
KAMER-2E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2007 2008 CHAMBRE-2E SESSION DE LA  52E LEGISLATURE

CRIV 52 COM 323 CRIV 52 COM 323

BELGISCHE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRESENTANTS

DE BELGIQUE

INTEGRAAL VERSLAG 
MET 

VERTAALD BEKNOPT VERSLAG

VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL
AVEC

COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT

DES INTERVENTIONS

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE 

BEGROTING

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET

dinsdag mardi

07-10-2008 07-10-2008

Voormiddag Matin



KAMER-2E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2007 2008 CHAMBRE-2E SESSION DE LA  52E LEGISLATURE

cdH centre démocrate Humaniste

CD&V – N-VA Christen-Democratisch en Vlaams - Nieuw-Vlaamse Alliantie

Ecolo-Groen! Ecologistes Confédérés pour  l’organisation de luttes originales – Groen!

FN Front National

LDD Lijst Dedecker

MR Mouvement réformateur

Open Vld Open Vlaamse Liberalen en Democraten

PS Parti Socialiste

sp.a+Vl.Pro socialistische partij anders  + VlaamsProgressieven

VB Vlaams Belang

Afkortingen bij de nummering van de publicaties : Abréviations dans la numérotation des publications :

DOC 52 0000/000 Parlementair stuk van de 52e zittingsperiode + basisnummer en 
volgnummer

DOC 52 0000/000 Document parlementaire de la 52e législature, suivi du n° de 
base et du n° consécutif

QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA Questions et Réponses écrites

CRIV voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRIV version provisoire du Compte Rendu Intégral (couverture verte)

CRABV Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRABV Compte Rendu Analytique (couverture bleue)

CRIV Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en 
rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met 
de bijlagen)
(PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige  kaft)

CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu 
intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit 
des interventions (avec les annexes)
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)

PLEN plenum PLEN séance plénière 

COM commissievergadering COM réunion de commission

MOT alle moties tot besluit van interpellaties (op beigekleurig papier) MOT motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Bestellingen :
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.deKamer.be
e-mail : publicaties@deKamer.be

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Commandes :
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.laChambre.be
e-mail : publications@laChambre.be

http://www.dekamer.be/
mailto:publicaties@deKamer.be
http://www.lachambre.be/
mailto:publications@laChambre.be


CRIV 52 COM 323 07/10/2008

KAMER-2E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2007 2008 CHAMBRE-2E SESSION DE LA  52E LEGISLATURE

i

INHOUD SOMMAIRE

Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de 
staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan 
de eerste minister, en staatssecretaris voor 
Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van 
Werk, en wat de aspecten inzake personen- en 
familierecht betreft, toegevoegd aan de minister 
van Justitie over "het bereiken van het 
begrotingsevenwicht met behulp van de 
Gewesten" (nr. 7580)

1 Question de M. Hagen Goyvaerts au secrétaire 
d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et 
secrétaire d'État à la Politique des familles, 
adjoint à la ministre de l'Emploi, et en ce qui 
concerne les aspects du droit des personnes et 
de la famille, adjoint au ministre de la Justice sur 
"la réalisation de l'équilibre budgétaire avec l'aide 
des Régions" (n° 7580)

1

Sprekers: Hagen Goyvaerts, Melchior 
Wathelet, staatssecretaris voor Begroting en 
Gezinsbeleid

Orateurs: Hagen Goyvaerts, Melchior 
Wathelet, secrétaire d'État au Budget et à la 
Politique des Familles





CRIV 52 COM 323 07/10/2008

KAMER-2E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2007 2008 CHAMBRE-2E SESSION DE LA  52E LEGISLATURE

1

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN 
EN DE BEGROTING

COMMISSION DES FINANCES ET 
DU BUDGET

van

DINSDAG 7 OKTOBER 2008

Voormiddag

______

du

MARDI 7 OCTOBRE 2008

Matin

______

De vergadering wordt geopend om 10.01 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.
La séance est ouverte à 10.01 heures et présidée par M. Dirk Van der Maelen.

