreek-
punt voor de burger op te starten op lokaal of
provinciaal niveau. Er is ook beperkt aandacht
voor de gebiedsgerichte (samen)werking.

Aan de andere kant is het uiteraard eigen aan be-
leidsnota’s die worden opgesteld in het begin van
een legislatuur dat ze bol staan van de goede be-
doelingen. Het tegendeel zou verbazen. De Hoge
Raad zal er in de loop van deze legislatuur op
toezien dat die uitgangspunten ook effectief wor-
den nageleefd bij de implementatie van de voor-
stellen uit de beleidsnota’s. Waar nodig zal ten
gepaste tijde een standpunt of advies worden ge-
formuleerd. Als bijlage bij het advies werd alvast
een lijst gevoegd van punten waar de Hoge Raad
in komende legislatuur verder wil over adviseren.

Aandachtspunten

De Hoge Raad wijst tenslotte op een aantal belang-

rijke aandachtspunten die betrekking hebben op
het bestuursakkoord:

� In het Vlaams regeerakkoord en in de beleids-
nota’s wordt nauwelijks een aanzet gegeven om
blijvend werk te maken van een optimalisering
van de verdeling van taken, middelen en verant-
woordelijkheden. Nochtans was steeds aangekon-
digd dat het bestuursakkoord slechts een mo-
mentopname was en dat het kerntakendebat ook
daarna moet worden verder gezet.

De Hoge Raad houdt in dit kader een pleidooi
voor een bestuurlijk effectenrapport, waarbij bij
elk Vlaams voorstel of ontwerp van beslissing tel-
kens eerst de afweging wordt gemaakt of daar-
voor geen verantwoordelijkheid kan worden toe-
gekend aan het lokale of provinciale bestuurs-
niveau;

� De invulling van het subsidiariteitprincipe, één
van de belangrijkste principes van het bestuurs-
akkoord, blijft meestal heel vaag in de beleids-
nota’s. In een aantal beleidsnota’s is er een be-
scheiden poging om ook effectief enkele be-
voegdheden naar de lokale of provinciale bestu-
ren door te schuiven, maar het blijft op operatio-
neel niveau eerder aan de magere kant, zeker in-
dien de vergelijking wordt gemaakt met andere
Europese landen. Nog teveel wordt subsidiariteit
in Vlaanderen geïnterpreteerd als het verschui-
ven van taken en middelen waarvoor in ruil aan
een aantal verplichtingen moet worden voldaan.
De Vlaamse overheid houdt meestal de eind-
verantwoordelijkheid in eigen handen. Terwijl bij
subsidiariteit de focus eerder moet liggen bij het
verschuiven van verantwoordelijkheden, zonder
daaraan betuttelende verplichtingen te koppe-
len. Lokale besturen zijn per slot van rekening de
meest burgernabije besturen die volgens recent
onderzoek op het grootste vertrouwen kunnen
rekenen van alle Vlaamse overheden en die bo-
vendien onderworpen zijn aan rechtstreekse de-
mocratische controle.

Opnieuw ziet het er dus naar uit dat, ondanks
sommige politieke verklaringen, er tijdens deze
legislatuur op dit vlak geen echte trendbreuk zal
op te tekenen vallen;

� Een argument dat men vaak hanteert voor de
reden waarom men vanuit Vlaanderen niet vlug
geneigd is om veel taken en verantwoordelijkhe-
den door te schuiven naar de lokale of provin-
ciale besturen, is dat die besturen niet steeds over
voldoende capaciteiten zouden beschikken om
dat op een degelijke manier te kunnen opnemen.
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De Hoge Raad erkent dat dit in de huidige situa-
tie voor een deel waar is. Alleen mag dit geen
argument zijn waar de Vlaamse overheid zich blijft
achter schuilen zonder er iets aan te doen. Want
taken en verantwoordelijkheden doorschuiven,
betekent ook substantiële middelen en dus macht
doorschuiven. En dit blijkt voor de Vlaamse over-
heid vaak een stap te ver.

In dit verband wenst de Hoge Raad erop te wij-
zen dat de vorige Vlaamse minister bevoegd voor
Binnenlandse Aangelegenheden, de heer Paul Van
Grembergen, zich in een omzendbrief engageer-
de om een deel van de bijkomende middelen die
Vlaanderen zal ontvangen ten gevolge van de
Lambermontakkoorden aan de lokale besturen
door te sluizen. De Hoge Raad vindt dit engage-
ment niet terug in het regeerakkoord of in het de
beleidsnota Binnenlands Bestuur. De Hoge Raad
vraagt dat de nieuwe Vlaamse Regering zijn stand-
punt hieromtrent zo vlug mogelijk bepaalt en
communiceert naar de lokale besturen;

� Subsidiariteit betekent dus ook het actief verster-
ken van de bestuurskracht en de autonomie van
de lokale en provinciale besturen, zodat ze alle
taken op een degelijke manier kúnnen uitvoeren.
In die zin betreurt de Hoge Raad dat niet gedacht
wordt aan een regioscreening, zoals dat in het
advies 3-2002 van de Hoge Raad wordt voorge-

steld. Dit is een proces dat moet uitgevoerd wor-
den per streek om maatwerk mogelijk te maken.
Belangrijk hierbij is dat alle lokale actoren betrok-
ken moeten worden: niet alleen de betrokken
gemeenten maar ook bijvoorbeeld het midden-
veld. Zo kan een debat op gang worden gebracht
over de knelpunten en kansen om de bestuurs-
kracht te vergroten. Dit proces maakt het moge-
lijk dat gemeenten een actieplan opstellen en
vrijwillig initiatieven nemen;

� In de beleidsnota Binnenlands Bestuur wordt ver-
wezen naar een aantal algemene afspraken zoals
die werden vastgelegd in het bestuursakkoord,
en wordt gesteld dat die moeten worden door-
getrokken naar de verschillende beleidsdomei-
nen. In de eerste plaats is het voor de Hoge Raad
van belang dat de minister bevoegd voor het
beleidsdomein Binnenlands Bestuur en zijn of haar
administratie zelf de afspraken naleeft die zijn
vastgelegd in het bestuursakkoord. Vanuit het
beleidsdomein Binnenlands Bestuur moet als het
ware het goede voorbeeld worden gegeven en
moet gewerkt worden aan de naleving van de
afspraken, ook in de andere beleidsdomeinen.

Om die reden betreurt de Hoge Raad dat in de
beleidsnota Binnenlands Bestuur niet wordt ge-
sproken over een mogelijke coördinerende rol
voor de minister bevoegd voor Binnenlands Be-
stuur of zijn administratie. Volgens de Hoge Raad
is het de taak van dit beleidsdomein om te fun-
geren als draaispil voor beslissingen van de
Vlaamse overheid die gevolgen hebben voor het
lokale of provinciale bestuursniveaus. Daar moet
de afstemming gebeuren en moeten de afspra-
ken uit het bestuursakkoord worden bewaakt;

� In verband met de afstemming tussen de verschil-
lende beleidsdomeinen vraagt de Hoge Raad spe-
cifiek aandacht voor de hervorming van de
Vlaamse administratie onder de noemer Beter Be-
stuurlijk Beleid. De Hoge Raad wenst namelijk te
waarschuwen voor een te verkokerde administra-
tie. De Hoge Raad erkent dat er altijd wel een
bepaalde mate van verkokering zal bestaan op
het centrale bestuursniveau. Wel wordt hierdoor
de verantwoordelijkheid groter om provinciaal of
lokaal het beleid te coördineren en de beleids-
initiatieven op elkaar af te stemmen. Deze ver-
antwoordelijkheid moet in toepassing van het
subsidiariteitsbeginsel uitdrukkelijk erkend wor-
den door de Vlaamse overheid.

Daarnaast hoopt de Hoge Raad dat er voldoende
rekening wordt gehouden met de positie van de
lokale en provinciale besturen in de BBB-opera-

Foto: Vlaam
s Parlem
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tie, vooral dan in relatie met de verzelfstandigde
agentschappen. Tenslotte betreurt de Hoge Raad
de onlogische verdeling van de bevoegdheden
onder de ministers van de Vlaamse Regering en
onder de commissies in het Vlaams Parlement;

� In de beleidsnota Binnenlands Bestuur wordt geen
aanzet gegeven om het overleg met de lokale en
provinciale besturen en met hun vertegenwoor-
digende organisaties decretaal te verankeren. Dit
is nochtans de enige manier om dat overleg ook
effectief te garanderen.

De Hoge Raad wil bijkomend benadrukken dat
het van belang is dat het overleg wordt gestart
bij het begin van het besluitvormingsproces, en
dus niet pas indien reeds een definitieve consen-
sustekst op tafel ligt. Anders wordt het overleg al
vlug gedegradeerd tot een ‘toelichtingsessie’,
waarbij de Vlaamse overheid enkel nog aangeeft
wat ze van plan is en waar er voor het overige
nog slechts punten en komma’s kunnen wijzigen.
De Hoge Raad juicht in die zin het gebruik van
zogenaamde witboeken toe voorafgaand aan de
eigenlijke redactie van regelgeving, op basis waar-
van dan de overleg- en adviesprocedure kan star-
ten;

� �De fiscale autonomie van de gemeenten en pro-
vincies kan als principe niet worden teruggevon-
den in het regeerakkoord en in de beleidsnota’s.
Integendeel, de Vlaamse overheid geeft de indruk
dat op een beperkt aantal gebieden de gemeen-
telijke of provinciale fiscaliteit als instrument voor
het Vlaams beleid zal worden gebruikt. Zo kan in
de beleidsnota’s worden gelezen dat het de be-
doeling is dat de gemeentelijke en provinciale
fiscaliteit bedrijfsvriendelijker wordt en dat de
forfaitaire afvalbelasting zal worden afgeschaft.

De Hoge Raad wil dat de discussie over de ge-
meentelijke en provinciale fiscaliteit wordt ge-
voerd in overleg met de betrokken besturen, die
duidelijk blijk geven van goede wil, of hun verte-
genwoordigende organisatie en dat het gevoerd
wordt aan de hand van volledige en genuan-
ceerde cijfers en met respect voor de grote ver-
scheidenheid tussen de besturen;

� �In verband met de vermindering van de planlast
en het specifiek toezicht betreurt de Hoge Raad
het vage karakter van de voorstellen en het feit
dat in elke beleidsnota een eigen invulling wordt
gegeven aan dit principe. Daarenboven zijn de
voorstellen niet steeds heel erg doordacht, waar-
door de haalbaarheid twijfelachtig wordt. Ook
blijft het onduidelijk in welke mate de sectorale
beleidsdomeinen echt bereid zijn om zich aan

algemene kaderrichtlijnen te houden. Enkele re-
cente besluiten van de Vlaamse Regering stem-
men alleszins niet hoopvol.

Daarnaast betreurt de Hoge Raad dat de vraag
naar het al dan niet voortbestaan van de speci-
fieke financiering en de eventuele integratie in
de algemene financiering (zie bestuursakkoord)
in de beleidsnota’s niet wordt gesteld.

Ook de problematiek van het bindend advies door
de Vlaamse administratie wordt niet aangehaald

in de beleidsnota’s. Op dit punt ondervinden lo-
kale en provinciale besturen nog een grote mate
van betutteling vanuit de Vlaamse administratie.
Ten eerste kan een advies eigenlijk nooit bindend
zijn. De besturen moeten op basis van het advies
een eigen beslissing kunnen nemen. Ten tweede
blijken die adviezen meestal opgesteld door één
gemachtigd ambtenaar die enkel en alleen oog
heeft voor zijn beleidsdomein, zonder te besef-
fen dat bepaalde beslissingen op lokaal of pro-
vinciaal niveau een onderdeel vormen van een
groter geheel. Of de besturen ontvangen voor
één dossier meerdere bindende adviezen die soms
zelfs elkaar tegenspreken. De Hoge Raad vraagt
daarom aan de Vlaamse overheid om dit instru-
ment niet langer te hanteren;
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�

� In de beleidsnota’s kunnen een aantal voorstel-
len worden teruggevonden die de lokale en pro-
vinciale autonomie potentieel in gevaar kunnen
brengen: globaal fiscaal pact, afschaffing forfai-
taire afvalbelasting, de mogelijke sanering van de
intergemeentelijke samenwerkingsvormen op het
vlak van Energie, de invoering van de economi-
sche impacttoets en de vele voorstellen om een
geïntegreerd loket of aanspreekpunt te installe-
ren op het lokaal of provinciaal niveau;

� Vanuit de verschillende beleidsdomeinen kan
worden vastgesteld dat het decreet op de inter-
gemeentelijke samenwerking niet steeds voldoet
aan de noden op het terrein. Het decreet is in be-
paalde gevallen te detaillistisch en biedt te wei-
nig mogelijkheid tot flexibiliteit, vooral op het vlak
van de samenwerking met de provincies (beper-
king tot 20%) of andere semi-publieke of private
actoren. Daarom is steeds meer vraag naar spe-
cifieke regelingen die een uitzondering op dat
decreet mogelijk maken. De vraag kan dus ge-
steld worden of er een bepaalde regeling voor
de interbestuurlijke relaties noodzakelijk gewor-
den is. Dit biedt het voordeel dat niet telkens
specifieke regelingen moeten uitgewerkt worden

naar gelang de materie. De Hoge Raad doet op
dit ogenblik nog geen definitieve uitspraak over
de gewenste piste. Verder debat en onderzoek
zijn noodzakelijk. De Hoge Raad vraagt daarom
in de eerste plaats dat het probleem van de inter-
bestuurlijke samenwerking een belangrijk onder-
deel vormt van de wetenschappelijke evaluatie
van het decreet op de intergemeentelijke samen-
werking die in de beleidsnota Binnenlands Be-
stuur wordt aangekondigd. Daarnaast zal ook de
Hoge Raad zelf deze problematiek meenemen en
zijn definitief standpunt bepalen als die evaluatie
op de agenda van de Hoge Raad staat.

Het volledige advies 1-2005 (met de motivatie)
en de voorafgaande discussienota vindt u op
de webstek van de Hoge Raad:
http://binnenland.vlaanderen.be/HRBB.

Voor alle vragen of opmerkingen kunt u ook
steeds contact opnemen met het secretariaat:
Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur
Markiesstraat 1 (lokaal 602), 1000 Brussel
Tel: 02-553 40 15
e-mail: bram.opsomer@ewbl.vlaanderen.be

Het “Eerste kwaliteitscongres voor lokale besturen”,
georganiseerd door de Stad Gent i.s.m. de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Insti-
tuut voor de Overheid (K.U. Leuven) zal plaatsvinden op
dinsdag 19 april 2005 van 8u30 tot 17u00 in de Aula
van de Gentse universiteit (Volderstraat 9 -Gent).

Deze dag is bedoeld voor alle ambtenaren uit steden,
gemeenten, OCMW’s en provinciebesturen in Vlaande-
ren die integrale kwaliteitszorg als belangrijk aandachts-
punt erkennen.

Dit eerste kwaliteitscongres voor lokale besturen wil een
platform creëren, bestaande uit kwaliteitsverantwoorde-
lijken van deze diverse lokale besturen zodat informatie
en ervaringen inzake integrale kwaliteitszorg kunnen uit-
gewisseld worden. De onderwerpen die worden gebracht
zijn dan ook specifiek afgestemd op de interesses en
praktijkgebieden van deze lokale besturen.

