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du 
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Matin 

 
______ 

 

 
van 

 
DINSDAG 20 MAART 2007 

 
Voormiddag 

 
______ 

 
 
La séance est ouverte à 10.19 heures et présidée par M. François-Xavier de Donnea. 
De vergadering wordt geopend om 10.19 uur en voorgezeten door de heer François-Xavier de Donnea. 
 
01 Vraag van mevrouw Anne-Marie Baeke aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over 
"het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden" 
(nr. 14648) 
01 Question de Mme Anne-Marie Baeke au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "le taux 
de TVA réduit de 6 % pour la démolition et la reconstruction d'habitations en zone urbaine" (n° 14648) 
 
01.01  Anne-Marie Baeke (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega's, met de programmawet van 
27 december 2006 werd een btw-tarief van 6 procent ingevoerd voor 
de afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden. Een 
circulaire van 15 februari 2007 geeft meer uitleg. Zo is de maatregel 
beperkt tot de grote steden die zijn opgesomd in de koninklijke 
besluiten van 12 augustus 2000, 26 september 2001 en 28 april 2005 
ter uitvoering van artikel 3 van de wet van 17 juli 2000 tot bepaling van 
de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden financiële 
bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk 
beleid. Het gaat hier met name om de stedelijke centra van 
Antwerpen, Charleroi, Gent, Oostende, Mechelen, Bergen, La 
Louvière, Sint-Niklaas, Seraing en Luik. Op het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het over Brussel, Anderlecht, 
Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek en 
Vorst. Voorts gaat het ook om Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, 
Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt, Moeskroen, Doornik, Verviers, 
Namen, Elsene, Ukkel en Etterbeek. 
 
Op het terrein heerst nogal wat onduidelijkheid over het 
toepassingsgebied van het verlaagd btw-tarief voor vernieuwbouw. 
Daarom had ik van de minister graag vernomen of het verlaagd tarief 
inderdaad voor het gehele grondgebied van de 32 genoemde steden 
geldt. Vermits in de programmawet niet wordt gerefereerd aan de 
andere stedelijke maatregelen, die afbakenen op het niveau van de 
buurt – bepaalde stadsgebieden –, lijkt het mij logisch dat de fiscale 
maatregel van 6 procent btw voor het gehele grondgebied van die 
steden geldt. 
 

01.01 Anne-Marie Baeke (sp.a-
spirit): La loi-programme du 27 
décembre 2006 a instauré un taux 
de TVA de 6 % pour la démolition 
et la reconstruction d’habitations 
en zone urbaine. Conformément à 
une circulaire du 15 février 2007, il 
s’agit des zones urbaines 
mentionnées dans les arrêtés 
royaux du 12 août 2000, du 26 
septembre 2001 et du 28 avril 
2005. 
 
Le taux réduit s’applique-t-il à 
l’ensemble du territoire de ces 32 
villes? 
 

01.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mevrouw 
Baeke, de afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van 
een woning in een van de 32 bedoelde steden, komen niet in 
aanmerking voor de toepassing van het verlaagd tarief van 6% 
wanneer het af te breken gebouw volgens de bevoegde overheid van 
die stad geen stadskanker is in de zin van de ratio legis van de 

01.02 Didier Reynders, ministre: 
Lorsque les autorités locales ne 
considèrent pas le bâtiment ou le 
quartier comme un chancre, la 
démolition et la reconstruction d'un 
logement ne donnent pas lieu à 
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nieuwe maatregel of geen deel uitmaakt van een wijk van zulke 
stadskankers. Het is dus de lokale overheid die eerst en vooral een 
appreciatie moet maken van de verschillende gebouwen, van een 
straat of van een wijk. Het gaat niet over het hele grondgebied. Wij 
moeten een appreciatie hebben van de lokale overheid. 
 

l'application du taux réduit. Ce 
taux ne concerne donc pas 
l'ensemble du territoire. 
 

01.03  Anne-Marie Baeke (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, ik dank 
de minister voor zijn antwoord. 
 

 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
02 Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over 
"de penitentiaire instellingen te Florennes, Herentals en Merksplas" (nr. 14542) 
02 Question de M. Servais Verherstraeten à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur "les 
établissements pénitentiaires à Florennes, Herentals et Merksplas" (n° 14542) 
 
02.01  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, naar aanleiding van incidenten in diverse 
penitentiaire instellingen in ons land heeft de regering eind oktober 
aangekondigd dat er in bijkomende instellingen zouden worden 
voorzien, een in Florennes, een federale jeugdinstelling, een in 
Herentals, waarvan men aanvankelijk zei dat ze zou dienen voor 
halve vrijheden, en een uitbreiding in Merksplas, waarnaar een 
zestigtal geïnterneerden die nu verblijven in Antwerpen verplaatst 
zouden kunnen worden zodat er extra plaatsen vrijkomen in 
Antwerpen. Hiermee wou men de overcapaciteit aan gedetineerden 
die er momenteel is deels opvangen. We hebben vorige week 
vernomen dat de teller op dit ogenblik op 10.000 gedetineerden staat. 
 
We hebben daarover met u van gedachten gewisseld op 26 oktober, 
mijnheer de minister. Toen stelde u dat de kern zou bijeenkomen op 
15 november en dat er dan definitieve beslissingen zouden vallen. Op 
21 november, een paar weken later, toen we u vroegen wat de kern 
uiteindelijk beslist had, hebt u gesteld dat u budgettaire middelen ging 
zoeken. Wat was immers het gegeven? De beslissing van de regering 
in oktober was een beslissing die werd genomen nadat de begroting 
voor 2007 reeds was goedgekeurd en op papier was gezet. Daardoor 
was er eigenlijk voor deze penitentiaire instellingen niets specifieks 
aan budgettaire middelen voorzien. 
 