01 Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de 
eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat 
de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie over 
"het bereiken van het begrotingsevenwicht met behulp van de Gewesten" (nr. 7580)
01 Question de M. Hagen Goyvaerts au secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et 
secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, et en ce qui concerne les 
aspects du droit des personnes et de la famille, adjoint au ministre de la Justice sur "la réalisation de 
l'équilibre budgétaire avec l'aide des Régions" (n° 7580)

01.01  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de 
staatssecretaris, het was niet echt mijn bedoeling u van uw 
begrotingswerk af te houden. Als wij de cijfers mogen geloven die 
publiekelijk circuleren, ziet de begrotingsopmaak voor 2009 er 
helemaal niet goed uit, zeker nu de Vlaamse regering heeft gezegd 
dat zij niet aan schijnhulp zal doen. Uw begrotingsopmaak voor 2009 
krijgt een communautair karakter, maar ik neem aan dat wij daar 
volgende week nog een en ander over zullen kunnen vertellen.

Ik weet ondertussen ook niet hoe het staat met uw begroting 
voor 2008. Ik herinner mij uitlatingen van u enkele weken geleden in 
de commissie waaruit bleek dat u het betreurde dat de Vlaamse 
regering haar afspraak inzake het bijspijzen van de federale begroting 
met 361 miljoen euro voor een gezamenlijk evenwicht niet wou 
nakomen.

Ik was het toen niet eens met uw redenering en dat is tot vandaag zo. 
Ten eerste kunnen wij er al over discussiëren of er een afspraak was, 
ja of neen. Ten tweede, wanneer men de cijfers bekijkt, blijkt – ik weet 
niet of u het daarmee eens bent –dat in de afgelopen acht jaar, toen u 
in de oppositie zat, de regering-Verhofstadt er op het federale niveau 
nooit in is geslaagd een evenwicht te bereiken. Er was altijd een 
deficit bij de federale overheid. De Vlaamse regering heeft 
daarentegen wel inspanningen geleverd om op een positieve manier 
een bijdrage te leveren.

Wanneer wij de cijfers bekijken over de afgelopen tien jaar, heeft 
Vlaanderen de gezamenlijke overheid bijgespijsd voor 6 miljard euro. 
Dat is toch geen habbekrats. Dat is toch geen detail in de 
begrotingsgeschiedenis. Vergelijken wij dat met de bijdragen van het 
Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap, ziet het er aan die zijde 
heel wat minder rooskleurig uit. Wanneer ik er de cijfers even op 

01.01  Hagen Goyvaerts (Vlaams 
Belang): La confection du budget 
2009 ne se présente pas sous de 
bons augures, à présent qu’elle 
acquiert une dimension 
communautaire en raison de la 
décision du gouvernement 
flamand de ne plus accorder un 
"simulacre d’aide". Nous aurons 
l’occasion d’y revenir la semaine 
prochaine. Mais qu’en est-il en fait 
du budget 2008 ? Il y a quelques 
semaines, le secrétaire d’État a 
regretté ici que le gouvernement 
flamand n’aurait pas respecté son 
accord d’apporter une aide de 361 
millions d’euros au budget fédéral, 
ce que je réfute. Nous pouvons, 
d’une part, nous poser la question 
de savoir si un tel accord a 
réellement existé et, d’autre part, 
constater que l’ancien premier 
ministre, M. Verhofstadt n’a pas 
réussi, au cours des huit dernières 
années, à boucler un budget en 
équilibre et que le gouvernement 
flamand est effectivement venu en 
aide. La Flandre a versé 
6 milliards d’euros au budget 
fédéral au cours des dix dernières 
années, alors que la Région 
wallonne et la Communauté 
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nasla, blijkt dat de Franse Gemeenschap heeft bijgedragen tot een 
verslechtering voor de gezamenlijke overheid voor 730 miljoen euro 
en het Waalse Gewest voor 158 miljoen euro. De waarheid heeft ook 
haar rechten.

De reden waarom ik u vandaag ondervraag, is dat ik vorige week met 
een zeker animo heb gekeken naar een aantal verklaringen van de 
Vlaamse minister van Financiën, Dirk Van Mechelen, een Open 
Vld’er, in antwoord op een vraag die hem werd gesteld in de plenaire 
vergadering van het Vlaams Parlement over de bijdrage van de 
Vlaamse regering aan de federale overheid. Het blijkt dat het Vlaams 
Gewest voorziet in een aantal maatregelen die op een positieve 
manier bijdragen tot het vorderingssaldo van de federale overheid ten 
bedrage van 414,5 miljoen euro. Dat is nog veel meer dan de 
361 miljoen waarvan sprake wanneer het gaat over het zogenaamde 
engagement dat er zou bestaan bij de Vlaamse regering.