De drie centrale thema’s die aan bod komen zijn:

� Kwaliteitszorg: vrijwillig via een kwaliteitsmodel of op-
gelegd bij decreet?

� Hoe kwaliteit managen via processen?

� Personeel en klanten als componenten van het kwali-
teitsbeleid

Elk thema wordt ingeleid door prof. Dr. Geert Bouckaert
(IvO), vervolgens komen er meerdere praktijkgetuigenis-
sen aan bod en wordt het thema afgesloten door een
paneldiscussie met moderator Frank Edelynck.
Voor inhoudelijke informatie:
Ingeborg Maes - Tel: 09-266 73 86, Fax: 09 266 73 49
E-mail: ingeborg.maes@gent.be

Voor inschrijvingen:
Linda Francx Tel: 02-211 55 56, Fax: 02-211 56 00
E-mail: linda.francx@vvsg.be

Gent - Kwaliteitscongres 2005

Wetenswaard

�
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Werken aan kwaliteit in de lokale besturen: welke initiatieven bestaan er?

Katie Heyse

Dit artikel poogt een overzicht te geven van de ini-
tiatieven die al bestaan (en die bij ons bekend zijn)
om het werken aan kwaliteitszorg binnen de lokale
besturen te stimuleren. Allereerst wordt stil gestaan
bij het Common Assessment Framework (CAF), dat
stilaan ruime bekendheid geniet bij de overheids-
besturen. Het is een model van zelfevaluatie, speci-
fiek afgestemd op overheidsbesturen. Het is geba-
seerd op EFQM, maar minder complex. Dit biedt
als voordeel dat het makkelijker en sneller kan toe-
gepast worden in het bestuur.

In een volgend onderdeel van het artikel wordt
gefocust op benchmarking. Het European Institute
for Public Administration (EIPA) heeft het initiatief
genomen om CAF-toepassingen binnen overheids-
besturen te verzamelen en aan te bieden op hun
website. Op deze wijze krijgen besturen, die dit
wensen, informatie over andere besturen met wie
ze eventueel een benchmarking-project kunnen
opzetten. Globale resultaten op de 9 criteria van
het CAF-model zijn in het artikel opgenomen.

Recent is een netwerk voor kwaliteit binnen lokale
besturen opgericht. Het initiatief daartoe is geno-
men door het Instituut voor de Overheid
(KULeuven). Reeds een vijfentwintigtal lokale be-
sturen zijn aangesloten bij dit netwerk.

Tot slot wordt de aandacht gevestigd op twee con-
ferenties over kwaliteit die gepland zijn voor de
volgende maanden. De eerste kwaliteitsconferentie
voor de lokale besturen heeft plaats op 19 april in
Gent. De derde Belgische conferentie voor kwali-
teit in de overheid heeft plaats op 17 en 18 okto-
ber in Brussel.

Verder in dit nummer vindt u nog bijdragen van
twee gastauteurs rond het thema kwaliteitsmana-
gement bij lokale besturen. Het gaat om Ingeborg
Maes, die binnen de stad Gent de kwaliteitsinitia-
tieven, die door de verschillende stadsdiensten ge-
nomen worden ondersteund en coördineert en om
Nick Thijs, die binnen het Instituut voor de over-
heid (KULeuven) onderzoek verricht en opleiding
geeft rond het thema en ook het kwaliteitsnetwerk
voor lokale besturen heeft opgericht.

Common assessment framework

Het CAF is een instrument voor zelfevaluatie speci-

fiek gericht op overheidsorganisaties. Het instru-
ment wil helpen bij het gebruik van technieken voor
kwaliteitsmanagement om de prestaties te verbe-
teren. Het CAF biedt hiertoe een eenvoudig, ge-
makkelijk bruikbaar kader. Het is gebaseerd op het
EFQM-model. De 9 criteria van het CAF komen
overeen met die van het EFQM-model. Voordeel
ten opzicht van het EFQM-model is dat het CAF-
model een specifieke vertaling naar de overheids-
besturen ondergaan heeft. Daarnaast is het CAF een
“light” versie van het EFQM-model, wat het mak-
kelijker en sneller toepasbaar maakt.

Het CAF werd ontwikkeld in opdracht van de Mi-
nisters verantwoordelijk voor Ambtenarenzaken en
openbaar bestuur van de lidstaten van de Europese
Unie. Het wordt dan ook aangeboden in alle lidsta-
ten van de Unie.

Het CAF heeft vier belangrijke doelstellingen:

� rekening houden met de specifieke eigenschap-
pen van de overheidssector;

� een hulpmiddel zijn voor leidinggevenden in de
publieke sector die de werking van hun organi-
satie willen verbeteren;

� een brugfunctie uitoefenen tussen de verschil-
lende modellen voor kwaliteitsmanagement die
gebruikt worden;

� de uitvoering van benchmarking mogelijk ma-
ken tussen overheidsorganisaties (daarover meer
in volgende onderdeel van dit artikel).

Het CAF is ontwikkeld voor alle onderdelen van de
publieke sector en is toepasbaar op overheids-
organisaties, zowel op nationaal/federaal, regionaal
als lokaal niveau. Het CAF kan gebruikt worden in
verscheidene omstandigheden, bijvoorbeeld als
onderdeel van een systematisch hervormings-
programma of als basis voor het bepalen van de
doelstellingen van verbeteringsacties in overheids-
organisaties. In sommige gevallen, en in het bij-
zonder in zeer grote organisaties, kan een zelf-
evaluatie ondernomen worden in een deel van de
organisatie, bijvoorbeeld een bepaald departement,
afdeling of dienst.

De structuur van het CAF bestaat uit negen vakken
en geeft de belangrijkste aspecten weer die in over-
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weging moeten worden genomen bij elke organi-
satieanalyse. Binnen elk van deze kenmerken - ook
criteria genoemd - wordt een lijst met subcriteria
opgesomd. Deze subcriteria bepalen de belangrijk-
ste aandachtspunten die moeten worden onder-
zocht wanneer men een organisatie evalueert.

CAF biedt een organisatie een krachtig kader om
een proces van permanente verbetering op te star-
ten. Het CAF geeft als resultaat:

� een evaluatie gebaseerd op bewijzen

� een manier om een samenhang in de aanpak en
een consensus te creëren over wat moet gebeu-
ren om een organisatie te verbeteren

� een manier om de vooruitgang te meten in de
tijd via periodieke zelfevaluatie

� een link tussen de doelstellingen en de onder-
steunende strategieën en processen

� een manier om verbeteringsactiviteiten te rich-
ten op punten waar ze het meest nodig zijn

� mogelijkheden om goede praktijken te promoten
en te delen met de verschillende onderdelen van
een organisatie en met andere organisaties

� een manier om enthousiasme te creëren bij de
medewerkers door hen te betrekken bij het
verbeteringsproces

� kansen om vooruitgang en buitengewone pres-
taties te identificeren

� een mogelijkheid om verschillende kwaliteits-
initiatieven te integreren in de normale bedrijfs-
voering

Samengevat, een zelfevaluatie op basis van het CAF-
model biedt de organisatie een kans om te leren
over zichzelf.

Vergeleken met een volledig ontwikkeld model van
Total Quality Management, is het CAF een ‘licht’
model, speciaal geschikt om een basisidee te krij-
gen over hoe de organisatie presteert. We gaan er
van uit dat elke organisatie die verder wenst te gaan,
één van de meer uitgewerkte modellen zal kiezen
(zoals bijvoorbeeld het EFQM model). Het CAF heeft
het voordeel dat het verenigbaar is met deze mo-
dellen. Het kan daarom een eerste stap betekenen
voor een organisatie die wil investeren in kwaliteits-
management.

Deze informatie is gebaseerd op de brochure over
het CAF 2002. In deze brochure vindt u nog verder
informatie. De brochure is te vinden op de site van
het EIPA op volgend adres: www.eipa.nl .

Benchmarking

Benchmarking is een techniek die kan gebruikt
worden om de werking van je bestuur te verbete-
ren, verder te optimaliseren. De techniek bestaat
erin dat je de werking van je eigen bestuur gaat
vergelijken met een ander bestuur. Het moet daar-
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bij gaan om een bestuur dat vergelijkbaar is met
het jouwe. Een bestuur gaat met andere woorden
op zoek naar andere relevante besturen, waarmee
zij zichzelf en haar prestaties kan vergelijken.

Deze techniek die aan belangstelling wint onder
de overheidsdiensten binnen de Europese Unie, kan
een krachtig en effectief instrument zijn voor de
organisatieontwikkeling, daar het gezonde basis-
principes hanteert zoals ‘niet het wiel opnieuw uit-
vinden’ en ‘leren van anderen’. Het CAF en andere
relevante werkinstrumenten voor de analyse van
organisaties, kunnen worden gebruikt om bench-
marking te ondersteunen.

On line zelfevaluatie invullen

Door het CAF te gebruiken via de website van EIPA,
kan een organisatie een on-line evaluatieformulier
invullen na het uitvoeren van de zelfevaluatie. De
bereikte resultaten blijven anoniem, maar de orga-
nisatie zal een feedback krijgen over haar score t.o.v.
van het gemiddelde van andere organisaties die het
CAF hebben toegepast in hetzelfde land of in de-
zelfde activiteitensector.

De resultaten van de zelfevaluatie zullen deel uit-
maken van de Europese CAF-database, die infor-
matie bevat omtrent organisaties die de CAF toe-
gepast hebben, de sector waarin deze organisaties
actief zijn, hun personeelsomvang en hun contact-
personen. Door het aanbod van sleutelinformatie,
kan de database de publieke administraties helpen
gepaste benchmarkingpartners te identificeren.

Database met zelfevaluatievoorbeelden

Het EIPA heeft op deze manier een stilaan uitge-
breide database uitgebouwd van besturen die het
CAF hebben toegepast binnen hun organisatie en
die de resultaten van de zelfevaluatie bezorgd heb-
ben aan het instituut.

Het EIPA heeft deze database publiekelijk toegan-
kelijk gemaakt via zijn website (www.eipa.nl ). Wat
is er te vinden in deze database?

De database bevat een overzicht van alle besturen
die het CAF al hebben toegepast en dit voor de
verschillende lidstaten van de Europese Unie. Je kunt
zoeken op land of bijvoorbeeld ook op bestuurs-
niveau. Volgende rubrieken staan vermeld voor elke
CAF-toepassing:

� Land;

� Naam van het bestuur;

� Bestuursniveau: centrale overheid, regionale over-

heid of lokale overheid;

� Grootte van het bestuur;

� Departement waartoe het bestuur behoort;

� Activiteiten sector (bijvoorbeeld, onderwijs, wel-
zijn, huisvesting;

� Details van de sector;

� Datum waarop de zelfevaluatie is afgenomen;

� Aantal keren er binnen het bestuur al een zelf-
evaluatie is afgenomen;

� Contactpersoon, met vermelding van het e-mail-
adres;

� Bijkomende middelen voor prestatiemanage-
ment, die eventueel werden ingezet door het
bestuur.

In de database kan je selecteren op de bovenstaande
criteria. Zo kan je bijvoorbeeld een overzicht op-
vragen van alle lokale besturen in België die hun
resultaten van de CAF-zelfevaluatie hebben door-
gegeven aan het EIPA. Vervolgens kan je dan con-
tact opnemen met een van die besturen. Wat be-
treft de Belgische lokale besturen zijn er een kleine
veertigtal voorbeelden opgenomen in de databank.

Deze basisinformatie moet besturen toelaten con-
tact op te nemen met andere besturen om ervarin-
gen uit te wisselen, potentiële partners te identifi-
ceren en eventueel in te stappen in een bench-
markingproject.

De database bevat ook informatie over sterkten van
de individuele besturen. Deze informatie moet
omzichtig gehanteerd worden. Zelfevaluatie met
het CAF is relatief gemakkelijk te hanteren. Dit is
ook één van de grote voordelen van het CAF. Keer-
zijde van de medaille is wel dat de resultaten die
bekomen worden met het CAF minder strikt zijn
dan resultaten die bekomen worden met andere
meer eisende en complexere kwaliteitsmodellen.

Het gebruik van het CAF veronderstelt normaal
gesproken geen externe assessment (al doen som-
mige besturen dit wel). De accuraatheid van de
bekomen resultaten is dus volledig afhankelijk van
de wijze waarop de assessment groep zijn werk
heeft verricht. Het kan dus zijn dat de resultaten
niet volledig representatief zijn of beïnvloed wor-
den door andere factoren.

Besturen die wensen een benchmarking op te zet-
ten met andere besturen op basis van het CAF wor-
den door het EIPA uitgenodigd om hun ervaring
aan hen door te geven. Op deze wijze willen zij
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graag hun website uitbreiden met informatie over
benchmarking-initiatieven.

Er is voor geopteerd om de individuele resultaten
van de zelfevaluatie niet als dusdanig op de site te
vermelden. Deze resultaten blijven vertrouwelijk.

Resultaten CAF-toepassingen

In onderstaande grafieken krijgt u een overzicht van
welke besturen zijn opgenomen in de database en
dit voor de verschillende onderscheiden sectoren.
Daarnaast wordt ook voor elk van de 9 criteria van
het CAF aangegeven wat de gemiddelde score is
voor deze besturen. Dit zowel voor de CAF, versie
2000, als voor de nieuwere versie van 2002. De
grafieken zijn overgenomen van de website van het
EIPA.

Netwerk lokale besturen

Op initiatief van het Instituut voor de Overheid is
een netwerk voor kwaliteitsmanagement binnen de
lokale besturen opgericht. Momenteel maken on-
geveer 25 lokale besturen deel uit van dit netwerk.
Het netwerk wil zijn leden ertoe aanzetten goede

praktijken aan elkaar voor te stellen en ervaringen
uit te wisselen. Het leren van elkaar vormt de es-
sentie van dit netwerk.

Verder in dit nummer vindt u een artikel van Nick
Thijs onder de titel “Kwaliteitsnetwerk lokale be-
sturen” waarin het netwerk uitgebreider beschre-
ven wordt.

Kwaliteitsconferentie Gent

De stad Gent organiseert in samenwerking met
de VVSG en het Instituut voor de Overheid een
eerste kwaliteitsconferentie voor de lokale bestu-
ren op 19 april. Meer informatie hierover vindt u
elders in dit nummer.

Derde Belgische conferentie voor kwaliteit in
de overheid

Op 17 en 18 oktober 2005 heeft de derde Bel-
gische conferentie voor kwaliteit in de overheids-
diensten plaats op de Heysel, te Brussel. De con-
ferentie richt zich specifiek tot overheidsdiensten
en dit binnen de verschillende bestuursniveaus
(centraal, regionaal en lokaal). Op de conferentie
stellen overheidsdiensten voorbeelden van goede
praktijk voor. Al deze voorbeelden worden getoetst
aan de criteria van het CAF-model. De beste voor-
beelden van goede praktijk worden geselecteerd
om voorgesteld te worden op de volgende Euro-
pese conferentie voor kwaliteit in de overheids-
diensten, die in 2006 gepland is in Finland.