Ik kom dan bij mijn vragen aan u. Wat is de stand van zaken in de 
drie dossiers? Wat is de timing in de drie dossiers? In welke 
budgetten is er nu voorzien in de begroting voor 2007? Hebt u in het 
kader van de Ministerraad in Leuven en van de begrotingscontrole die 
in Leuven is voorzien, extra middelen voor deze penitentiaire 
instellingen? Wanneer worden de gronden gekocht en de 
bijbehorende gebouwen van Defensie in Herentals en Florennes? Is 
er hiervoor in budgetten voorzien? Zo ja, welke? Wat is de stand van 
zaken met betrekking tot de bodemsaneringsattesten voor deze 
gronden? Wat is de stand van zaken betreffende de zonering van de 
aan te kopen gronden? Is er ondertussen overleg gepleegd met de 
Gemeenschappen omtrent de federale jeugdinstelling in Florennes? 
Wat was het resultaat van het overleg? Wat zijn de verdere intenties 
en planningen? 
 

02.01 Servais Verherstraeten 
(CD&V): Le 26 octobre 2006, le 
ministre a déclaré que des 
établissements pénitentiaires 
supplémentaires seraient érigés à 
Florennes et à Herentals et que 
l'établissement de Merksplas 
serait étendu. Le cabinet restreint 
devait prendre une décision finale 
le 15 novembre. 
 
Le 21 novembre, le ministre a 
déclaré que la décision d'octobre 
ayant été prise après l'approbation 
du budget 2007, ce dernier ne 
prévoyait donc pas de moyens 
spécifiques pour ces 
établissements pénitentiaires et 
qu'il devrait donc encore trouver 
les moyens budgétaires 
nécessaires. 
 
Quel est l’état d’avancement de 
ces trois dossiers? Quels sont les 
budgets prévus dans le budget 
2007? Des moyens 
supplémentaires ont-ils été libérés 
lors du Conseil des ministres de 
Louvain? Quand les terrains et/ou 
bâtiments nécessaires seront-ils 
achetés? Qu’en est-il de la 
répartition en zones et des 
attestations d'assainissement du 
sol? Une concertation sur 
l'institution de protection de la 
jeunesse de Florennes a-t-elle été 
organisée avec les 
Communautés et dans l'affirmative 
quel en a été le résultat? 
 

02.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 02.02 Didier Reynders, ministre: 
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Verherstraeten, de aanbestedingsprocedure voor de uitbreiding van 
Merksplas is gelanceerd. Door middel van een 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking zal een aannemer 
worden geselecteerd die de uitbreiding kan realiseren tegen het einde 
van het jaar. Voor de uitvoering van deze werken is in een bedrag van 
6 miljoen euro voorzien op de reguliere investeringsenveloppe van de 
Regie der Gebouwen. Eventuele overschrijdingen van dit budget 
dienen te gebeuren ten laste van het meerjarenprogramma Justitie. 
 
Alvorens het project in Herentals te realiseren, is een wijziging van het 
provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) noodzakelijk. De 
minimale termijn voor deze wijziging van het RUP bedraagt één jaar. 
De aankoop van het militaire complex zal pas doorgaan na de 
wijziging van het RUP. Bodemattesten dienen nog te worden 
afgeleverd door de verkoper. Indien nodig blijkt zal de eigenaar een 
bodemsanering moeten uitvoeren. De nodige studies en 
aanbestedingsdossiers zullen worden opgemaakt en afgewerkt in de 
periode dat de procedure voor de RUP-wjiziging loopt. In 2007 zijn 
derhalve nog geen budgettaire middelen uitgetrokken. Dit zal moeten 
gebeuren op de gewone investeringen van de Regie der Gebouwen 
vanaf 2008. 
 
Het centrum voor jonge delinquenten in Florennes zal worden 
ondergebracht op een bestaande site van Landsverdediging. Voor de 
aankoop van het deel, nodig voor de realisatie van dit centrum, werd 
eind vorig jaar een bedrag van 1,2 miljoen euro vastgelegd. De 
officiële akten voor de verkoop worden thans opgemaakt. Er werden 
reeds schetsen opgemaakt van de toekomstige situatie. Er worden 
ook topografische opmetingen uitgevoerd. Een aanvraag van 
stedenbouwkundig attest nr. 2 is in voorbereiding en zal binnenkort 
worden verstuurd. Er is in de nodige kredieten voorzien binnen het 
meerjarenplan Justitie. 

La procédure d’adjudication en 
vue de l’extension de Merksplas a 
débuté. Nous sélectionnerons un 
entrepreneur à même de réaliser 
cette extension avant la fin de 
l’année. À cette fin, 6 millions 
d’euros ont été prévus dans 
l’enveloppe d’investissements de 
la Régie des Bâtiments. Les 
dépassements éventuels de ce 
budget seront à charge du 
programme pluriannuel de la 
Justice.  
 
En ce qui concerne Herentals, il 
faut d’abord modifier le plan 
d’exécution spatial provincial. Le 
délai minimum imparti pour 
réaliser cette modification est un 
an. Il ne pourra être procédé 
qu’ensuite à l’acquisition du 
complexe militaire. Le vendeur doit 
encore fournir les attestations du 
sol. Si nécessaire, le propriétaire 
devra effectuer un assainissement 
des sols. Les études et les 
dossiers d’adjudication requis 
seront entre-temps terminés. En 
2007, aucun crédit n’a été réservé 
et ce dossier sera classé dans la 
rubrique des investissements 
ordinaires de la Régie à partir de 
2008. 
 