Op het lijstje van de Vlaamse regering staan blijkbaar een viertal 
uitgaven van de Vlaamse overheid die op een positieve manier 
worden verrekend in uw federale begroting. We hebben daar het 
Toekomstfonds in het kader van heel de toestand in verband met 
Dexia. Daar wordt blijkbaar een bedrag in gestort van 153 miljoen 
euro en blijkbaar mag dat mee worden verrekend in de federale 
begroting. Een tweede bedrag is 100 miljoen euro voor het Zorgfonds. 
Ook dat geld zou niet worden uitgegeven en wordt gereserveerd. 
Blijkbaar kunt u dat op een positieve manier verrekenen wat het 
vorderingssaldo betreft. Een derde maatregel is ten gunste van de 
steden en gemeenten. Het gaat over een vervroegde terugbetaling 
van de compensaties van de Eliaheffing aan de gemeenten. Die 
maatregel zou blijkbaar ook een positieve impact hebben op de 
federale begroting. Een vierde punt is een overschot van 35,5 miljoen 
euro, dat ook ten gunste is van de federale overheid, zijnde het 
gezamenlijke begrotingsevenwicht. De som van die vier elementen 
zou dus 414,5 miljoen euro waard zijn namens de Vlaamse minister 
van Financiën. Dat zijn allemaal keuzes voor investeringen in 
Vlaanderen met een positief effect op de federale begroting.

Toen ik dat allemaal zag, vroeg ik mij af wat er aan de hand was.

Daarom zou ik van u graag een antwoord krijgen op de volgende 
vragen. Ik heb ze u al schriftelijk bezorgd..

Ten eerste, sinds wanneer bent u op de hoogte van de beslissingen 
van de Vlaamse regering met betrekking tot het positieve effect op uw 
federale begroting, wat toch in schril contrast staat met wat u eerder 
hebt gezegd? U betreurde het dat het engagement van 361 miljoen 
euro niet werd ingevuld, maar u krijgt nu blijkbaar 414,5 miljoen euro.

Ten tweede, wanneer hebt u daarover voor het laatst overleg gehad in 
de interministeriële conferentie voor Financiën. Daarover was nogal 
wat ongenoegen bij de Vlaamse minister van Financiën die opmerkte 
dat de heer Wathelet wel een aantal verklaringen in de pers deed, 
terwijl hij zijn gewauwel beter voor zich had gelaten en hem had 
gecontacteerd om in overleg met de Gewesten van gedachten te 
wisselen wat men desgevallend al dan niet zou kunnen doen. Hij zei 
sinds maanden niets meer te hebben gehoord van de staatssecretaris 
voor Begroting. Wat is uw antwoord daarop? Wanneer hebt u 
daarover voor het laatst met hem overleg gepleegd?

française ont en revanche pesé 
négativement sur ce budget à 
raison, respectivement, de 158 et 
730 millions d’euros.

Il ressort d’une réponse récente du 
ministre flamand des Finances à 
une question qui lui a été posée au 
Parlement flamand que 
“l’engagement” du gouvernement 
flamand pour 2008 a encore été 
augmenté et que le solde de 
financement du pouvoir fédéral 
s’en trouve influencé 
favorablement à concurrence de 
414,5 millions d’euros. Quatre 
postes de dépenses des autorités 
flamandes viennent ainsi créditer 
le budget fédéral: 153 millions par 
le biais du "Toekomstfonds" 
(Fonds d’avenir), 100 millions via 
le "Zorgfonds" (Fonds flamand 
d’assurance soins), 126 millions 
par le remboursement anticipé aux 
communes des compensations 
pour la taxe Elia et 35,5 millions 
par le biais du surplus budgétaire 
imposé au budget flamand. Selon 
le gouvernement flamand, il s’agit 
chaque fois de choix en faveur 
d’investissements en Flandre 
ayant un effet positif sur le budget 
fédéral.

Depuis quand le secrétaire d’État 
est-il au courant de cette décision 
du gouvernement flamand? De 
quand date la concertation la plus 
récente à ce sujet au sein de la 
Conférence interministérielle des 
Finances? Le secrétaire d’État 
maintient-il sa position selon 
laquelle le gouvernement flamand 
n’apporte aucune contribution en 
vue de réaliser un équilibre 
budgétaire global? 