De Vlaamse lokale besturen hebben voor de con-
ferentie een dertiental kandidaturen ingediend om
een voorbeeld van goede praktijk voor te stellen
op de conferentie. De indieners zijn gemeenten,
OCMW’s en provincies. De selectie van de voor-
beelden zal afgerond zijn tegen juli 2005.

Meer info over de Belgische conferentie is te vin-
den op de website www.publicquality.be .

�

Activiteitensector CAF-scores

Justitie 5
Financiën en belastingen 14
Economie, landbouw en handel 11
Onderwijs en onderzoek 35
Milieu 5
Buitenlandse zaken 1
Algemeen beleid 19
Gezondheid 8
Binnenlandse zaken 32
Lokale overheden 108
Politie en veiligheid 8
Post en communicatie 4
Overheidsmanagementdepartementen 10
Sociaal beleid en sociale zekerheid 40
Transport, infrastructuur, openbare werken
en nutsvoorzieningen 15
Andere 7

A B
Factoren
·Leiderschap 3,3 2,7
·Strategie en planning 3,1 2,6
·Human resource management 3,1 2,6
·Partnerships en middelen 3,2 2,7
·Management van processen
en verandering 3,1 2,6

Resultaten
·Resultaten bij burger/klant 2,8 2,3
·Resultaten bij medewerkers 2,6 1,9
·Resultaten in de maatschappij 2,7 2,1
·Resultaten op vlak van sleutelactiviteiten 2,9 2,4

A. CAF 2000 - 180 organisaties
B. CAF 2002 - 135 organisaties
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Kwaliteitsmanagement voor Lokale Besturen
Het voorbeeld van de stad Gent

Ingeborg Maes, stad Gent

Het CAF-model zoals toegepast
binnen de Stad Gent

De Stad Gent is één van de lokale besturen die de
toepassing van het CAF-model wil promoten in zijn
complexe organisatiestructuur. In de beleidsnota
kwaliteitszorg 2003-2006 van Schepen Geert Ver-
snick, bevoegd voor Openbare Werken en Integrale
Kwaliteitszorg, wordt het CAF-model uitdrukkelijk
naar voor geschoven als het referentiekader waar-
binnen kwaliteitsprojecten en initiatieven worden
gesitueerd. Dit moet toelaten om op een systema-
tische en coherente manier IKZ in te voeren in een
sterk gedifferentieerde omgeving als de Stad Gent.
Met de goedkeuring van deze beleidsnota in april
2003, was meteen de oprichting van de Dienst
Kwaliteitszorg een feit. Voordien werd er reeds aan-
dacht besteed aan kwaliteitszorg op diverse ma-
nieren. Het verschil is dat deze initiatieven nu ge-
coördineerd en ondersteund worden, al dan niet
met de tussenkomst van de Dienst Kwaliteitszorg
en/of de kwaliteitscoördinator waarover elk depar-
tement beschikt.

De Dienst Kwaliteitszorg heeft geen sturende func-
tie, in die zin dat ze geen verplichtingen oplegt aan
andere stadsdiensten. Het is een ondersteunende,
coachende dienst die de nodige tools aanreikt en
samenwerkt met alle departementen via hun kwali-
teitscoördinator. Elke kwaliteitscoördinator bepaalt
samen met  zijn/haar departementshoofd, en in over-
leg met de diensten die onder het departement
ressorteren, welke kwaliteitsacties zullen worden uit-
gevoerd. De kwaliteitscoördinator giet al de acties
in een overzichtelijk kwaliteitsactieplan. Jaarlijks
verzamelt de Dienst Kwaliteitszorg al die actie-
plannen en krijgt zo een overzicht van alle kwaliteits-
acties die binnen de Stad Gent worden gepland.
Naast ondersteuning bij de implementatie van deze
initiatieven, geeft de Dienst Kwaliteitszorg ook fi-
nanciële ondersteuning, wanneer bvb. externe
consultancy vereist is. Zo werd in het najaar 2004
een CAF-zelfanalyse uitgevoerd in het Departement
Financiën onder begeleiding van een externe
consultant.

CAF toegepast op het Departement Financiën
van de Stad Gent

Essentieel bij de uitvoering van een CAF-analyse, is
een goed verzorgd communicatietraject. De kwali-
teitscoördinator  van het departement leverde hier
uitstekend werk. Zo startte zij met een informatie-
sessie voor alle medewerkers over de doelstellin-
gen van het CAF. Vervolgens trachtte zij met vrij-
willigers een representatieve CAF-werkgroep samen
te stellen. Dit was echter geen eenvoudige taak.
Het Departement Financiën was immers één van
de pilootgroepen bij de Stad Gent waar het CAF
werd toegepast. Uiteindelijk was een groep mede-
werkers gemotiveerd om hieraan deel te nemen.
Om iedereen gelijk te stemmen over de doelstellin-
gen en het verloop van een CAF-analyse, werd een
opleiding van 2 dagen georganiseerd. Hierin wa-
ren er naast de theorie een aantal concrete oefe-
ningen zodat men niet zonder ervaring aan de ei-
genlijke CAF-sessies kon beginnen. Deze namen drie
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halve dagen in beslag. Een vierde halve dag werd
besteed aan het opmaken van een concreet actie-
plan en het bepalen van de prioriteiten. Vervolgens
werd een bijeenkomst georganiseerd met de CAF-
leden om de resultaten terug te koppelen naar het
departementshoofd. Tijdens deze laatste sessie kon-
den de deelnemers bepaalde punten nader toelich-
ten en nuanceren en werden meteen de prioritei-
ten al dan niet bevestigd.

In samenspraak met de Dienst Kwaliteitszorg werd
beslist geen score toe te kennen aan de diverse
(sub)criteria, dit omdat men vreesde dat de focus
op het scoren ten koste zou gaan van de essentiële
inhoudelijke discussies. Bijgevolg wordt het resul-
taat van de CAF-zelfevaluatie niet weergegeven
door een “score”, maar wel, naast de inventaris en
de oplijsting van verbeterpunten per criterium, door
middel van een concreet overzicht van prioritaire
actiepunten. Deze werden als volgt gegroepeerd1:

IcLeiding geven en strategie (1 en 2)

� Personeel (3 en 7)

� Partnerships en middelen (4)

� Processen, klantentevredenheid en sleutel-
activiteiten (5,6 en 9)

Per groep wordt een onderscheid gemaakt in quick
wins, korte termijnacties, lange termijn acties en
aandachtspunten.

Dit actieplan van concrete projecten en aandachts-
punten versterkt daarenboven bepaalde strategi-
sche doelstellingen2 van het departement. In de
toekomst zal de kwaliteitscoördinator de uitvoering
van het CAF actieplan nauwgezet opvolgen en kop-
pelen aan operationele en strategische doelstellin-

gen. Immers, merkt zij op, dit is een maturiteits-
proces. Hoe meer de medewerkers doordrongen
zullen zijn van de strategische en operationele doel-
stellingen, hoe beter men het CAF zal begrijpen en
de criteria zal kunnen koppelen aan eigen taken.
Om deze CAF-analyse volledig af te ronden, wor-
den de resultaten meegedeeld aan alle medewer-
kers van het departement door middel van infor-
matievergaderingen.

Een tweede CAF-analyse voor het betrokken depar-
tement wordt gepland binnen 2 à 3 jaar.

Opvolging van  diverse CAF-zelfevaluaties
binnen de Stad Gent

In januari 2005 hadden volgende diensten/depar-
tementen binnen de Stad Gent een CAF-zelf-
evaluatie uitgevoerd:

� Departement Bevolking en Welzijn

� Departement Financiën

� Pedagogische begeleidingsdienst

� Dienst Algemene zaken

� Stadssecretariaat

De kwaliteitscoördinatoren die een CAF-analyse
achter de rug hebben wisselen ervaringen uit in
een CAF-werkgroep die regelmatig samenkomt.
Ook kwaliteitscoördinatoren die van plan zijn een
CAF-analyse uit te voeren kunnen aan die werk-
groep deelnemen. Doordat deze werkgroep onder
meer aandacht besteedt aan de leerpunten wil men
aan toekomstige CAF zelfevaluaties een nog gro-
tere meerwaarde geven. Op termijn zal de werk-
groep ook aan benchmarking werken, maar eerst
wil men zich focussen op de aanpak en opvolging
van de uitgevoerde en op stapel staande CAF-ana-
lyses.

De werkgroep laat toe om CAF als kwaliteitsinstru-
ment te verankeren binnen de organisatie.

EINDNOOT
1 Criterium 8 werd wel besproken, maar er werden

op dat moment geen prioritaire actiepunten gefor-
muleerd (enkel inventarispunten).

2 In opdracht van de stadssecretaris en het manage-
mentteam hebben de Dienst Kwaliteitszorg en de
kwalitietscoördinatoren ook een coördinerende en
ondersteunende rol gekregen in het strategisch
planningsproces dat momenteel bij alle departemen-
ten in uitvoering is.
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Kwaliteitsmanagement op de agenda van de
publieke sector

Vanaf de late jaren ’80, maar vooral begin de jaren
’90 deed integrale kwaliteitszorg (Total Quality
Management -TQM) zijn intrede in de publieke sec-
tor in de meeste Westerse landen. Deze kwaliteits-
golf baseerde zich aanvankelijk op de gebruikers-
handvesten (1991 ‘Citizens Charter’ in het Vere-
nigd Koninkrijk, 1992 ‘Charte des services publics’
in Frankrijk en in 1993 ‘het Handvest van de Ge-
bruiker’ in België, later volgde nog enkele landen
deze beweging).1 In de loop van de jaren ’90 de-
den vele kwaliteitsmodellen en -technieken (EFQM,
ISO,…) en later ook het Common Assessment Frame-
work (CAF) hun intrede in de publieke sector.

Recent kwam de verbetering van de kwaliteit van
de publieke sector ook op de agenda van de Oost-
Europese landen. Vooral de nieuwe lidstaten van
de EU zijn zeer actief in het promoten van kwaliteits-
instrumenten.2

Een kwaliteitsdynamiek op Europees niveau

Na jaren van informeel overleg, groeide de behoefte
binnen de Europese Unie om op een meer inten-
sieve en formele manier samen te werken inzake
de modernisering van de overheidsdiensten. In
1997 werd deze behoefte concreet vertaald in de
creatie van een Stuurgroep op Europees niveau om
deze samenwerking vorm te geven. Later werd deze
Stuurgroep omgevormd tot de Innovative Public
Sector Group (IPSG). Deze groep, die is samenge-
steld uit ambtenaren van de verschillende lidsta-
ten, heeft als taak om de verscheidene gemeen-
schappelijke Europese initiatieven rond moderni-
sering van de overheidsdiensten te bespreken en
te coördineren. Daarnaast mondde het voorberei-
dende werk, dat reeds enkele jaren informeel, ge-
leverd werd door de directeurs-generaal van Ambte-
narenzaken van de verschillende lidstaten van de
Europese Unie in november ’98 uit in een ministe-
riële verklaring waarin de algemene principes be-
treffende de verbetering van de kwaliteit van de
geleverde diensten aan de burger vervat lagen. In
navolging van deze verklaring werden in 2000 en-
kele initiatieven ondernomen.3 Zo werd de 1° Eu-
ropese Conferentie voor Kwaliteit in Overheids-

diensten in Lissabon georganiseerd. Tijdens deze
conferentie stelden de lidstaten hun beste admini-
stratieve praktijken voor vanuit het oogpunt om van
elkaar te leren. Met 1200 deelnemers vanuit heel
Europa werd het startschot gegeven voor een dy-
namiek inzake kwaliteitsmanagement op Europees
niveau.

Daarnaast werd in 2000 ook het Common Assess-
ment Framework (CAF) gelanceerd, een zelfevaluatie-
instrument voor publieke organisaties.4 Het CAF
heeft drie grote doelstellingen:

1. een hulpinstrument zijn voor managers van
overheidsdiensten die hun beheer willen verbe-
teren, die kwaliteitsmanagement in hun eigen
organisatie willen toepassen en met een een-
voudige auto-evaluatie terzake een eerste erva-
ring willen opdoen;

2. een brug slaan tussen de verschillende model-
len en methodes die in gebruik zijn in EU
overheidsadministraties, door een zekere mate
van vergelijkbaarheid in te voeren tussen de re-
sultaten die door de verschillende systemen wor-
den voortgebracht;

3. uitwisseling van ervaringen tussen overheidsin-
stellingen (benchmarking) mogelijk maken.

In Lissabon werd beslist om tweejaarlijks de confe-
renties te organiseren. In 2002 werd de 2e Euro-
pese conferentie in Kopenhagen georganiseerd
(www.2qconference.org). In 2004 was Rotterdam
de gastlocatie (www.3qconference.org). De 4e Eu-
ropese conferentie zal in 2006 in Finland georgani-
seerd worden.5

In 2002 werd het CAF-model hertekend en aange-
past. Het CAF-model kent ondertussen een ruime
toepassing in verschillende landen. Meer dan 500
organisaties of organisatieonderdelen in 19 landen
pasten het model toe sinds het ontstaan in 1999-
2000. Daarnaast zijn er waarschijnlijk nog meer
toepassingen, waarvan de centrale administraties
nog niet op de hoogte zijn. Het model is ondertus-
sen ook vertaald in 15 verschillende talen (en re-
cent ook in het Chinees). Voor een overzicht van
deze toepassingen kan verwezen worden naar de
databank van het CAF-ondersteuningscentrum EIPA

Een kwaliteitsdynamiek van de Europese Unie tot in de Lokale Besturen

Nick Thijs, Instituut voor de Overheid
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(European Institute for Public Administration) in
Maastricht. In deze databank worden alle CAF-toe-
passingen binnen heel de Europese Unie geregis-
treerd (www.eipa.nl).

België als voortrekker

Dezelfde dynamiek die in het einde van de jaren
’90 opgang was gekomen merken we ook op Bel-
gisch vlak. Op initiatief van de 6 Belgische minis-
ters van Ambtenarenzaken werd besloten om van
start te gaan met de organisatie van de 1° Confe-
rentie over kwaliteit van overheidsdiensten in Bel-
gië in oktober 2001. Om het gebruik van het CAF
(als zelfevaluatie-instrument) te stimuleren werd de
toepassing van het CAF-model als selectiecriterium
gehanteerd.6 Daarnaast werden de organisaties ook
gevraagd om binnen hun organisatie een goede
praktijk (best practice) in te dienen, die ze wilden
voorstellen op de conferentie. Enkel de organisa-
ties die het CAF-model hadden toegepast konden
worden uitgekozen door een jury om hun goede
praktijk komen voor te stellen op de conferentie. In
totaal werden er 64 dossiers ingediend, waaruit de
jury 21 organisaties selecteerde die hun goede prak-
tijk mochten presenteren op de conferentie.7

Federaal 12 7
Vlaams 6 2 2 1
Waals 10 3 2 9 7

Brussel 2 1

Aan de conferentie namen meer dan 900 perso-
nen deel en het Belgisch voorbeeld werd in het
buitenland beschouwd als een best practice, een
voorbeeld dat door andere landen gevolgd wordt.
Er werd tevens het voornemen gemaakt om de
conferentie tweejaarlijks te herhalen. De volgende
Belgische kwaliteitsconferentie voor de publieke
sector werd in november 2003 georganiseerd. Eind
2005 zal de derde Belgische kwaliteitsconferentie
worden georganiseerd (www.publicquality.be).