Le centre pour jeunes délinquants 
de Florennes sera construit sur un 
site existant de la Défense 
nationale. Pour cet achat, 1,2 
million d’euros a été engagé l’an 
dernier. Les actes de vente sont 
actuellement établis. Des 
ébauches de la situation future ont 
été dressées. Une demande de 
certificat d’urbanisme n°2 sera 
envoyée prochainement. Les 
crédits nécessaires ont été prévus 
dans le plan pluriannuel Justice. 
 

02.03  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, mij valt op dat, ten eerste, het project-Merksplas 
zal kunnen worden uitgevoerd. Het gaat ook alleen maar om 
prefabgebouwen. Ik neem aan dat het bedrag van 6 miljoen euro te 
maken heeft met de opbrengst die naar aanleiding van de operatie 
Fedimmo 1 werd opzijgezet. 
 
Voor Herentals moet ik vaststellen dat wij nog nergens staan, 
niettegenstaande de regering in oktober 2006 met veel aplomb 
aankondigde dat zij drie nieuwe instellingen zou bouwen. Op dit 

02.03 Servais Verherstraeten 
(CD&V): Le projet Merksplas sera 
donc mis en oeuvre. Je présume 
que ce montant de 6 millions a 
quelque chose à voir avec la 
recette de Fedimmo. Pour 
Herentals, nous ne sommes 
encore nulle part. 
 
Pour Florennes, en revanche, des 
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ogenblik dient zij echter nog van nul te starten. 
 
Mijnheer de minister, ook voor Florennes dank ik u voor uw antwoord. 
Ik moet vaststellen dat voor Florennes, in tegenstelling tot Herentals, 
al enige kredieten werden ingeschreven. U antwoordde echter niet op 
mijn vraag over het overleg met de Gemeenschappen met betrekking 
tot de bedoelde, federale instelling. 
 
Mijnheer de minister, omwille van het overleg stelde ik de vraag eerst 
aan uw collega, de minister van Justitie, die antwoordde dat zij niet 
bevoegd was. Ik kan begrijpen dat zij stelt dat zij niet bevoegd is. Zij 
zag de hete aardappel allicht liever naar u doorgeschoven. Daarom 
kwam ik met mijn vraag naar u. 
 
Ik zal de vraag over het overleg hoe dan ook opnieuw aan haar 
stellen. Mij lijkt het immers essentieel dat de uitvoering in overleg met 
de respectieve Gemeenschappen gebeurt. 
 
Mijnheer de minister, wat de Vlaamse Gemeenschap betreft, zal het u 
niet verbazen dat, gelet op de verre afstand, de zaak niet zo 
vanzelfsprekend is. De Vlaamse gemeenschapsminister uitte in dat 
verband reeds haar bedenkingen. 
 
Ik heb dus de indruk dat, behalve Merksplas, van de twee andere 
nieuwe projecten weinig in huis zal komen. Het had louter te maken 
met een aankondigingsbeleid in het kader van incidenten die er in 
oktober 2006 in de penitentiaire instellingen waren. 
 

crédits ont déjà été inscrits mais le 
ministre n’a pas répondu à ma 
question concernant la 
concertation avec les 
Communautés. Je reposerai donc 
ma question à la ministre de la 
Justice car pour la Communauté 
flamande, ce dossier ne va pas de 
soi.  
 
Hormis le cas de Merksplas, il 
s’agit d’un énième effet d’annonce. 
 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
03 Samengevoegde interpellatie en vraag van 
- de heer Servais Verherstraeten tot de vice-eerste minister en minister van Financiën over "de 
werking van de Dienst voor alimentatievorderingen" (nr. 1063) 
- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over "de 
Dienst voor alimentatievorderingen" (nr. 14713) 
03 Interpellation et question jointes de 
- M. Servais Verherstraeten au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "le fonctionnement 
du service des créances alimentaires" (n° 1063) 
- Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "le Service des 
créances alimentaires" (n° 14713) 
 
De voorzitter: Wij proberen al een half uur mevrouw Lahaye-Battheu te bereiken. Haar gsm verbindt ons 
door naar haar mailbox. Ik stel dus voor dat de heer Verherstraeten begint met zijn interpellatie. 
 
03.01  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, begin maart vond in deze commissie een 
hoorzitting plaats over het evaluatieverslag van de Dienst voor 
alimentatievorderingen voor het jaar 2005. Daaruit blijkt dat de DAVO 
is tussengekomen voor 16.903 onderhoudsgerechtigden van de 
120.000 tot 150.000 personen die te weinig of geen alimentatie 
hebben ontvangen. Dat is een percentage van nauwelijks 13% van de 
gedupeerde onderhoudsgerechtigden. Er blijkt een problematiek van 
personeelstekort en een gebrek aan bekendheid van de dienst te zijn, 
zoals nogmaals in het jaarverslag wordt herhaald. Tijdens de 
hoorzitting bleek ook dat DAVO een gebrek aan financiële middelen 
heeft. 
 

03.01 Servais Verherstraeten 
(CD&V): Il ressort de l'audition 
organisée au sein de cette 
commission sur le rapport 
d’évaluation du Service des 
créances alimentaires (SECAL) de 
2005 que ce service n’est 
intervenu que pour 13 % des 
créanciers d’aliments lésés. Le 
SECAL invoque une pénurie de 
personnel, un manque de publicité 
et des moyens financiers 
insuffisants. 
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In het jaarverslag staat een aantal conclusies, aanbevelingen en 
adviezen. Ik heb vastgesteld dat naar aanleiding van dit verslag 
diverse collega’s en ministers verklaringen hebben afgelegd. Vandaar 
ook mijn vragen aan u, mijnheer de minister. 
 