CRIV 52 COM 323 07/10/2008

KAMER-2E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2007 2008 CHAMBRE-2E SESSION DE LA  52E LEGISLATURE

3

Ten derde, blijft u bij uw stelling dat Vlaanderen geen bijdrage levert 
tot het globale begrotingsevenwicht? Hoe ziet u dat?

01.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer Goyvaerts, via de pers heb ik kennisgenomen van het 
engagement van de Vlaamse regering om het akkoord dat op 
19 februari 2008 is tot stand gekomen, integraal na te leven, en zelfs 
wat meer.

De laatste interministeriële conferentie werd gehouden op 
19 maart 2007. Wat 2008 betreft, is een akkoord tot stand gekomen 
op 19 februari 2008 ter gelegenheid van het informeel overleg tussen 
de federale ministers, de minister-president en de ministers bevoegd 
voor Begroting en Financiën van de Gemeenschappen en de 
Gewesten.

Hierbij werd een extra financiering van 530 miljoen euro voorzien voor 
de entiteit II. Een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de kabinetten van Begroting en Financiën van zowel de federale 
overheid als van de Gemeenschappen en Gewesten is op 
11 april 2008 bijeengekomen om het akkoord van 19 februari te 
verfijnen.

Ik ben dus verheugd dat het geheel van de Gemeenschappen en de 
Gewesten, en Vlaanderen in het bijzonder, zich ertoe verbinden het 
akkoord van 19 februari 2008 te respecteren dat de extra financiering 
van 530 miljoen euro voor entiteit II vooropstelt.

U hebt ook gehoord dat er nu verschillende contacten zijn met de 
verschillende deelstaten in het raam van de voorbereiding van de 
begroting 2009.

01.02  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: J’ai appris par la 
presse que le gouvernement 
flamand avait l’intention de 
respecter intégralement  l’accord 
du 19 février 2008 et qu’il irait 
même un peu au-delà. La dernière 
conférence interministérielle s’est 
tenue le 19 mars 2007. Lors d’une 
concertation informelle qui s’est 
déroulée le 19 février 2008 entre 
les ministres fédéraux et les 
entités fédérées, un accord a été
conclu prévoyant un financement 
supplémentaire de 530 millions 
d’euros pour l’entité 2. Le 11 avril 
2008, l’accord a été affiné par un 
groupe de travail spécial. Je me 
réjouis d’entendre que les 
Communautés et Régions, et la 
Flandre en particulier, s’engagent 
à respecter l’accord du 19 février 
2008. Différents contacts sont 
actuellement pris avec les entités 
fédérées dans le cadre de la 
préparation du budget 2009. 

01.03  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik 
dank de staatssecretaris voor zijn antwoord. Ik ben blij dat u toch een 
beetje afstapt van het mogelijk in de schoenen schuiven van 
Vlaanderen als de oorzaak van het niet bereiken van een globaal 
evenwicht in 2008. Dat is dus meteen van de baan. Wat dat voor 
2009 zal geven, zullen wij volgende week al zien. Meteen is ook een 
aantal elementen rechtgezet.

Over een zaak blijf ik mij toch verbazen. Ik had gedacht dat de 
interministeriële conferentie van Financiën, zeker in deze woelige 
politieke tijden, in 2008 en 2009 iets regelmatiger zou samenkomen. 
Ik heb er begrip voor dat u werkt met werkgroepen, zowel op federaal 
als op gewestelijk niveau. Het doet echter nooit deugd voor de 
meerderheidspartijen, Open Vld is toch nog altijd een coalitiepartij, als 
u elkaar via de microfoon in het Parlement moet aanmanen om enig 
serieux te hanteren.

Laat ons hopen dat u in de toekomst meer interministeriële 
conferenties van Financiën organiseert, zodat ik u daarover niet zo 
veel meer moet ondervragen.

01.03  Hagen Goyvaerts (Vlaams 
Belang): Heureusement, le 
secrétaire d’Etat n’accuse plus la 
Flandre d’être responsable du fait 
qu’un équilibre global n’est pas 
atteint en 2008. Nous verrons déjà 
la semaine prochaine ce que cela 
devrait signifier pour 2009. Je 
m’étonne toutefois du fait que la 
conférence interministérielle des 
Finances se réunit aussi peu en 
cette période politiquement 
troublée. J’espère que le 
secrétaire d’État organisera 
davantage de conférences dans le 
futur. 

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 10.10 uur.
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La réunion publique de commission est levée à 10.10 heures.