Zoals aangehaald zijn er in Europa meer dan 500
CAF-toepassingen, België neemt hier een bijzon-
dere plaats in. Het aantal toepassingen in België is
ondertussen opgelopen tot 120. Opmerkelijk in
België, en dit in tegenstelling tot een aantal landen
waar het CAF-model ook ruim wordt toegepast
(Noorwegen, Finland), is het relatieve lage aantal

toepassingen in de lokale besturen. Op dit ogen-
blik kent het CAF veel toepassingen op het federale
niveau (zowel federale overheidsinstellingen als
parastatalen) en bij de Vlaamse overheid.8 Deze
vaststellingen zijn eerder opmerkelijk omdat het
CAF-model beschouwd wordt als een opstapmodel
voor het werken aan permanente kwaliteitszorg.
Blijkbaar is de drempel om met dergelijk model aan
de slag te gaan voor veel besturen op dit moment
nog iets te hoog.

Voor de geplande Belgische kwaliteitsconferentie
eind 2005, werd de koppeling met het CAF-model
deels doorbroken. Deelnemende organisaties moe-
ten geen CAF-toepassing meer kunnen voorleggen.
De reeds lopende initiatieven moeten enkel nog
gekaderd worden binnen de criteria van het CAF-
model. Deze ontkoppeling heeft voor- en nadelen.
Zo is kwaliteitsmanagement meer dan enkel het
CAF-model. Organisaties die reeds jaren andere
modellen hanteren moeten evenzeer aan bod ko-
men. Langs de andere kant kan het CAF-model,
zoals reeds aangehaald, een eerste aanzet geven
tot de start van een permanente kwaliteitsdynamiek
in de organisatie en kon het kader van de confe-
rentie een extra stimulans bieden voor dergelijke
organisaties. Als slotbedenking willen we zeker
meegeven dat kwaliteitsmanagement meer is dan
enkel een model. Meer zelfs; een kwaliteitsmodel
(welk het ook is) is een instrument en het mag nooit
een doel op zich worden. Daarom is werken aan
kwaliteitszorg in de organisatie veeleer het werken
aan de cultuur, dan wel het introduceren van een
model.

Kwaliteitsmanagement in de lokale besturen

Naast de grote moderniseringsinitiatieven op na-
tionaal (copernicushervorming) en Vlaams niveau
(Beter Bestuurlijk Beleid) merken we een toegeno-
men dynamiek op lokaal niveau. Het tegemoet ko-
men aan de wensen van de burger/klant is voor
het niveau dat het dichtst staat bij deze burger/
klant dan ook een zeer belangrijke taak. Het is niet
zomaar dat vaak geopperd wordt dat lokale bestu-
ren de sleutel in handen hebben om de kloof met
de burger te meten, om medewerkers te motive-
ren, om de dienstverlening te optimaliseren, etc.,
vaak vanuit het oogpunt om de burger/klant te-
vreden te stellen.

In tegenstelling tot de andere bestuursniveaus zijn
de momenten om met collegae-besturen ervarin-
gen uit te wisselen veel beperkter. Als is het enkel al
maar o.w.v. de geografische spreiding. Daarnaast
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is het voor vele lokale besturen niet steeds evident
om de nodige expertise te ontwikkelen inzake
kwaliteitsmanagement. Sinds juni 2004 wil het
Kwaliteitsnetwerk voor lokale besturen een ant-
woord bieden op de uitdagingen die zich momen-
teel voordoen in de lokale besturen. Door middel
van het Netwerk wordt getracht om lokale bestu-
ren met elkaar in contact te brengen en op die
manier de uitwisseling van goede praktijken en er-
varingen met kwaliteitsmanagement te stimuleren.

Het Netwerk bestaat momenteel uit een 25-tal lo-
kale besturen verspreid over heel Vlaanderen. Door
middel van een aantal informele bijeenkomsten per
jaar worden goede praktijken en ervaringen uitge-
wisseld.

Naast het element van netwerking en ervarings-
uitwisseling moet het Kwaliteitsnetwerk een opstap
bieden om kwaliteitsmanagement in de lokale over-
heden te promoten en te bevorderen. In het kader
van deze promotie en bevordering organiseert de
Stad Gent, in samenwerking met het Instituut voor
de Overheid (K.U.Leuven) en VVSG op 19 april 2005
een Kwaliteitscongres voor lokale besturen. Tijdens
dit congres staat leren van elkaar op de voorgrond.
Het is de uiteindelijke doelstelling om een perma-
nente dynamiek inzake kwaliteitsmanagement in
de lokale overheden te bewerkstelligen.
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Aanleiding

Aan het Instituut voor de Overheid (K.U.Leuven)
loopt al enkele jaren de opleiding “Kwaliteit in de
Overheid” en van recentere datum ook de oplei-
ding “Common Assessment Framework (CAF) voor
lokale besturen”.

Vanuit deze opleidingen werd een dubbele vraag
vastgesteld.

Ten eerste was de vraag naar opvolging groot.
Mensen krijgen in een opleiding een aantal nieuwe
zaken aangereikt en gaan er elk afzonderlijk in hun
organisatie mee aan de slag. Deze mensen voelen
na een tijd de behoefte om te vergelijken met an-
deren hoe zij het hebben aangepakt, welke resul-
taten zij bereikt hebben of zij dezelfde problemen

hebben vastgesteld. Daarom rijst de vraag naar een
moment om een aantal zaken op te volgen, om
elkaar terug te zien.

Daarnaast bestaat de vraag naar Netwerking. Om-
dat het voor de lokale besturen niet altijd eenvou-
dig is om rond deze thematiek nieuwe ideeën te
ontwikkelen, is het interessant en noodzakelijk om
mensen te ontmoeten die met dezelfde zaken be-
zig zijn en waarmee ervaringen kunnen worden
uitgewisseld.

Vanuit deze dubbele aanleiding ontstond de idee
om een terug-kom-dag te organiseren. Dit initia-
tief is uitgegroeid tot de creatie van een Kwaliteits-
Netwerk voor Lokale Besturen.

KwaliteitsNetwerk Lokale Besturen

Nick Thijs, Instituut voor de Overheid
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Doelstellingen

Op dit ogenblik bestaan er weinig momenten
waarop mensen uit de lokale besturen, die op een
of andere manier bezig zijn met kwaliteitsma-
nagement in hun organisatie, elkaar kunnen tref-
fen.

Dit netwerk kan daarom een aanzet zijn om goede
praktijken aan elkaar voor te stellen, ervaringen uit
te wisselen, vastgestelde problemen voor te leg-
gen en te bespreken, etc.

Het uitwisselen van goede praktijken en het
leren van elkaar vormt dan ook de kern van
dit netwerk.

Naast het element van netwerking en erva-
ringsuitwisseling moet het KwaliteitsNetwerk
Lokale Besturen een opstap bieden om kwa-
liteitsmanagement in de lokale overheden
te promoten en te bevorderen. In het kader
van deze promotie en bevordering organi-
seert de Stad Gent, in samenwerking met
het Instituut voor de Overheid en VVSG
op 19 april 2005 een Kwaliteitscongres
voor Lokale Besturen. De doelstelling
om goede praktijken uit verschillende
lokale besturen voor te stellen om
op die manier ervaringen uit te wis-
selen en te leren van elkaar geldt ook hier
als rode draad. Als KwaliteitsNetwerk Lo-
kale Besturen hebben wij een nuttige
bijdrage kunnen leveren aan zowel het
concept als aan de inhoudelijke invul-
ling van dit Kwaliteitscongres voor
Lokale Besturen. Dit congres is een
verlengstuk van het KwaliteitsNetwerk, maar een
verlengstuk dat de dynamiek binnen de lokale be-
sturen duidelijk zichtbaar moet maken en op een
versnelling hoger kan brengen.

Het is dan ook de uiteindelijke doelstelling van het
KwaliteitsNetwerk Lokale Besturen om een perma-
nente dynamiek inzake kwaliteitsmanagement in
de lokale overheden te bewerkstelligen. Door mid-
del van de plannen voor een Kwaliteitscongres voor
Lokale Besturen in 2006, die op dit moment reeds
vorm krijgen, krijgt deze doelstelling een duidelijke
invulling.

Opzet en werkwijze

Het Netwerk bestaat momenteel uit een 25-tal lo-
kale besturen verspreid over heel Vlaanderen. Door
middel van een aantal informele bijeenkomsten per
jaar worden goede praktijken en ervaringen uitge-
wisseld.

Het ligt in het opzet van het KwaliteitsNetwerk dat
de deelnemers bepaalde thematieken in de con-
text van kwaliteitsmanagement aanbrengen, waar-
rond een activiteit kan worden opgezet.

Het KwaliteitsNetwerk Lokale Bestu-
ren werkt nauw samen met het
Vlaams Netwerk Kwaliteitsmanage-
ment, dat de verschillende personen
die binnen het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap met kwali-
teitsmanagement bezig zijn samen-
brengt. Tevens onderhoudt het
KwaliteitsNetwerk Lokale Besturen
goede contacten met het Vormings-
centrum Lokale besturen en VVSG.
Het Netwerk wordt tevens onder-
steund door het Instituut voor de
Overheid (K.U.Leuven) en het Euro-
pees Common asessment Frame-
work (CAF)-ondersteuningscentrum
van EIPA (European Institute for
Public administration - www.eipa.nl)
in Maastricht. In het kader hiervan
werd het KwaliteitsNetwerk voor Lo-

kale Besturen uitgenodigd om zijn werking te ko-
men toelichten op de Europese bijeenkomst voor
Kwaliteitsmanagement in de publieke sector die zal
plaatsvinden in Luxemburg en wordt georganiseerd
door EIPA. Het KwaliteitsNetwerk voor Lokale Be-
sturen zal voorgesteld worden aan de andere lid-
staten van de Europese Unie als voorbeeld om een
dynamiek inzake kwaliteitsmanagement op te zet-
ten en om ervaringsuitwisseling en het leren van
elkaar te stimuleren.

Meer info over het KwaliteitsNetwerk Lokale
Besturen:
NicK Thijs, Instituut voor de Overheid – K.U.Leuven
E. Van Evenstraat 2 C – 3000 Leuven
e-mail: nick.thijs@soc.kuleuven.ac.be
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Eervolle onderscheidingen

Maureen Landtsheere

Nationale orden: de promotie van 8 april 2003
is goedgekeurd

Bij Koninklijk Besluit van 8 december 2004 werd
aan in totaal 326 personeelsleden van lokale en
regionale besturen een eervolle onderscheiding
toegekend.

Er werd 1 personeelslid benoemd tot de graad van
Commandeur in de Kroonorde, 1 bevorderd tot de
graad van Officier in de Kroonorde, 2 personeelsle-
den werden bevorderd tot de graad van Officier in
de Orde van Leopold II, 2 benoemd tot de graad
van Officier in de Orde van Leopold II, 3 benoemd
tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde, 2 be-
vorderd tot de graad van Ridder in de Kroonorde,
7 benoemd tot de graad van Ridder in de Kroon-
orde, 10 benoemd tot de graad van Ridder in de
Orde van Leopold II.

Vervolgens werden aan 20 personen de Gouden
Palmen in de Kroonorde toegekend en aan 62 de
Zilveren Palmen.

De volgende medailles werden toegekend: Gou-
den Medaille in de Kroonorde (125), Gouden Me-
daille in de Orde van Leopold II (36), Zilveren Me-
daille in de Kroonorde (30), Zilveren Medaille in de
Orde van Leopold II (9), Bronzen Medaille in de
Kroonorde (6), Bronzen Medaille in de Orde van
Leopold II (10).

De betrokken besturen zullen via de provinciale af-
delingen Binnenlandse Aangelegenheden op de
hoogte worden gebracht.

Anciënniteitscalculator

Eervolle onderscheidingen worden toegekend in
functie van welbepaalde criteria, zijnde leeftijd, type
bestuur, verworven graad en opgebouwde anciën-
niteit in de openbare sector.

Omdat bij dit laatste punt rekening moet worden
gehouden met prestatiebreuken en allerlei verlof-
stelsels, is de omzetting in tijd niet zo evident.

Eind 2004 werd daarom een externe deskundige
aangetrokken om een “anciënnitietscalculator” uit
te werken.

Het werkinstrument zet de geleverde prestaties om

in tijd en bepaalt het ogenblik waarop aan de
anciënniteitsvoorwaarde is voldaan.

In de loop van de maanden februari en maart 2005
werd dit instrument in alle provinciale afdelingen
geïmplementeerd.

Burgerlijke eretekens – gelijkstelling
gemeenten, OCMW’s en provincies

In de omzendbrief van 29 november 2002 werd
aan de besturen meegedeeld dat er op het vlak van
de burgerlijke eretekens werk zou worden gemaakt
van de ongelijke behandeling tussen de gemeen-
ten en provincies enerzijds en de OCMW’s ander-
zijds.

Op 1 februari 2005 werd de afdeling Gemeenten,
OCMW’s en Provincies via de Federale Overheids-
dienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister op
de hoogte gebracht van het akkoord van de
protocolchef van de dienst Protocol van de FOD
Binnenlandse Zaken om voortaan de personeelsle-
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den van de OCMW’s volgens dezelfde tabel als die
van de gemeenten voor te dragen.

De toekenningstabel voor burgerlijke eretekens ziet
er voortaan als volgt uit:

Gemeenten, OCMW’s en Provincies

Graad Dienstan- Burgerlijk ereteken
ciënniteit

1.C, 1.B en 1.A
2.+B en 2.+A 35 jaar Burgerlijk Kruis 1ste kl.
2.B 25 jaar Burgerlijke Medaille 1ste kl.

2.A 35 jaar Burgerlijk Kruis 2de kl.
3 25 jaar Burgerlijke Medaille 1ste kl.

4.B 35 jaar Burgerlijke Medaille 1ste kl.
25 jaar Burgerlijke Medaille 2de kl.

4.A 35 jaar Burgerlijke Medaille 2de kl.
25 jaar Burgerlijke Medaille 3de kl.

Vergelijkende tabel graden: een handig werkinstrument

graad salarisschalen Kelchtermans rang

1.C gemeentesecretaris 17

1.B ontvanger, OCMW-secretaris
A8, A8a-A8b, A9, A9a-A9b, A10, A10a-A10b, AV3, AV4 16, 15

1.A A1-A2-A3, A1a-A2a-A3a, A1a-A1b-A2a, A4, A4a-A4b, A5, A5a-A5b, A6-A7,
A6a-A7a-A7b, A6a-A6b-A7a, AV1, AV2 universitair diploma 13, 10

2.+B B4-B5, B4, BV4, BV5, B6-B7, BV6, BV7 HOKT-diploma,
gegradueerden en paramedische beroepen bevorderingsgraad 28

2.+A B1-B2-B3, BV1-BV2-BV3 HOKT-diploma, gegradueerden en paramedische beroepen
aanvangsgraad 26

2.B C4-C5 diploma hoger SO of TSO hogere graad bevorderingsgraad 22

2.A C1-C2-C3, C1-C2, C3-C4 diploma hoger SO of TSO hogere graad aanvangsgraad 20

3 D4 en D1-D2-D3 diploma lager SO (administratieve graden)TSO lagere graad
of BSO hogere graad (gespecialiseerde technische graden) bevorderingsgraad 30

4.B D1-D2-D3 diploma lager SO aanvangsgraad 42

4.A E1-E2-E3 40

Postume toekenning – rechtzetting

In het februarinummer van Binnenband werd mee-
gedeeld dat de procedure voor het verlenen van
een eervolle onderscheiding zou worden voortge-
zet ook al komt de begunstigde in de loop van de
procedure te overlijden.