Het gaat hier over het jaarverslag 2005. Daarmee komt men pas op 
de proppen in maart 2007. Wanneer voorziet u in de timing van het 
jaarverslag 2006? Hoe verklaart u dat de DAVO nog steeds geen 
automatische toegang heeft tot de gegevens van de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, zodat alle gegevens nog steeds via een 
papieren drager moeten worden bekomen? Wat is het gemiddelde 
tijdsverloop tussen het moment van de indiening van de aanvraag tot 
tussenkomst van de DAVO en de werkelijke uitbetaling van de 
voorschotten? Hoeveel heeft de DAVO in 2005 werkelijk ingevorderd, 
opgesplitst in achterstallen, nog te vervallen maandelijks 
onderhoudsgeld, interesten en bijdragen in de werkingskosten? 
Hoeveel van de solvabiliteitsonderzoeken die worden verricht voor de 
DAVO tot invordering overgaat, geven een negatief resultaat? 
Hoeveel van de positieve solvabiliteitsonderzoeken leiden ook tot een 
daadwerkelijke invordering? In hoeveel gevallen moet tot gedwongen 
tenuitvoerlegging worden overgegaan? Hoeveel is de kostprijs van de 
werking van de DAVO met betrekking tot personeel, 
werkingsmiddelen, voorschotten, enzovoort? Hoeveel brengt dat op, 
bijdragen in de werkingskosten en interesten? Welk antwoord zal de 
regering bieden op de ontvangen klachten en signalen, zoals die in 
het evaluatieverslag zijn verwoord? Ik denk dan aan het gebrek aan 
bekendheid, het bedrag van het inkomensplafond, geen 
voorschottenuitbetaling aan ex-partners, een beperkt supervoorrecht 
voor de invordering van onderhoudsgeld? Binnen welke timing ziet u 
dit mogelijk? Zal de regering tegemoetkomen aan de conclusies, 
aanbevelingen en adviezen van dit evaluatieverslag? Wat is het 
standpunt van de regering over het toekomstig functioneren van de 
DAVO? 
 

 
 
Nous n’avons pu consulter le 
rapport annuel de 2005 qu’en 
2007. Quand disposerons-nous du 
rapport d’évaluation de 2006? 
Pourquoi le SECAL n’a-t-il toujours 
pas automatiquement accès aux 
données de la banque-carrefour 
de la Sécurité sociale? Quel est le 
délai moyen entre le moment où 
une demande est introduite auprès 
du SECAL et le paiement effectif 
des avances? Quel montant le 
SECAL a-t-il effectivement 
récupéré en 2005, selon une 
répartition en arriérés, en pensions 
alimentaires mensuelles encore à 
échoir, en intérêts et contributions 
aux frais de fonctionnement? En 
ce qui concerne les enquêtes de 
solvabilité menées par le SECAL 
dans le cadre de récupérations, 
combien donnent un résultat 
négatif ? Parmi les enquêtes 
positives, combien donnent lieu à 
une récupération effective? Dans 
combien de cas faut-il procéder à 
l’exécution forcée? Que coûte le 
fonctionnement du SECAL? 
Comment le gouvernement 
réagira-t-il aux plaintes, 
observations, conclusions et 
recommandations formulées dans 
le rapport d’évaluation? Quand les 
premières mesures seront-elles 
prises ? Comment le 
gouvernement envisage-t-il le 
fonctionnement du SECAL dans le 
futur? 
 

03.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
Verherstraeten, het evaluatierapport van 2006 wordt momenteel 
afgewerkt en zal zo spoedig mogelijk worden voorgelegd aan het 
Parlement. De DAVO heeft inderdaad nog steeds geen toegang tot de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De bestaande problemen 
situeren zich op het niveau van de bescherming van het privéleven. 
Niettemin worden de onderhandelingen voortgezet, zodat een 
automatische toegang tot de relevante gegevens van de instellingen 
van de sociale zekerheid kan worden gerealiseerd. 
 
Tijdens de jongste vergadering van 13 maart 2007 ging de discussie 
over de voornaamste mogelijkheden om een geïnformatiseerde 
toegang te krijgen. Op dat vlak worden er geen statistieken 
bijgehouden. 
 
Ten derde vroeg u naar het gemiddelde tijdsverloop. Er moet wel 
worden opgemerkt dat het gemiddelde tijdsverloop tussen de 

03.02 Didier Reynders, ministre: 
Le rapport d’évaluation de 2006 
est actuellement finalisé. Il sera 
soumis au Parlement dans les 
meilleurs délais. 
 
Pour ne pas enfreindre le droit au 
respect de la vie privée, le SECAL 
n’a pas encore accès, en effet, à 
la banque carrefour de la Sécurité 
sociale. Les négociations tendant 
à permettre malgré tout cet accès 
automatique se poursuivent. La 
dernière réunion a eu lieu le 13 
mars 2007. 
 
Le délai moyen entre l’introduction 
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indiening van de aanvraag en de werkelijke uitbetaling van het 
voorschot op onderhoudsgeld afhangt van de analyse van het dossier, 
en in het bijzonder van: de uitvoerbare titel of titels; de tijd die de 
onderhoudsgerechtigde nodig heeft om het ondertekende mandaat 
terug te sturen – 60% van de onderhoudsgerechtigden heeft 
gemiddeld zes tot vijftien dagen nodig om het ondertekend mandaat 
terug te sturen –; de reactie van de onderhoudsplichtigen – in 96% 
van de gevallen reageert de onderhoudsplichtige niet –; het feit dat de 
DAVO over een termijn van dertig dagen beschikt om te beslissen of 
de onderhoudsgerechtigde al dan niet recht heeft op de 
tegemoetkoming. 
 