Dit geldt alleen voor de behandeling van de dos-
siers op het Vlaams niveau. De FOD Kanselarij en
het kabinet van de Koning daarentegen schrappen
het betrokken personeelslid uit de voordrachtstaat
en het Koninklijk Besluit.

Het komt de initiatiefnemers toe om de hogere over-
heid tijdig op de hoogte te brengen van het over-
lijden van een voorgedragen personeelslid. Dit kan
gemeld worden zowel aan de provinciegouverneur
of de centrale (Vlaamse) administratie als aan de
Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste
Minister.
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STANDPUNTEN

Veelgestelde vragen en antwoorden

Katie Heyse

Financiën

Begrotingsonderrichtingen 2005 - advies van
de milieuraad - verplichte bijlage

Probleemstelling/Vraag

De begrotingsonderrichtingen 2005 bepalen dat
het advies van de milieuraad een verplichte bijlage
bij de begroting is. Dit advies heeft betrekking op
hetzij het ontwerp van milieujaarprogamma hetzij
op de kredieten m.b.t. milieu zoals die in de begro-
ting zijn opgenomen (indien er nog geen ontwerp
van milieujaarprogramma is).

Andere vereiste bijlagen bij de begroting zijn wet-
telijk of reglementair verankerd in de Nieuwe Ge-
meentewet (verslag art. 96 N.Gem.W), het ARGC
(advies begrotingscommissie-art. 12), destijds het
cultuurdecreet (advies cultuurraad) en dat bij ge-
brek eraan dus facultatief geschorst kan worden
wegens schending van de wet.

Het vereiste advies van de milieuraad over de be-
groting vindt zijn oorsprong in de contracttekst van
het milieuconvenant 2002-2004; het milieuconve-
nant 2005-2007 moet door de meeste gemeenten
nog ondertekend worden. Is – in de veronderstel-
ling dat de milieuconvenant 2005-2007 door de
gemeenten reeds werd ondertekend – schorsing in
dit geval eveneens aangewezen/mogelijk?

Antwoord

De administratie Binnenlandse Aangelegenheden
stelt dat de passage “Deze instructie geldt enkel
voor de gemeenten die met het Vlaamse Gewest
een overeenkomst over het gemeentelijke milieu-
en natuurbeleid hebben gesloten.” in de onder-

richtingen slaat op heel de instructie in de omzend-
brief.

De verplichting is dus enkel van toepassing als er
een milieuconvenant is getekend. Zolang dit niet
gebeurd is, is er volgens de omzendbrief op dit
ogenblik geen schorsingsgrond, noch enige grond
om de termijn te stuiten.

Op het ogenblik dat er wel een ondertekende
convenant is, dan is er wel een schorsingsgrond als
bij de begroting het ontwerp van milieujaar-
programma samen met het advies van de milieu-
raad hierover of - indien dit ontwerp er nog niet is
- het advies van de milieuraad over de begrotings-
kredieten mbt milieu niet is/zijn bijgevoegd. Er is
eveneens een schorsingsgrond als bij de eerstvol-
gende begrotingswijziging het ontwerp van milieu-
jaarprogramma samen met het advies van de
milieuraad hierover én eventueel het advies van de
milieuraad over kredietwijzigingen met milieu niet
zijn bijgevoegd.

Een intercommunale stelt voor om de
eigendom van de rioleringinfrastructuur van
de gemeente over te nemen – Boekingswijze

Probleemstelling/Vraag

Om tegemoet te komen aan een Europese richtlijn
aangaande de zuivering van het afvalwater, wen-
sen de gemeenten deze problematiek op een inter-
gemeentelijk niveau aan te pakken. Enkele inter-
communales zijn kandidaat voor deze opdracht
(o.a. investeringen en onderhoud in riolerings-
infrastructuur).

Een intercommunale stelt voor de eigendom van
de rioleringinfrastructuur van de gemeente over te

In deze rubriek vindt u veel gestelde vragen van lokale besturen die bij de administratie Binnenlandse Aangelegen-
heden komen. U krijgt hier een overzicht van de meest recente vragen en ook de standpunten die de administratie
Binnenlandse Aangelegenheden erover heeft ingenomen.

Meer vragen en antwoorden vindt u op de website van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden, bij de
betreffende inhoudelijke rubrieken.
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nemen. De gemeente wordt vergoed voor een be-
paald bedrag, dat zij voor 75% uitgekeerd krijgt in
de vorm van aandelen, en voor 25 % in de vorm
van cash.

Deze 25 % wordt echter niet meteen uitbetaald,
maar wordt door de intercommunale ter beschik-
king gehouden tot de gemeente er (gedeeltelijk of
geheel) een bepaalde bestemming aan geeft die
verband houdt met de uitbating van of met bui-
tengewone uitgaven aan de rioleringinfrastructuur.
De gemeente krijgt periodiek een zeker rendement
uitgekeerd uit het bedrag waarop zij nog recht
heeft.

De vraag is hoe deze operatie moet opgenomen
worden in de gemeentelijke boekhouding?

Antwoord

1. In de gemeentebegroting zal de overdracht van
de eigendom als volgt moeten worden voorzien :

� een buitengewone ontvangst (verkoop van
rioleringinfrastructuur) voor het volledige bedrag
van de vergoeding;

� een buitengewone uitgave (verwerving van aan-
delen) voor 75 % van de vergoeding;

� een overboeking van de buitengewone dienst
naar een buitengewoon reservefonds voor 25 %
van de vergoeding.

Op deze manier blijft de buitengewone dienst in
evenwicht.

In de gewone dienst kan een ontvangst ingeschre-
ven worden ten bedrage van het vermoedelijke ren-
dement op de 25 % die de intercommunale in be-
heer houdt.

2. Wanneer de eigendomsoverdracht wordt afge-
sloten, wordt in de algemene boekhouding de ver-
werving van de aandelen geboekt alsook het nog
te storten bedrag. In de budgettaire boekhouding
worden op het artikel van de buitengewone ont-
vangst de rechten vastgelegd ten bedrage van de
volledige vergoeding.

In de algemene boekhouding wordt hieraan de
boeking van een vordering gekoppeld, tegenover
de vermindering van het onroerend patrimonium.

Het eventuele verschil tussen het bedrag van de
vordering en de waarde van het uit te boeken on-
roerend patrimonium, wordt als een minder- of
meerwaarde bij de realisatie van vaste activa ge-
boekt.

Aan de uitgavenzijde wordt de verwerving van aan-
delen vastgelegd en aangerekend voor 75 % van
de vergoeding. In de algemene boekhouding wordt
hieraan de boeking van een schuld gekoppeld, te-
genover de verhoging van deelnemingen in
overheidsondernemingen. Deze schuld kan worden
weggeboekt tegenover de openstaande vordering
van de eigendomsoverdracht, zodat hier nog 25
% van de vordering blijft openstaan.

Ook de overboeking naar het buitengewone
reservefonds wordt vastgelegd en aangerekend in
de budgettaire boekhouding. In de algemene boek-
houding wordt dit geboekt als een kost (op een
kostenrekening) tegenover de verhoging van het
(specifieke) buitengewone reservefonds. In de bud-
gettaire boekhouding moet je immers tot uiting
brengen dat dit geld niet beschikbaar is.

3. Wanneer de gemeente gevraagd wordt een deel
te gebruiken van de 25 % cash waarop zij nog recht
heeft, voor deelname aan investeringen of voor bij-
drage in het exploitatietekort, dan zal de gemeente
voor dit bedrag in de buitengewone begroting deze
buitengewone uitgave (als een subsidie aan de
intercommunale) moeten voorzien, en daartegen-
over als ontvangst een overboeking van het bui-
tengewone reservefonds naar de buitengewone
dienst, die op deze manier in evenwicht blijft.

Bij de betaling van de uitgave, zal de openstaande
vordering van 25 % voor het betreffende deel weg-
geboekt worden, en hiertegenover zal een verho-
ging geboekt worden van de toegestane investe-
ringssubsidies (er wordt van uitgegaan dat het hier
gaat om een subsidie vanwege de gemeente, om-
dat zij niet meer de eigendom heeft van de riole-
ring, en er dus ook geen investeringen meer kan
aan doen).

Foto: C
hris Rollew

agen



26

BinnenBand - april 2005 - nr. 42

Kerkfabriek - goedkope lening
aan een vrije school

Probleemstelling/Vraag

Een kerkfabriek wenst een goedkope lening te ge-
ven aan een vrije school. De redering is dat de kerk-
fabriek genoeg liquide middelen heeft, terwijl de
school nood heeft aan geld om een aantal projec-
ten uit te voeren. De school betaalt de lening terug
met interesten, maar het blijft wel voordelig voor
de school ten opzichte van een lening bij de bank.

Vraag

Mag de gemeenteraad hierover een positief advies
geven of mag de bestendige deputatie deze ope-
ratie in de begroting van de kerkfabriek goedkeu-
ren?

Antwoord

Het behoort in de eerste plaats niet tot de opdracht
van de kerkfabriek om een school bij te springen in
haar liquiditeit. Ook het Keizerlijk Decreet bepaalt
in het artikel 1 wat de opdrachten zijn van een kerk-
fabriek: financieringen aan scholen maken daar
geen deel van uit.

Hier gaat het bovendien om een zeker voordeel dat
wordt toegekend aan een school, ten nadele van
de kerkfabriek (die een interessantere belegging laat
liggen) en logischerwijze ook ten nadele van de
gemeente indien deze in de toekomst toch een te-
kort bij de kerkfabriek moet bijpassen, dus onrecht-
streeks zou de gemeente op deze manier een zeker
voordeel aan de vrije school geven.

Bijgevolg kan een dergelijke operatie niet toege-
staan worden.

In lijn met het huidige Vlaamse regeerakkoord en het
streven naar een nieuwe verhouding tussen de Vlaamse
overheid en de lokale besturen, waarbij de klemtoon nog
meer komt te liggen op het actief ondersteunen en bege-
leiden van de lokale besturen vanuit de Vlaamse over-
heid, heeft de administratie Binnenlandse Aangelegen-
heden, onder impuls van de afdeling Binnenlandse Aan-
gelegenheden Limburg een nieuwe website inzake ‘Lo-
kale Fiscaliteit’ ontwikkeld.

Deze website bestaat uit 4 grote onderdelen :

Deel I: Leidraad Gemeentelijke Fiscaliteit

Dit onderdeel bevat een beknopte leidraad waarin en-
kele grondbeginselen inzake gemeentelijke fiscaliteit op
eenvoudige wijze worden besproken.

Deel II: Wetgeving Gemeentelijke Fiscaliteit

Dit meest omvangrijke onderdeel van de website bevat
een zeer uitgebreide en vlot toegankelijke verzameling
van alle mogelijke relevante wetgeving inzake lokale
fiscaliteit die veelal verspreid staat in allerhande wetten,
decreten, KB’s, uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven,enz.
waarvan hier enkel de relevante artikelen in een gecoör-
dineerde en geactualiseerde versie, op logische wijze
worden geordend met gebruiksvriendelijke inhoudstafels
en systematische aanduiding van de behandelde thema’s.

Deel III: Geschillenprocedure Gemeentebelastingen

In dit onderdeel krijgt men aan de hand van een stroom-
diagram eerst een overzicht van de te volgen stappen bij
de behandeling van fiscale bezwaarschriften. Vervolgens

wordt er verdere uitleg gegeven bij iedere stap. Tenslotte
vindt men een aantal voorbeeldteksten voor brieven die
bij de verschillende stappen van de procedure kunnen
gebruikt worden.

Hierbij merken wij op dat het gaat om voorbeeldteksten
bedoeld als vrijblijvende ondersteuning voor de lokale
besturen en zeker niet om dwingende modellen.

Deel IV: Gecoördineerde omzendbrief Gemeentefiscaliteit

Hier wordt de nieuwe omzendbrief Gemeentefiscaliteit van
14 juli 2004 nogmaals opgenomen met een actieve
inhoudstafel, mede met de bedoeling om hier later nog
bijkomende informatie (rechtspraak, voorbeeldteksten,
standpunten, enz.) te kunnen aan koppelen.

Tot slot zijn er nog 2 bijkomende, aanvullende onderde-
len nl. een “Overzicht der inhoudelijke wijzigingen” (zo-
dat men in één oogopslag kan zien wat er de laatste tijd
allemaal gewijzigd is) en een onderdeel “Actualia”, dat
in de loop der tijden kan ingevuld worden.

Op deze wijze zijn de overzichten van relevante juridi-
sche informatie inzake gemeentelijke fiscaliteit en de
voorbeeldteksten op één plaats samengebracht, waar ze
niet alleen vlot toegankelijk zijn maar bovendien continu
aangepast kunnen worden aan de nieuwe evoluties.

Als conclusie kunnen wij dan ook stellen dat deze website
een belangrijke bijdrage levert in het kader van het be-
oogde partnerschap met de steden en gemeenten.

U kan de nieuw website raadplegen op het URL-adres:
www.binnenland.vlaanderen.be/lokale-fiscaliteit

Nieuwe website: Lokale Fiscaliteit

Wetenswaard

�
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In de tweede helft van dit jaar organiseert de Vlaams
Bouwmeester voor de vijfde maal de Meesterproef. Deze
procedure werd ontwikkeld om jonge Vlaamse ontwer-
pers en kunstenaars kansen te geven bij het uitvoeren
van overheidsopdrachten en hen zo vertrouwd te maken
met de overheid als bouwheer. Tegelijkertijd worden hier-
door de ontwerpers van de toekomst gestimuleerd om
mee te helpen aan de kwalitatieve uitbouw van het pa-
trimonium van de overheid.

De Meesterproef is een procedure waarbij zeven jonge
ontwerpers en evenveel kunstenaars gedurende een pe-
riode van om en bij de vier maanden begeleid worden
door een aantal bekende architecten. In deze tijdspanne
werken zij aan een ontwerpvoorstel dat beantwoordt aan
de projectdefinitie die door de bouwheer in samenspraak
met het team Vlaams Bouwmeester werd opgemaakt.

De Meesterproef kan voor allerlei kleinere bouwprojecten
zoals sociale huisvesting, technische voorzieningen, pa-
viljoen, herbestemming, uitbreidings- en verbouwings-
werken,… Maar ook voor stedenbouwkundige projecten
zoals een plein, masterplan,… Dit zolang het budget voor
de realisatie beperkt is tot ongeveer 700.000 euro. Deze
procedure is uiteraard conform de wetgeving op de
overheidsopdrachten (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking).

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan deze opdrach-
ten moeten beantwoorden. Ten eerste zijn de bouwheren
in het proces van heel groot belang omdat zij bewust
kiezen voor jong talent en daarmee zoeken naar ver-
nieuwende ideeën maar daarmee ook een andere, onge-
twijfeld meer vertrouwde selectieprocedure laten schie-
ten. Ten tweede gaat het hier om relatief kleine opdrach-
ten (waarbij het ereloon onder de 67 500 euro blijft).