Voor uw vierde vraag verwijs ik naar het rapport van 2005 van de 
evaluatiecommissie. Dat rapport bevat de enige beschikbare cijfers; ik 
heb geen andere cijfers. De verhouding tussen de positieve en 
negatieve solvabiliteitsonderzoeken kan in de huidige stand van 
zaken niet meegedeeld worden. Gezien de beperktheidspanne is het 
niet mogelijk om dergelijke statistieken te verschaffen. Wel kan 
worden gepreciseerd dat de werkingskosten – personeel, 
infrastructuur, ICT – gedragen worden door het algemeen budget van 
Financiën. Ik herhaal dat het onmogelijk was, doorheen de vele jaren, 
om zo’n dienst onder te brengen bij een ander departement, zoals 
Sociale Zaken of Justitie. Ik heb altijd gezegd dat wij dat binnen ons 
budget zouden doen. Momenteel is dat het geval binnen het budget 
van de FOD Financiën; het is dus een inspanning van de FOD 
Financiën. 
 
De DAVO heeft in 2006 14.216.277,57 euro betaald aan voorschotten 
op onderhoudsgeld. Sinds oktober 2005, de datum vanaf wanneer de 
DAVO de taak van de betaling van voorschotten op onderhoudsgeld 
heeft overgenomen, is er 20.093.380,21 euro uitbetaald. Daarvan is 
1.204.651,18 euro teruggevorderd, hetzij 6%. 
 
Wat uw zevende, achtste en negende vraag over de publiciteit betreft, 
herinner ik u aan de reeds door de DAVO genomen initiatieven: de 
folder en de brochure die verspreid werden via de OCMW’s, de 
uiteenzettingen over de werking van de DAVO, specifiek gericht tot de 
OCMW’s, de aanwezigheid van de DAVO op salons, bijvoorbeeld 
Famiboom in oktober 2006 en de verspreiding van de folder en de 
brochure via de portaalsite van de FOD Financiën. 
 
Bovendien heb ik beslist om de bijgewerkte brochure verder te 
verspreiden, bijvoorbeeld via de andere kantoren van de FOD 
Financiën, via de politiekantoren, de justitiehuizen, de postkantoren, 
notariaten, de kantoren van de RVA en VDAB, BGDA. Een grotere 
publiciteitscampagne door middel van affiches zal eveneens worden 
ondernomen. 
 
Hoe dan ook, het is gemakkelijk om de financiële resultaten en de 
werkmethode van de DAVO te bekritiseren. Wat echter wel dient 
onderstreept te worden, is het bestaan van een enkele dienst, die de 
voorschotten zowel betaalt als ze terugvordert en het voordeel biedt 
dat er een transparantie inzake de financiële middelen bestaat. Dat 
was niet het geval in het verleden. Nu is er een grote transparantie bij 
het betalen van het voorschot en de mogelijke recuperatie. 
 
Ik herinner u eraan dat er voor de oprichting van de DAVO drie 
diensten bij betrokken waren: de OCMW’s, die voorschotten op 

de la demande et le versement 
effectif de l’avance sur la pension 
alimentaire est fonction de 
l’analyse du dossier ou, 
concrètement, des éléments 
suivants : les titres exécutoires, le 
temps nécessaire au créancier 
d’aliments pour renvoyer le 
mandat signé (il s’agit de six à 
quinze jours en moyenne dans 
60 % des cas) et du délai de trente 
jours dont le SECAL dispose pour 
décider si le créancier d’aliments a 
droit à une intervention. 
 
En ce qui concerne les montants 
précis recouvrés par le SECAL, je 
renvoie au rapport d’évaluation. 
Quant au rapport entre les 
enquêtes de solvabilité positives et 
négatives, je ne puis pas le fournir 
en raison de la brièveté du délai. 
Les frais de fonctionnement du 
SECAL sont supportés par le 
budget général des Finances. Il 
s’est révélé impossible de placer 
ce service sous la tutelle d’un 
autre département. 
 
En 2006, le SECAL a payé 
14.216.277,57 d’euros en avances 
sur pensions alimentaires. Depuis 
que le service a repris le paiement 
des avances alimentaires, en 
octobre 2005, 20.096.380,21 
d’euros ont été versés, dont 6 % 
ont donné lieu à un recouvrement. 
 
Pour ce qui est de la publicité pour 
le SECAL, j'évoquerai volontiers la 
brochure diffusée via les CPAS et 
le portail du SPF Finances, les 
exposés sur le fonctionnement du 
SECAL tenus à l'attention des 
CPAS et la présence au salon 
belge des familles Famiboom en 
2006. Une brochure actualisée 
sera distribuée par les bureaux du 
SPF Finances, les commissariats 
de police, les maisons de justice, 
les bureaux de poste, les 
notariats, l'ONEm, le VDAB et 
l'ORBEM. Une campagne 
d'affichage est également prévue. 
 
Il est facile de critiquer les 
résultats financiers et la méthode 
de travail du SECAL, mais le fait 



CRIV 51 COM 1246 20/03/2007  
 

CHAMBRE-5E SESSION DE LA  51E LEGISLATURE 2006 2007 KAMER-5E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 

 

7

onderhoudsgeld betaalden en probeerden deze in te vorderen, de 
POD Maatschappelijke Integratie, die subsidies verschafte aan de 
OCMW’s, aangezien die er niet in slaagden de betaalde sommen in te 
vorderen, en de domeinenkantoren, die de voorschotten op 
onderhoudsgeld invorderden en ze doorstortten aan de 
POD Maatschappelijke Integratie. Het gebrek aan transparantie in dit 
systeem verhinderde het ontdekken van bestaande moeilijkheden. De 
DAVO, een nieuwe dienst die deze twee taken, betalen en invorderen, 
centraliseert, biedt een beter zicht op de budgettaire beperkingen en 
de gevolgen ervan. 
 
Ik meen dat iedereen het erover eens is dat de goede werking van 
een dienst steeds verbeterd kan worden. Ik ben bereid om ieder 
voorstel te onderzoeken. Wij hebben zelf een hoorzitting daarover 
georganiseerd met een ambtenaar van mijn departement. Na de 
evaluatieverslagen kunnen er verbeteringen aangebracht worden, 
maar eerst en vooral moeten er in het Parlement keuzes gemaakt 
worden inzake de bedragen en de mogelijkheden. Die keuzes 
gebeuren bij stemming in het Parlement. Het is niet altijd gemakkelijk 
om ter zake een meerderheid te vinden. 
 

d'avoir un seul service chargé 
aussi bien du versement des 
avances que de leur recouvrement 
garantit une grande transparence 
au niveau des flux financiers. 
L'ancien système, associant les 
CPAS, le SPP Intégration sociale 
et les bureaux des domaines, 
n'offrait pas du tout cette 
transparence. Le SECAL nous 
permettra dorénavant d'avoir une 
meilleure idée des limites 
budgétaires et des conséquences 
de cette restriction. 
 
Bien sûr, le fonctionnement de tel 
ou tel service est toujours 
perfectible. Je suis ouvert à toute 
suggestion. Cela dit, il faut que le 
Parlement arrête d'abord sans 
équivoque ses choix quant aux 
montants à dépenser. 
 

03.03  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de minister, wat ik 
zeker niet wil doen is de mensen die op die dienst werken 
stigmatiseren. Ik ben ervan overtuigd dat zij binnen de politieke 
context en binnen de budgettaire context die wij als politieke overheid, 
regering en Parlement, hebben geschetst, hun uiterste best hebben 
gedaan. Laat dat zeer duidelijk zijn.  
 
Laten we ook in de spiegel kijken. We hebben opties genomen aan 
de vooravond van vorige verkiezingen. Die datum werd niet toevallig 
gekozen. De toenmalige paarsgroene meerderheid heeft toen 
gejubeld en onmiddellijk de inwerkingtreding ervan moeten uitstellen. 
Eigenlijk is het politieke kader dat u ook deels hebt geschetst, 
mijnheer de minister, ter zake verantwoordelijk. De consequenties na 
vier jaar zijn wat ze zijn. In een dienst met tachtig voltijdse 
equivalenten vordert men bijvoorbeeld 1,2 miljoen in. De loonkost 
alleen ligt hoger dan wat men invordert.  
 
(…): (…) 
 

03.03 Servais Verherstraeten 
(CD&V): Mon intention n'est 
nullement de montrer du doigt le 
service des créances alimentaires 
qui fait très certainement ce qu'il 
peut dans les limites budgétaires 
qui sont les siennes. J'ai par 
contre les cheveux qui se dressent 
lorsque je constate que le coût 
salarial des quatre-vingts 
fonctionnaires équivalents temps 
plein dépassent nettement les 1,2 
million d'euros recouvrés jusqu'à 
présent. 
 

03.04  Servais Verherstraeten (CD&V): Dat heb ik niet gezegd. Dat 
moet u dus uit mijn woorden ook niet afleiden. U hebt iets mee op 
poten gezet waarvan men na vier jaar kan zien dat het totaal niet 
functioneert en geen enkel efficiënt rendement heeft. Wij zijn er niet 
politiek verantwoordelijk voor dat in deze meerderheid zelfs de 
partijvoorzitter van de sp.a voorstelt om dit af te schaffen. Hij was er 
destijds ook geen voorstander van. Ik heb eigenlijk gedeeltelijk begrip 
voor zijn standpunt. U spreekt over transparantie, maar die kan men 
ook bekomen als er diverse departementen bij betrokken zijn. 
Transparantie heeft men bijvoorbeeld als men er onder meer ook voor 
zorgt dat gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid via 
een informaticadrager beschikbaar zouden zijn. Er zit zeer veel 
knowhow op die lokale OCMW's en veel betrokkenheid ten aanzien 
van de mensen en dat hebben wij verloren laten gaan.  
 
Bovendien is er zoveel desorganisatie geweest in die vier jaar, 

03.04 Servais Verherstraeten 
(CD&V): Le gouvernement a donc 
créé un service dont force est de 
constater après quatre ans de 
fonctionnement qu'il est totalement 
inefficace. La tentative du 
gouvernement violet de s’offrir un 
coup de pub avec l'argent du 
contribuable à la veille des 
élections de 2003 a en tout cas 
produit un résultat totalement 
insuffisant. 
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waarvoor u politiek verantwoordelijk bent. Dit is een zeer slechte 
oefening geweest. Destijds heeft men het kind met het badwater 
weggesmeten en vier jaar inefficiënt gewerkt. Hoe dan ook dient dit te 
worden bijgestuurd. Men heeft gewoon op basis van geld van de 
belastingbetaler een verkiezingsstunt willen uithalen, maar qua 
uitvoering bleek dit niet te hebben opgeleverd.  
 