Vlaams Bouwmeester organiseert de Meesterproef

Wetenswaard

Ten derde is het belangrijk te weten dat de omkadering
van het proces gebeurt door het team van de Vlaams
Bouwmeester en dat de deelnemers hierbij kunnen reke-
nen op ondersteuning van een aantal heel bekwame
mensen uit de architectuur- en kunstwereld.

Wij verwachten wel dat projecten ons ten laatste in april
kenbaar worden gemaakt, zodat de projectdefinities voor
augustus opgemaakt kunnen zijn. Hiervoor is er een be-
geleiding en ondersteuning vanuit het team van de
Vlaams bouwmeester. Eind september worden de locaties
met de hele groep bezocht en starten de deelnemers met
de conceptvoorbereiding. Eind november gaat dan de
intensieve werkweek door, met een tussentijdse evalua-
tie op het einde van deze week. Een eindpresentatie van
het ontwerpvoorstel wordt eind december of begin ja-
nuari 2006 voorzien.

De kosten voor de organisatie en omkadering van de
procedure zijn voor rekening van het team van de Vlaams
Bouwmeester. Vanzelfsprekend blijft de financiële inbreng
van de bouwheer gedurende het proces beperkt tot het
betalen van het correcte ereloon aan de ontwerpers.

Wij hopen dat de lokale overheden in Vlaanderen de jonge
ontwerpers maximale kansen willen bieden. Voor meer
informatie, een vrijblijvend gesprek of een bezoek ter-
plaatse kan u steeds contact opnemen met:
Edwin De Ceukelaire
Team Vlaams Bouwmeester
Koning AlbertII-laan 20 bus 9
1000 Brussel
tel +32 2 553 71 91
gsm +32 478 59 40 89
mail edwin.deceukelaire@azf.vlaanderen.be

Edwin De Ceukelaire

�

Coaching en ondersteuning van de plaatselijke besturen
is een belangrijke beleidsdoelstelling van de nieuwe
Vlaamse bewindsploeg. Het is vanuit die optiek dat de
ondersteuning via de NGOB-helpdesk onlangs binnen het
takenpakket van de administratie Binnenlandse Aange-
legenheden werd opgenomen. Om dit ook naar buiten
toe duidelijk aan te geven, is besloten om hiervoor niet
langer de projectgebonden e-mail e3pos@vlaanderen.be
te gebruiken.

Helpdesk.lokalebesturen@vlaanderen.be voor vragen
over financiën gemeenten en OCMW’s

Wetenswaard

Voortaan zullen de Afdeling Gemeenten, OCMW’s en
Provincies en de Provinciale Afdelingen de vragen van de
helpdesk beantwoorden. U kan ze contacteren via:

mail: helpdesk.lokalebesturen@vlaanderen.be
fax: 078-15 45 69

Voor vragen rond het e³pos-project kan u nog steeds
terecht op e3pos@vlaanderen.be.

�
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RICHTLIJNIG

Martine Van Ruyskensvelde

Omzendbrieven

Deze rubriek vermeldt de recentste omzendbrie-
ven die als onderrichting aan de gemeenten, pro-
vincies, intercommunale verenigingen en OCMW’s
werden verstuurd. Indien deze niet (meer) in het
bezit van belanghebbenden zijn kunnen deze steeds
een exemplaar aanvragen bij de betrokken afde-
ling. De omzendbrieven zijn eveneens beschikbaar
op het internet onder het URL-adres

www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/
omzend.htm

1. BA 2005/01 van 25.02.2005 - De toepassing van
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de mate-
riële organisatie en werking van de erkende eredien-
sten op de erediensten, georganiseerd op gemeen-
telijk niveau.
2. BA 2005/02 van 25.02.2005 - De toepassing van
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de mate-
riële organisatie en werking van de erkende eredien-
sten op de erediensten, georganiseerd op provin-
ciaal niveau.

Het decreet van 7 mei 2004 treedt in werking op 1
maart 2005, met uitzondering van de bepalingen
die betrekking hebben op het financieel beheer van
de bestuursentiteiten van de erediensten.

De eerste omzendbrief heeft betrekking op de
rooms-katholieke, de protestantse, de anglicaanse
en de Israëlitische eredienst; de tweede heeft be-
trekking op de orthodoxe en de islamitische ere-
dienst.

Beide omzendbrieven lichten in een eerste onder-
deel de samenstelling van de bestuursorganen van
elke erkende entiteit en van het centraal kerkbe-
stuur toe. In een tweede onderdeel wordt de wer-
king van de lokale raden en van de centrale kerk-
besturen behandeld. Verder wordt het beheer van
de goederen van de eredienst besproken. Een be-
langrijk deel handelt over het feit dat de raden ge-
houden zijn de wet op de overheidsopdrachten te
respecteren. Tenslotte krijgt het vereenvoudigd
administratief toezicht ruime aandacht.

�

Symposium woensdag 27 april 2005 – KBC auditorium
Herman Teirlinck Havenlaan 2 te Brussel

Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) organi-
seert i.s.m. AMINAL afdeling Bos & Groen en Inverde:
opleidingen bos-, groen- en natuurbeheer vzw en met de
steun van KBC bank en verzekeringen een studiedag over
de vos in Vlaanderen. Tijdens deze studiedag zullen de
recente onderzoeksresultaten van het IBW worden voor-
gesteld. Er zijn ook sprekers uitgenodigd van andere
onderzoeksinstellingen zodat de aanwezigen een mooi
overzicht krijgen van het huidige vossenonderzoek. De
studiedag is gericht naar ambtenaren van lokale en re-
gionale overheden, leden van jagersverenigingen, wild-

De vos in Vlaanderen: recente wetenschappelijke bevindingen

Wetenswaard

beheereenheden en natuurverenigingen en geïnteres-
seerden. Naast toespraken over verspreiding en ecologie
van de vos, de implicaties voor de jacht, het natuurbe-
houd en de kleinveehouderij en toelichting over onderwer-
pen als hondsdolheid en vossenlintworm, is er voldoende
ruimte voorzien om de wetenschappers vragen te laten
beantwoorden van het aanwezige publiek.

Inschrijven kan bij Inverde
Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart
tel 02-657 93 64 - fax 02-657 57 54
e-mail info@inverde.be
Meer info is te vinden op www.inverde.be of binnenkort
op www.ibw.vlaanderen.be

�
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Greta Behets

Parlementaire vragen en antwoorden

OCMW- Gemengde VZW.

Kan een lokaal bestuur een voorziening in eigen
beheer overdragen aan een privé-partner? (1)

Artikel 60, §6 van de OCMW-wet voorziet de on-
mogelijkheid om een bestaande dienstverlening van
een lokaal bestuur over te dragen aan een privé-
partner.

Deze interpretatie werd bevestigd door de rechter-
lijke macht in eerste aanleg, in beroep en moet nog
bevestigd worden door het Hof van Cassatie.

Termijnen bij bevoegdheidsconflicten tussen
OCMW’s.

Kan de termijn van vijf kalenderdagen niet ver-
dubbeld worden ingeval van bevoegdheids-
conflict tussen twee OCMW’s bij de toepassing
van het recht op steunverlening? (2)

Krachtens artikel 18 van de wet van 26 mei 2002
betreffende het recht op maatschappelijke integra-
tie en artikel 58 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, moet een openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn dat een aan-
vraag ontvangt waarvoor het zich onbevoegd acht,
deze aanvraag binnen de vijf kalenderdagen over-
zenden aan het volgens hem bevoegd openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn. Binnen de-
zelfde termijn stelt het de aanvrager hiervan schrif-
telijk in kennis.

Deze termijn zal niet verlengd worden omdat de
wetgever die heeft ingesteld in het belang van het
OCMW en van de aanvrager.

Hij werd gevoelig verlengd in vergelijking met de
termijn van drie dagen, voorzien in de reglemen-
tering van 1974 betreffende het bestaansminimum.
Het OCMW beschikt dus over meer tijd dan in de
vorige reglementering om zijn eventuele bevoegd-
heid na te gaan, de aanvraag door te zenden en de
aanvrager hierover in te lichten, namelijk vijf
kalenderdagen in plaats van drie.

Deze termijn maakt het ook mogelijk dat de aan-
vraag snel en op een redelijke manier wordt onder-

zocht. De aanvrager mag immers geen nadeel on-
dervinden door een bevoegdheidsprobleem dat het
onderzoek van zijn aanvraag zou kunnen vertra-
gen en hem dus in een onzekere situatie zou laten.
Deze termijn verlengen zou strijdig zijn met het
nagestreefde doel.

Collectieve schuldenregeling - Energieschulden -
OCMW’s.

Probleemstelling

Sommige OCMW’s komen in het kader van de col-
lectieve schuldenregeling geheel of gedeeltelijk tus-
sen in de aanzuivering van niet-betaalde energie-
rekeningen door middelen die zijn toegekend door
de wet van 4 september 2002 houdende toewij-
zing van een opdracht aan de OCMW’s inzake de
begeleiding en de financiële maatschappelijke
steunverlening aan de meest behoevenden inzake
energielevering.

Leveranciers van gas en elektriciteit verwachten ook
doorgaans dat het OCMW de rekeningen betaalt,
aangezien zij het Fonds voor een sociaal energie-
beleid spijzen.

1. Kan een energieschuld in het kader van een
collectieve schuldenregeling prioriteit krijgen
in het licht van artikel 1675/7, §1, van het
Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de
gelijkheid van schuldeisers?

2. Kunnen de OCMW’s in het kader van een col-
lectieve schuldenregeling rechtstreeks aan de
leveranciers betalen of dienen zij te betalen
aan de schuldbemiddelaar die de gelden
verhoudingsgewijs gebruikt om alle schulden
te betalen?

3. Wat indien het OCMW de bedragen van de
tegemoetkoming terugvordert zodat er een
nieuwe schuld ontstaat in de collectieve
schuldenregeling? (3)

1. De eerste vraag verwijst naar artikel 1675/7, §1
van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de
toelaatbaarheid van een verzoek van collectieve
schuldenregeling alsook van de toestand van sa-
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menloop die hieruit voortvloeit. Het zijn echter de
artikelen 1675/10 tot 13 die bepalen welke regels
moeten worden nageleefd bij de uitwerking van
een minnelijke of gerechtelijke aanzuiverings-
regeling, met inbegrip van de eerbiediging van het
gelijkheidsbeginsel tussen schuldeisers ingeval van
gerechtelijke aanzuiveringsregeling.

Een minnelijke aanzuiveringsregeling moet eens-
luidend door alle betrokken partijen worden goed-
gekeurd, met name door de schuldenaars. Indien
deze hun akkoord geven over een prioritaire terug-
betaling van sommige schulden in het kader van
een aanzuiveringsregeling zal dat plan door de rech-
ter kunnen worden gehomologeerd.

Het is echter anders gesteld bij een gerechtelijke
aanzuiveringsregeling aangezien de rechter hierbij
een regeling moet uitwerken, enkel op grond van
wettelijke bepalingen die hiervoor toepasbaar zijn.
Toch bepaalt de wet uitdrukkelijk dat de gelijkheid
van de schuldeisers moet worden gehandhaafd.
Men mag echter artikel 1675/3 van het Gerechte-
lijk Wetboek niet uit het oog verliezen dat het be-
ginsel van de menselijke waardigheid vooropstelt
als één van de voornaamste doelstellingen bij de
uitwerking van een regeling.

2.De wet van 4 september 2002 heeft tot doel te-
gemoet te komen aan de energievoorziening van
personen met een bijzondere hoge schuldenlast.
De OCMW’s kunnen in die gevallen de betalingen
direct vereffenen bij de energieleveranciers voor
zover die betalingen betrekking hebben op de le-
veringen die aan de gang zijn.

3.De aanzuiveringsregeling kan worden aangepast
krachtens artikel 1675/14, §2, derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, voorzover het OCMW ge-
plaatst is om de terugbetaling van de verleende
sociale hulp te vorderen.

Gemeentebesturen en politiediensten. – Bijstands-
verlening aan gerechtsdeurwaarders – Capaciteit en
kostprijs lokale politie.

Problematiek

De gemeentebesturen en politiediensten worden
naar aanleiding van de uitvoering van gerechte-
lijke beslissingen, geconfronteerd met de wettelijke
verplichting bijstand te verlenen aan gerechts-
deurwaarders bij uithuiszettingen, bij het stockeren
van in beslaggenomen goederen, het mede orga-
niseren van openbare verkopen, enzovoort…
Meestal vinden deze tussenkomsten plaats in ste-

den en gemeenten die het door een laag fiscaal
draagvermogen veelal moeilijk hebben om de be-
groting rond te krijgen en waarvan de politie-
diensten en technische diensten andere dingen aan
het hoofd hebben dan deurwaarders te vergezel-
len en ervoor te zorgen dat goederen worden af-
gevoerd en opgeslagen. Ook de bijstand van
gerechtsdeurwaarders bij de vaststelling van over-
spel, wegen op de capaciteit van de lokale politio-
nele overheden.

Kan voor de jaren 2000, 2001, 2002 en 2003 per
gewest meegedeeld worden hoeveel capaciteit
de lokale politie moet inzetten voor de assisten-
tie van gerechtsdeurwaarders? (4)

De tussenkomst van de politieambtenaren beperkt
zich tot het verlenen van de “sterke arm” indien zij
daartoe worden gevorderd of indien hun aanwe-
zigheid daartoe wettelijk is voorzien. Zij kunnen
onder geen beding worden ingezet voor het be-
waren of verkopen van goederen na een uitzetting.
Artikel 2, tweede lid, van de wet van 30 december
1975 betreffende de goederen, buiten particuliere
eigendommen gevonden of op de openbare weg
geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzet-
ting, legt deze verantwoordelijkheid bij de gemeen-
tebesturen. Sinds 1 januari 2002 werden de politie-
zones opgericht die allen, met uitzondering van de
ééngemeentepolitiezones, rechtspersoonlijkheid
hebben. Minstens in deze gevallen behoren wij niet
langer tot de gemeentebesturen.

Ter gelegenheid van de discussie over de samen-
werking tussen gerechtsdeurwaarders en de lokale
politie in de werkgroep “administratieve taken –
lokale politie”, in het licht van de aanpassing van
de omzendbrief van 16 februari 1999 betreffende
de administratieve taken van de politiediensten is
het idee ontstaan van een protocolakkoord betref-
fende de interventie-en samenwerkingsmodaliteiten
tussen de gerechtsdeurwaarders en de politiezones
teneinde misbruiken tegen te gaan.

Eilia-heffing – Gemeenten- Alternatieve inkomsten.

Het federaal parlement stelde een Elia-heffing in
om de gemeenten de kans te geven deels de
minderheidsopbrengsten te comperseren die zijn
ontstaan gezien zij geen dividenden meer ontvan-
gen voortkomend uit de energiesector. De ver-
hoopte opbrengst staat steeds in menige gemeen-
tebegroting geboekt. Nu reeds zorgt het uitblijven
van doorstortingen voor heel wat negatieve saldi
op het lopende boekjaar of de gewone dienst.
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Het feit dat de energieprijzen niet zijn gedaald is
een afdoende reden om de Elia-heffing opnieuw
ter discussie te stellen en een zoektocht naar alter-
natieve financiering voor de gemeenten te starten.

1. Kunnen directe gesprekken gevoerd worden
teneinde een alternatieve financiering voor
de gemeenten te organiseren?

2. Welke gesprekspartners zullen worden aan-
gezocht en welk tijdspanne zal worden in
acht genomen?

3. Bij de uitvoeringsbesluiten van de “Elia-hef-
fing” rijzen volgende vragen:

a) wanneer zal de doorstroming naar de ge-
meenten plaatsvinden en welk is het bedrag
van doorstorting?

b) welke bedragen dienen de gemeenten in hun
begroting op te nemen? (5)

1.Door de huidige regeling wordt uitvoering ge-
geven aan de beslissing om tegemoet te komen
aan het inkomstenverlies dat de gemeenten lijden
als gevolg van de liberalisering van de elektriciteits-
markt. Het huidige voorstel voorziet in een rege-
ling die toelaat aan dit inkomstenverlies tegemoet
te komen, ook voor een deel van 2004. Er is dus
geen nood aan een zoektocht naar een alternatieve
financiering.

Meer nog, de voorgestelde maatregel voorziet uit-
drukkelijk in de mogelijkheid van een gedeeltelijke
of volledige vrijstelling voor de Gewesten. De Waalse
Regering gaf aan de voorgestelde regeling waar-
schijnlijk niet toe te passen omdat er in het verle-
den voorzien werd in een tegemoetkoming van het
inkomstenverlies via de zogenaamde “taxe de
voirie”. Niets weerhoudt de Gewesten er dus van
om de vrijstelling te gebruiken en de voorgestelde
bijdrage-regeling niet toe te passen. Het komt dan
aan de Gewesten toe, wensen te voorzien in een
compensatie voor het inkomstenverlies van de ge-
meenten, te voorzien in een alternatieve regeling
(zoals in Wallonië het geval is).

2.Gezien het antwoord op de eerste vraag negatief
was, is deze vraag zonder voorwerp.

3.Voor de regeling van de toewijzing is een konink-
lijk besluit vereist. Het artikel 22bis, par.8 van de
voorgestelde tekst voorziet duidelijk:”na eenslui-
dend advies van de regering van het betrokken
Gewest bepaalt de Koning, bij een besluit vastge-
steld na overleg in de Ministerraad, de toewijzing
van de opbrengst van de toeslag bedoeld in de
eerste paragraaf”.

De tekst van het ontwerp wordt nu officieel aan de
Gewesten overgemaakt met het verzoek aan te
geven of ze de voorziene vrijstellingsmogelijkheid
wensen te gebruiken. Vervolgens kan de laatste
hand gelegd worden aan het uitvoeringsbesluit dat
de toewijzing regelt.

De tekst van de programmawet geeft duidelijk aan
binnen welke termijnen de betaling gebeurt en het
uitvoeringsbesluit zal verder vastleggen welke be-
dragen de gemeenten in hun begroting zullen kun-
nen opnemen, zonder hierbij evenwel afbreuk te
doen aan de bevoegdheden van de verschillende
Gewestregeringen met betrekking tot de financie-
ring van de gemeenten.

De inhoud van het begrip ‘fractie’ in artikel 120
van de Nieuwe Gemeentewet

Artikel 120, § 1, lid 2 van de Nieuwe Gemeentewet
bepaalt:

“De mandaten van lid van iedere commissie wor-
den evenredig verdeeld over de fracties waaruit de
gemeenteraad is samengesteld; geacht worden een
fractie te vormen de gemeenteraadsleden die op
een zelfde lijst verkozen zijn of die verkozen zijn op
lijsten die onderling verenigd zijn om een fractie te
vormen.” Daarnaast bepaalt het artikel dat het re-
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glement van orde de nadere regels bepaalt voor
de samenstelling en de werkwijze van de commis-
sies.

De definitie van het begrip “fractie” is, zoals u op-
merkt, nergens gedefinieerd behoudens in het aan-
gehaalde artikel 120 van de nieuwe gemeentewet.
Uit deze definitie volgt dat elke fractie binnen de
gemeenteraad recht heeft op dat aantal vertegen-
woordigers in de raadscommissies, dat evenredig
is met het aantal verkozenen op een bepaalde lijst
bij de recentste verkiezingen, ongeacht of zich nadien
raadsleden afscheuren van de lijst waarop ze verkozen
zijn of overstappen naar een andere fractie.

In de gevallen bedoeld in artikel 120, met name de
mogelijkheid tot oprichting van commissies in de
schoot van de gemeenteraad, is het begrip ‘fractie’
door de wetgever exclusief verbonden aan de ‘lijst
waarop men verkozen is’. Enkel lijsten waarop
gemeenteraadsleden verkozen zijn, kunnen dus een
fractie vormen, hetzij alleen, hetzij samen met een
andere lijst die ook aan de verkiezingen heeft deel-
genomen. Een politieke fractie wordt, in de toe-
passing van voornoemd artikel, dus gevormd door
de raadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn,
of op lijsten die zich daartoe onderling verenigd
hebben. Een fractie kan dan ook bestaan uit één
enkel lid, in die gevallen namelijk dat op een be-
paalde lijst slechts één kandidaat ook effectief ver-
kozen is.

In het licht van een evenredige vertegenwoordi-

ging kan de gemeenteraad bepalen dat elke fractie
recht heeft op minstens één vertegenwoordiger in
elke gemeenteraadscommissie.

Als ten gevolge van de toepassing van de evenre-
dige vertegenwoordiging een fractie niet vertegen-
woordigd is in een commissie, kan ze een raadslid
aanwijzen dat als lid zonder stemrecht in de com-
missie zetelt.

Het lijkt mij niet nodig om nu kort vóór het indie-
nen van een ontwerp van gemeentedecreet nog
een omzendbrief te maken hieromtrent. Het is im-
mers de bedoeling van de Vlaamse Regering con-
form het regeerakkoord een ontwerp van ge-
meentedecreet, waarin ook dit punt aan bod zal
komen, nog vóór het reces aan het Vlaams Parle-
ment voor te leggen.

EINDNOTEN
1 Vraag nr. 2 van de heer Mark Demesmaeker aan de

heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnen-
lands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
Bulletin van Vragen en Antwoorden Vlaams Parle-
ment, nr. 1, dd. 8 oktober 2004, 33 e.v.

2 Vraag nr. 53 van mevrouw Hilde Dierickx van 23
juni 2004 aan de heer Dupont minister van Ambte-
narenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootste-
denbeleid en Gelijke Kansen, Bulletin van Vragen
en Antwoorden Kamer, nr. 1, dd. 28 december
2004, 2004-2005, QRVA 51059, 9424.

3 Vraag nr. 432 van mevrouw Liesbeth Van der Auwera
van 9 november 2004 aan mevrouw Laurette
Oncke-linx, vice-eerste minister en minister van Jus-
titie, Bulletin van Vragen en Antwoorden-Kamer,  dd.
28 december 2004, 2004-005, QRVA 51059, 99341
e.v.

4 Vraag nr.381 van de heer Guido De Padt van 30
september 2004 aan de heer Patrick Dewael, vice-
eerste minister en minister van Binnenlandse Za-
ken, Vragen en Antwoorden Kamer, dd. 28 decem-
ber 2004, 2004-005, QRVA 51 059, 99341 e.v.

5 Vraag nr. 67 van de heer Luk Van Biesen van 30
september 2004 aan de heer Mark Verwilghen, mi-
nister van Economie, Buitenlandse Handel en We-
tenschapsbeleid 5.Schriftelijke vragen en antwoor-
den Kamer, 3de zitting van de 51ste zittingsperiode,
2004-2005, 9022.

6 Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem,
gericht tot de heer Keulen, Vlaams minister van Bin-
nenlandse Aangelegenheden.
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Postacademische vorming

Wetenswaard

STUDIEDAGEN 2005

� 12 mei 2005 (Brussel): De modernisering van de controle-
piramide in België

� 25 mei 2005 (Leuven): Mobiliseren voor verandering:
kwaliteitsmanagement in justitie

OPEN OPLEIDINGSPROGRAMMA’S 2005 (LEUVEN)

� Beleidsondersteunend werken: 2 dagen, do. 13 & 20 ok-
tober 2005;

� E-government (i.s.m.‘Steunpunt bestuurlijk organisatie
Vlaanderen’): 2 dagen, di. 14 en 21 juni 2005;

� Integriteitsmanagement in de overheid: naar een
modernisering van de ambtelijke deontologie: 2 dagen,
8 & 9 juni 2005;

� Kwaliteit in de overheid: 3 dagen, do. 12, 19 en 26 mei
2005;

� Resultaatgericht financieel management: 5 dagen, di. 12
(prestaties meten) en 26 april, 10 en 24 mei en 7 juni
2005;

� Veranderingsmanagement: 3 dagen, di. 11, 18 en 25
oktober 2005.

OPLEIDINGSPROGRAMMA’S VOOR LOKALE BESTUREN
2005 (LEUVEN)

Gesubsidieerd door het Vormingscentrum voor Lokale Be-
sturen.

� Actieve openbaarheid van bestuur voor lokale besturen:
1 dag, wo. 15 juni 2005.

Info & inschrijving: Instituut voor de Overheid,
Van Evenstraat 2a, 3000 Leuven,
tel: 016-32 31 80, fax: 016-32 32 67,
io@soc.kuleuven.ac.be - www.instituutvoordeoverheid.be
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Thematische kaart Erediensten

Wetenswaard

Onderstaande kaart, gebaseerd op de rekeningen 2002, geeft de uitgaven gewone dienst van de
gemeenten weer met betrekking tot de erediensten. Deze uitgaven hebben betrekking op de rooms-
katholieke (met uitzondering van de kathedrale kerkfabrieken), de protestantse, de anglicaanse en
israëlitische godsdienst. De orthodoxe godsdienst is provinciaal georganiseerd waardoor hun toe-
lage hierin niet is opgenomen. De islamitische godsdienst, die ook provinciaal georganiseerd is,

Stefaan Swaels



34

BinnenBand - april 2005 - nr. 42

PRO JUSTITIA

Omzendbrieven betreffende het taalgebruik in gemeentebesturen
en OCMW’s van het Nederlandse taalgebied
Omzendbrief bevestigt terecht voorrangstatus van het Nederlands en beëindigt
onrechtmatige interpretatie (5 arresten van 23 december 2004, nrs. 138.860 tot 138.864)

Erik Vander Peypen

Vijf randgemeentebesturen, een rand-OCMW-be-
stuur en verschillende inwoners uit die gemeenten
vorderden de vernietiging van de omzendbrief van
de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegen-
heden van 16 december 1997 en de omzendbrief
van de Vlaamse minister voor Welzijn van 9 februari
1998, betreffende het taalgebruik in respectievelijk
de gemeentebesturen en de OCMW’s van het Ne-
derlandse taalgebied. De omzendbrief voorziet de
herhaling van de wens om het Frans te gebruiken
in contacten met de besturen.

Niettegenstaande het weliswaar slechts een om-
zendbrief betreft en de Raad van State enkel ge-
machtigd is om de nietigheid te verklaren van han-
delingen die rechtsgevolgen doen ontstaan en ver-
hinderen, wordt toch aangenomen dat de betrok-
ken omzendbrief een dwingend karakter heeft. Hij
stelt slechts één geldende interpretatie voorop die
een radicale ommekeer inhoudt van de bestaande
onwettige bestuurspraktijk. De omzendbrief is erop
gericht terug te keren naar de wettige interpretatie.

In tegenstelling tot wat de verzoekers menen, wij-
zigt de omzendbrief niet de bepalingen inzake het
taalgebruik in bestuurszaken. Zodoende is ook het
artikel 129 van de Grondwet niet van toepassing.
Dit artikel stelt dat:

§1. De Raden van de Vlaamse en de Franse Ge-
meenschap regelen, bij uitsluiting van de federale
wetgever, ieder wat hem betreft, bij decreet, het
gebruik van de talen voor:
1° de bestuurszaken;
2° het onderwijs in de door de overheid opgerichte,

gesubsidieerde of erkende instellingen;
3° de sociale betrekkingen tussen de werkgevers

hun personeel, alsmede de door de wet en de
verordeningen voorgeschreven akten en be-
scheiden van de ondernemingen.

§ 2. Deze decreten hebben kracht van wet, respec-

tievelijk in het Nederlandse taalgebied en in het
Franse taalgebied, uitgezonderd wat betreft:
� de gemeenten of groepen van gemeenten pa-

lend aan een ander taalgebied en waar de wet
het gebruik van een andere taal dan die van het
gebied waarin zij gelegen zijn, voorschrijft of toe-
laat. Voor deze gemeenten kan in de bepalingen
betreffende het gebruik van de talen voor de aan-
gelegenheden bedoeld in § 1 geen verandering
worden aangebracht dan bij een wet aangeno-
men met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meer-
derheid;

� de diensten waarvan de werkkring verder reikt
dan het taalgebied waarin zij gevestigd zijn;

� de door de wet aangewezen federale en interna-
tionale instellingen waarvan de werking gemeen
is aan meer dan één gemeenschap.

Volgens de arresten is het niet duidelijk waarom dit
artikel ook betrekking zou hebben op de interpre-
tatie van die bepalingen. In geen geval blijkt dat
de aangevochten omzendbrief de tekst zelf van de
bestuurstaalwet wil veranderen.

De verzoekers-besturen menen dat zij in toepas-
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sing van de bestuurstaalwet niet stelselmatig eerst
het Nederlands moeten gebruiken, maar het Frans
van zodra de overheid de taal van de particulier
kent en deze het Frans is. De toepasselijke artikels
van die wet bepalen:

Onderafdeling 1.
Gemeenschappelijke bepalingen voor de randge-
meenten.
[...]
Artikel 25. In hun betrekkingen met een particulier
gebruiken dezelfde diensten de door betrokkene
gebruikte taal, voor zover die taal het Nederlands
of het Frans is. [...]
Artikel 26. Meergenoemde diensten stellen de aan
de particulieren uitgereikte getuigschriften, verkla-
ringen, machtigingen en vergunningen in het Ne-
derlands of in het Frans, naar gelang van de wens
van de belanghebbende.
[...]
Onderafdeling 2.
Bijzondere bepalingen ten behoeve van de te
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en Wemmel ge-
vestigde plaatselijke diensten.
Artikel 28. In de gemeenten Drogenbos, Kraainem,
Linkebeek en Wemmel worden, naar gelang van
de wens van de belanghebbende, de akten gesteld
in het Nederlands of in het Frans.
[...]”;

De verzoekers menen dat de bewoordingen “de
door betrokkene gebruikte taal” en “de wens van
de belanghebbende”, ertoe leiden dat het bestuur

automatisch het Frans gebruikt zodra de overheid
de taal van de particulier kent.

Volgens de omzendbrief is die automatische toe-
passing uitgesloten en wil de omzendbrief hiermee
enkel een bestaande praktijk keren zonder te raken
aan de wetsbepaling die stelt dat de diensten de
door de betrokkene gebruikte taal gebruiken.