03.05  Luk Van Biesen (VLD): Mijnheer de voorzitter, ik heb het toch 
wat moeilijk met de interventie van de heer Verherstraeten. Als ik mij 
niet vergis, bent u lid van de evaluatiecommissie, mijnheer 
Verherstraeten.  
 

03.05 Luk Van Biesen (VLD): 
L'intervention de M. 
Verherstraeten me surprend. 
N'est-il pas, en effet, membre 
effectif de la commission 
d'évaluation de ce service? 
 

03.06  Servais Verherstraeten (CD&V): Ik ben inderdaad lid van de 
evaluatiecommissie. 
 

03.06 Servais Verherstraeten 
(CD&V): Parfaitement. 
 

03.07  Luk Van Biesen (VLD): De commissie is tot stand gekomen 
met leden van meerderheid en oppositie, maar uiteraard ook van alle 
op het terrein actieve actoren. De bedoeling is dat op die 
vergaderingen tijdens de evaluatiebesprekingen voorstellen worden 
gedaan tot verbetering van de werking van de DAVO. Ik kan mij niet 
herinneren u talrijke malen te hebben gehoord in de 
evaluatiecommissie. Ik ben maar plaatsvervangend lid, maar als ik mij 
niet vergis bent u effectief lid. Ik vind het dan toch een beetje 
eigenaardig dat u hier komt zeggen wat er moet worden gedaan, 
terwijl u de mogelijkheid had gekregen via het Parlement en uw fractie 
om dit te doen op de plaats die daarvoor werd gecreëerd.  
 

03.07 Luk Van Biesen (VLD): Je 
pensais que cette commission 
devait précisément élaborer des 
propositions pour améliorer le 
fonctionnement de ce service. 
N'est-il dès lors pas paradoxal que 
M. Verherstraeten n'ait jamais 
cherché à y concevoir, dans un 
esprit constructif, des solutions 
aux problèmes? Il préfère, 
semble-t-il, cracher sa bile à 
l’occasion d’une interpellation. 
 

03.08  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ten 
eerste, de minister heeft ter zake gevraagd of ik in die commissie wou 
zitten. Ik heb enkel gezegd dat ik bereid was dat te doen onder een 
voorwaarde, met name dat ik ter zake mijn politieke onafhankelijkheid 
volledig zou bewaren en mijn standpunten autonoom in dit Parlement 
zou kunnen blijven innemen. 
 
Ten tweede, collega, ik ben ter zake inderdaad een paar keer naar die 
vergaderingen geweest. Dat belet niet dat ik daarover een standpunt 
had, en heb, en zal blijven hebben, te weten dat wat daar op poten is 
gezet niet efficiënt was en dat het geen goed bestuur was. 
 

03.08 Servais Verherstraeten 
(CD&V): J’étais en effet disposé à 
siéger dans la commission 
d’évaluation – à la demande du 
ministre –, à condition toutefois de 
pouvoir conserver mon 
indépendance politique. J’ai 
assisté à plusieurs réunions de la 
commission d’évaluation, mais je 
reste convaincu que la création du 
service des créances alimentaires 
est un bien bel exemple de 
mauvaise administration. 
 

Moties 
Motions 
 
Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend. 
En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées. 
 
Een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Servais Verherstraeten en luidt als volgt: 
“De Kamer, 
gehoord de interpellatie van de heer Servais Verherstraeten 
en het antwoord van de vice-eerste minister en minister van Financiën, 
vraagt de minister 
de aanbeveling van het jaarverslag te concretiseren." 
 
Une motion de recommandation a été déposée par M. Servais Verherstraeten et est libellée comme suit: 
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“La Chambre, 
ayant entendu l'interpellation de M. Servais Verherstraeten 
et la réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances, 
demande au ministre 
de concrétiser la recommandation contenue dans le rapport annuel.“ 
 
Een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Luc Gustin, Luk Van Biesen en Dirk Van der Maelen. 
 
Une motion pure et simple a été déposée par MM. Luc Gustin, Luk Van Biesen et Dirk Van der Maelen. 
 
Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten. 
Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close. 
 
04 Interpellatie van de heer Carl Devlies tot de vice-eerste minister en minister van Financiën over "de 
internationale organisatie van belastingontwijking via voorafgaande beslissing" (nr. 1064) 
04 Interpellation de M. Carl Devlies au vice-premier ministre et ministre des Finances sur 
"l'organisation, au niveau international, de mécanismes d'évasion fiscale basés sur des décisions 
anticipées" (n° 1064) 
 
04.01  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
minister, mijn interpellatie heeft betrekking op het bedrijfskapitaal 
waarmee naamloze vennootschappen zich financieren via de uitgifte 
van effecten. 
 
Vennootschappen hebben de keuze tussen de uitgifte van aandelen 
en de uitgifte van obligaties. De financiering via de uitgifte van 
aandelen vormt het maatschappelijk kapitaal. De financiering via 
obligaties vormt schuld. Daartussenin bevindt zich de mogelijkheid om 
zich te financieren via de inbreng van gelden door uitgifte van 
winstbewijzen. In de rechtsleer is de vraag reeds aan bod gekomen of 
het toegelaten is een effect te creëren dat inhoudelijk alle kenmerken 
van een winstbewijs vertoont, maar dat niettemin wordt geconstrueerd 
als een louter verbintenisrechtelijke participatie waarbij de 
vennootschap de contractuele verbintenis aangaat om in ruil voor het 
ter beschikking stellen van fondsen een deel van de winsten toe te 
kennen als vergoeding. Ik verwijs naar J.P. Blumberg, onder meer in 
zijn artikel “De uitgifte van winstbewijzen voor een geldinbreng of de 
zogenaamde participatiecertificaten”. 
 