De bepalingen van de bestuurstaalwet moeten vol-
gens het arrest in de ruimere context van de Bel-
gische taalregeling worden gezien. Hiervoor wordt
in het arrest een arrest van het Arbitragehof van 10
maart 1998 geciteerd:

“B.4.1. Hoewel de gecoördineerde wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken ten behoeve
van Franstalige inwoners in de randgemeenten in
een bijzondere regeling voorzien die hen toelaat
hun betrekkingen met de plaatselijke diensten in
het Frans te voeren en die aan die diensten de ver-
plichting opleggen om in bepaalde in die wetten
nader omschreven omstandigheden het Frans te
gebruiken, doet die regeling geen afbreuk aan het
principieel eentalig karakter van het Nederlandse
taalgebied, waartoe die gemeenten behoren. Zulks
impliceert dat de taal die er in bestuurszaken moet
worden gebruikt in beginsel het Nederlands is en
dat bepalingen die het gebruik van een andere taal
toestaan niet tot gevolg mogen hebben dat afbreuk
wordt gedaan aan de door artikel 4 van de Grond-
wet gewaarborgde voorrang van het Nederlands”.

Hieruit blijkt dat de interpretatie van het gebruik
van het Frans in de randgemeenten moet stroken
met de voorrangstatus van het Nederlands. De au-
tomatische toepassing waarvan sprake, is hiermee
niet verenigbaar aangezien dit een stelsel van feite-
lijke tweetaligheid inhoudt.

De vroeger toegepaste interpretatie is bijgevolg on-
rechtmatig zodat de vernietiging van een omzend-
brief die dit tegengaat geen geoorloofd voordeel
oplevert. De vroegere soepele interpretatie met de
automatische toepassing van het Frans is niet vere-
nigbaar met de restrictieve interpretatie van het
recht om in de contacten met het bestuur het Frans
in de plaats van het Nederlands te gebruiken.

Volgens het arrest is de bepaling van de omzend-
brief om uitdrukkelijk het verzoek om het Frans te
gebruiken te herhalen, verenigbaar met de notie “
de wens van de belanghebbende” zoals voorzien
in de vermelde artikelen 26 en 28 van de bestuurs-
taalwet.

�
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Externe Communicatie

Wetenswaard

Website www.binnenland.vlaanderen.be
Werden recent op onze website aangebracht:

� De berekening van het vakantiegeld 2005 van het
gemeente- en provinciepersoneel;

� De inhoud van het begrip ‘fractie’ in artikel 120 van
de Nieuwe Gemeentewet;

� Advies 1-2005 van de Hoge Raad voor Binnenlands
Bestuur ‘De beleidsnota’s van de Vlaamse ministers
vanuit bestuurlijk-organisatorisch perspectief’;

� Gemeentefonds: definitieve verdeling 2004 - zowel
het gewone aandeel voor de gemeente, als het
aandeel voor het OCMW;

� Politiehervorming: toepassing personeelsstatuut (K.B.
30.03.2001), uitbetaling lonen, toelagen en ver-
goedingen , Regularisatie 2001, brief van 1 februari
2005.

� Lokale fiscaliteit (zie ook wetenswaard blz. 26)

Oproep foto’s:
� Sedert geruime tijd tracht de redactieraad de artikels

in BinnenBand te verluchten met actuele afbeeldin-
gen, hetzij zelf digitaal opgenomen foto’s of opna-
men waarop geen auteursrechten wegen en die kos-
teloos ter beschikking worden gesteld door gemeen-
ten of andere lokale instellingen. Een oproep in Bin-
nenBand in oktober 2004 had slechts een beperkt
succes. Daarom herhaalt de redactie met deze haar
vraag. Zonder een garantie op publicatie te kunnen
geven zou het ons verheugen moesten nog meer be-
sturen foto’s beschikbaar willen stellen voor de illus-
tratie van ons tijdschrift.

Aangekondigde Publicaties:
� Net zoals de voorgaande jaren heeft het secretariaat

van de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur een jaar-
verslag opgesteld. In dit jaarverslag komen aan bod:
algemene informatie over de werking van de Raad,
samenstelling, vergaderingen, hoorzittingen, web-
site, een korte samenvatting van de in 2004 uitge-
brachte adviezen en een blik op de agenda voor 2005.
Deze brochure verschijnt eind maart begin april. Alle
provinciale en lokale besturen, evenals de bibliothe- �

ken ontvangen automatisch een exemplaar. Formaat
16 x 24 cm, 32 blz.

� Begin mei verschijnt het jaarbeeld 2004 van de ad-
ministratie Binnenlandse Aangelegenheden. Elders in
dit nummer vindt u er meer info over. De lokale en
provinciale besturen krijgen gratis een exemplaar
bezorgd (zie ook rubriek blz.3).

Bestellingen
� Besturen en externe belangstellenden kunnen onze

publicaties kosteloos bestellen tot zover de voorraad
strekt. Voor particulieren geldt wel de beperking van
maximum twee exemplaren van dezelfde publicatie
per aanvrager.

�  Mogelijkheden van bestelling:
- Langs elektronische weg: www.vlaanderen.be -

‘publicaties’
- via e-mail: jan.vanstichel@ewbl.vlaanderen.be
- telefonisch: & 02-553 39 83
- of per fax: 02-553 39 52.

Jan Van Stichel



Afdeling Binnenlandse
Aangelegenheden
West-Vlaanderen

Burg 4
8000   Brugge

Fax: 050-40 56 00

Afdelingshoofd + secretariaat / coördinatie
Bruno Vanmarcke (afdelingshoofd)

050-40 56 36
Secretariaat 050-40 56 76
Heidi Godderis 050-40 56 25

Werking lokale overheden
Caroline Dumoulin 050-40 56 34
Heidi Godderis 050-40 56 25
Bruno Tricot 050-40 32 88
(milieu, RO, natuur)

Personeel
Marthe Claeys 050-40 56 50

Financiën
Robert Vantorre 050-40 56 74
Willem Van Damme 050-40 56 59
Susy Vlamynck 050-40 56 68
(erediensten)

Fiscaliteit
Robert Vantorre 050-40 56 74
Willem Van Damme 050-40 56 59

Overheidsopdrachten
Ivan Hoste 050-40 56 43
Caroline Hollevoet 050-40 56 47

Patrimonium
Ivan Hoste 050-40 56 43
Caroline Hollevoet 050-40 56 47

Audit OCMW’s
Virginie Lakiere 050-40 56 61
Hans Verplancke 050-40 56 73

Afdeling Binnenlandse
Aangelegenheden Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22-24

2018   Antwerpen
Fax: 03-240 51 19

Afdelingshoofd + secretariaat / coördinatie
Guy Peeters (afdelingshoofd)

03-240 51 19
Jan Van Dyck (administratief toezicht)

03-240 53 20
Louis Verrezen (logistiek, informatica
& personeel) 03-240 58 13
Peter Verpoorte (secretariaat)

03-240 53 26

Werking lokale overheden
Jan Van Dyck 03-240 53 20
Lieve Raiglot 03-240 53 28

Personeel
Hugo Cools 03-240 57 22
Jan Verhulst 03-240 55 28

Financiën
Leo Brouns 03-240 57 09
Lieve Gyssens 03-240 53 31

Fiscaliteit
Eddie Kassirer 03-240 53 13

Overheidsopdrachten
Dirk Janssens 03-240 53 25
Veronique Volders 03-240 58 19

Patrimonium
Dirk Janssens 03-240 53 25
Walter Frans 03-240 55 96

Audit OCMW’s
Louis Verrezen 03-240 58 13
Geert Mertens 03-240 58 14

Afdeling Binnenlandse
Aangelegenheden Limburg

Universiteitslaan 1
3500   Hasselt

Fax: 011-23 81 10

Afdelingshoofd + secretariaat / coördinatie
Willy Honings (afdelingshoofd)

011-23 81 14
Secretariaat 011-23 81 13
Erwin Das (algemeen) 011-23 81 16
Frank Baret (personeel en financiën)

011-23 81 72
Jan Ruyters (overheidsopdrachten &
patrimonium) 011-23 81 22

Werking lokale overheden
Wim Somers 011-23 80 62
Ludo Callens 011-23 80 72

Personeel
Maryse Bouduin 011-23 81 30
Carolina Stevens 011-23 81 39

Financiën
Sandra Beckers 011-23 81 65

Fiscaliteit
Kristof Vanhamel 011-23 81 21

Overheidsopdrachten
Kristine Van de Peer 011-23 81 49
Georges Jorissen 011-23 81 66

Patrimonium
Vera Leemans 011-23 81 70

Audit OCMW’s
Bert Houbrechts 011-23 81 63
Bart François 011-23 81 64

Afdeling Binnenlandse
Aangelegenheden
Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1
9000   Gent

Fax: 09-267 81 98

Afdelingshoofd + secretariaat / coördinatie
Riet Erauw-Zegers (afdelingshoofd)

09-267 81 23
Raymonde Rommel (coördinatie en
ondersteuning) 09-267 76 66
Luc Bauwens (coördinatie en
ondersteuning) 09-267 82 24
Kris Coupé (coördinatie en
ondersteuning) 09-267 83 82
Liesbeth De Clercq (stafmedewerking
secretariaat) 09-267 81 06

Werking lokale overheden
Johan Nyckees 09-267 74 27
Joris Bastiaen 09-267 74 42

Personeel
Philemon Buydens 09-267 74 28
Nelly Van Hove 09-267 74 08

Financiën
Bernard Struyve 09-267 73 48
Marc De Vos 09-267 73 11

Fiscaliteit
Marleen De Groote 09-267 74 43
Johan Mortier 09-267 74 81

Overheidsopdrachten en Patrimonium
Mieke Van Moen 09-267 77 60
Pierre Vindevogel 09-267 77 20

Audit OCMW’s
Guillaume Descamps 09-267 73 47
Natalie Van Meervenne 09-267 73 46

Afdeling Binnenlandse
Aangelegenheden
Vlaams-Brabant

Werkhuizenstraat 40
3010   Leuven

Fax: 016-26 90 08

Afdelingshoofd + secretariaat / coördinatie
Joris Sels (afdelingshoofd)

016-26 90 05
Jeroen Vervloessem (coördinatie)

016-29 90 06

Werking lokale overheden
Ludo Steenwinckel 016-26 90 50
Kris Vermeersch 016-26 90 65

Personeel
Ludo Steenwinckel 016-26 90 50
Erik Moulaert 016-26 90 62

Financiën
Geert Demarsin 016-26 90 75
Johan Bulteel 016-26 90 19

Fiscaliteit
Geert Demarsin 016-26 90 75
Olivia Solemé 016-26 90 87

Overheidsopdrachten
Gert Vlasselaer 016-26 90 25
Rudy Dupaix 016-26 90 35

Patrimonium
Gert Vlasselaer 016-26 90 25
Guido De Boey 016-26 90 27

Audit OCMW’s
Geert Demarsin 016-26 90 75
Koen Van Lierde 016-26 90 92

Provinciale afdelingen
Provinciale afdelingen: voor gemeenten, OCMW’s,
lokale openbare bedrijven, eredienstinstellingen

Een uitgebreidere lijst van de taken van de administratie Binnenlandse
Aangelegenheden vindt u op onze website: www.binnenland.vlaanderen.be

Alle personeelsleden van de centrale en provinciale afdelingen zijn rechtstreeks
per e-mail bereikbaar via: <voornaam>.<familienaam>@ewbl.vlaanderen.be

NB. familienamen worden aan elkaar geschreven.
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Team Directoraat-Generaal
Directeur-generaal + secretariaat/coördinatie

Guido Decoster 02-553 39 26 (directeur-generaal)
Liliane Devillé 02-553 39 24 (secretariaat)
Eva Vindevogel 02-553 39 46 (secretariaat)
fax: 02-553 43 01
e-mail: binnenland@vlaanderen.be

Centrale afdelingen
 Markiesstraat 1 - 1000 Brussel

Afdeling Interlokale Samenwerkingsverbanden en
Lokale Openbare Bedrijven:
voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
autonome bedrijven, OCMW-verenigingen
fax: 02-553 43 04
e-mail: binnenland-intercommunales@vlaanderen.be

Afdelingshoofd + secretariaat/coördinatie
Piet Van der Plas 02-553 43 25
(afdelingshoofd)
Francine Kerselaers (secretariaat) 02-553 43 10

Organieke regelgeving
Jeroen Van der Meeren 02-553 43 05
Anneleen Christiaens 02-553 39 59

Werking intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
autonome bedrijven, OCMW-verenigingen

Anneleen Christiaens 02-553 39 59
Eva Wuyts 02-553 39 63

Personeel
Jeroen Van der Meeren 02-553 43 05

Financiën
Gilbert Hulpiau 02-553 40 24
Nico De Vulder 02-553 39 62

Overheidsopdrachten
Eva Wuyts 02-553 39 63
Anneleen Christiaens 02-553 39 59

Patrimonium
Francine Kerselaers 02-553 43 10

Afdeling Gemeenten, OCMW’s en Provincies:
voor gemeenten, OCMW’s, provincies, eredienstinstellingen
fax: 02-553 40 02
e-mail: binnenland-personeel@vlaanderen.be
binnenland-financies@vlaanderen.be

Afdelingshoofd + secretariaat/coördinatie
Johan Ide 02-553 40 03
(afdelingshoofd)
Nancy De Moor (secretariaat) 02-553 37 82

Personeel
Hugo Van de Meersche 02-553 39 65
Ivo Driesen 02-553 39 99

Financiën, inclusief fondsen
Johan Ide 02-553 40 03
Ann De Saedeleer 02-553 39 78

Fiscaliteit
Lieve Lemoine 02-553 39 76
Steve De Boever 02-553 40 07

Stedenbeleid
Linda Boudry 02-553 40 28
Hilde Broeckx (secretariaat) 02-553 40 38
e-mail: stedenbeleid@vlaanderen.be

E³pos
Chris Merre 02-553 44 23
Sylvie Van de Waeter (secretariaat) 02-553 38 30
e-mail: e3pos@vlaanderen.be

Vormingscentrum (top)ambtenaren
Ilse Snelders 02-553 37 93

Afdeling Juridische Aangelegenheden en Verkiezingen:
voor gemeenten, OCMW’s, provincies, eredienstinstellingen
fax: 02-553 39 52
e-mail: binnenland-verkiezingen@vlaanderen.be
binnenland-juridisch@vlaanderen.be

Afdelingshoofd + secretariaat/coördinatie
Rudy Janssens 02-553 39 70
(afdelingshoofd)
Jeanine Oostens (secretariaat) 02-553 43 21
Gerda Vancauter (secretariaat) 02-553 37 13

Organieke regelgeving
Marie Schoonjans 02-553 39 97

Werking lokale overheden
Marie Schoonjans 02-553 39 97
Jo Craeghs 02-553 40 11

Overheidsopdrachten
Joan Halsberghe 02-553 35 27
Cathy Van Durmen 02-553 38 84

Patrimonium
Erik Vander Peypen 02-553 43 07
Marie Schoonjans 02-553 39 97

Tucht: beroepen
Erik Vander Peypen 02-553 43 07
Julia Jacobs 02-553 39 67

Verkiezingen
Tom Doesselaere 02-553 40 12
Julia Jacobs 02-553 39 67

Begraafplaatsen en lijkbezorging
Edwin Lefebre 02-553 40 16

Externe communicatie
Christel Claesen 02-553 39 85
Jan Van Stichel 02-553 39 83

Vormingscentrum mandatarissen
Jo Craeghs 02-553 40 11