Omdat het onderscheid tussen per definitie winstdelende 
winstbewijzen en winstdelende obligaties flinterdun is, lijkt het mij 
nuttig om de regels in het Wetboek van vennootschappen te 
overlopen en een vergelijking te maken tussen de twee soorten 
effecten. 
 
Het belangrijkste kenmerk van winstbewijzen is de zeer grote vrijheid 
die de vennootschapswetgeving laat aan de vennootschappen bij het 
bepalen van de uitgiftevoorwaarden. De statuten bepalen de 
verbonden rechten aan winstbewijzen. Zo kunnen winstbewijzen 
uitgegeven worden met of zonder stemrecht. Niets belet 
winstbewijzen preferent en/of cumulatief winstgerechtigd te maken. 
De uitbetaling van de coupon kan dus, zoals bij een winstdelende 
obligatie, voorafgaan aan de uitkering van de winst aan 
aandeelhouders. De terugbetaling van de inbreng van geld door 
winstbewijzen kan zowel geschieden in aandelen als in speciën. Een 
omzetting onder voorwaarden in een achtergestelde obligatie is 
eveneens mogelijk. Over de duurtijd van de winstbewijzen wordt niets 
bepaald. 

04.01 Carl Devlies (CD&V): Pour 
acquérir de nouveaux capitaux, les 
sociétés peuvent opter en faveur 
de l’émission d’actions ou 
d’obligations. Le financement par 
le biais d’actions constitue un 
capital social, celui par le biais 
d’obligations une dette. Le 
financement par le biais d’apport 
de fonds sous la forme d’émission 
de parts bénéficiaires constitue 
une possibilité intermédiaire. La 
doctrine n’est pas unanime sur la 
question de savoir s’il est permis 
de créer un titre présentant toutes 
les caractéristiques d’une part 
bénéficiaire mais qui est 
néanmoins construit comme une 
simple participation obligatoire par 
laquelle la société s’engage à 
octroyer une partie de ces 
bénéfices futurs comme 
compensation en échange d’un 
apport de fonds. 
 
Qualifier les certificats de 
participation de titres obligatoires 
permet de contourner deux 
dispositions contraignantes du 
Code des sociétés: d’une part, 
l’interdiction temporaire de 
négocier des parts bénéficiaires 
émises par des sociétés qui ne 
font pas un appel public au 
secteur de l’épargne et, d’autre 
part, le droit de vote exceptionnel 
des détenteurs de parts 
bénéficiaires en cas d’adaptation 
de l’objet social ou de modification 
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Het Wetboek van vennootschappen kent wel een specifiek stemrecht 
toe aan winstbewijzen bij doelwijziging. Dergelijke bescherming is niet 
geboden aan obligatiehouders, die enkel het recht hebben om op de 
algemene vergadering der aandeelhouders aanwezig te zijn met 
raadgevende stem. Ook in het geval van de wijziging van de rechten 
verbonden aan de uitgegeven winstbewijzen hebben de houders 
ervan inspraak. Een gelijkaardig recht wordt ook toegekend aan 
obligatiehouders wanneer het maatschappelijk kapitaal volledig 
opgevraagd is en over een wijziging van de uitgiftevoorwaarden 
beslist dient te worden. 
 
Daarnaast wordt specifiek voorzien dat de winstbewijzen waarop in 
geld is ingeschreven bij inschrijving moeten worden volstort, indien ze 
worden uitgegeven door een vennootschap die een publiek beroep op 
het spaarwezen doet. Ze zijn onmiddellijk verhandelbaar. De 
winstbewijzen uitgegeven door vennootschappen die geen publiek 
beroep doen op het spaarwezen kunnen daarentegen niet eerder 
verhandeld worden dan tien dagen na de indiening van de tweede 
jaarrekening na hun uitgifte.  
 
Ten aanzien van obligaties sluit het Wetboek van vennootschappen 
conventionele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid niet uit. De 
wet laat toe dat in de uitgiftevoorwaarden van de obligaties dit aspect 
op identiek dezelfde wijze kan worden geregeld als bij winstbewijzen. 
 
Bovendien wordt in de rechtsleer reeds opgemerkt dat met de 
kwalificatie van uitgifte van participatiecertificaten als 
verbintenisrechtelijke effecten de twee dwingende bepalingen, met 
name de tijdelijke onverhandelbaarheid en het uitzonderlijk stemrecht 
in verband met winstbewijzen, worden omzeild. 
 
Bovendien zou de uitgifte van participatiecertificaten dan ook mogelijk 
worden in andere vennootschapsvormen dan een naamloze 
vennootschap of commanditaire vennootschap op aandelen.  
 
Er is natuurlijk wel een verschil in de beoordeling over het karakter 
van de schuld. De gelden ingebracht door uitgifte van winstbewijzen 
worden gerekend bij het eigen vermogen, maar buiten het 
maatschappelijk vermogen. De gelden ingebracht door uitgifte van 
obligaties zijn schulden. In hoofde van de beoordeling van de 
rechtmatige economische en financiële financieringsbehoeften van de 
emittent maakt dit niet veel uit. Voor de inschrijvers wel in geval van 
betalingsmoeilijkheden bij de emittent. De obligatiehouders zullen 
voorgaan op de winstbewijshouders.  
 
Mijn invalshoek gaat niet zozeer uit van de belangen van de houders 
van de effecten, maar van de financiële en economische invulling van 
de financieringsbehoeften van de vennootschap-emittent. In dat 
opzicht geldt er een klein verschil tussen het verkrijgen van 
winstbewijzen en het verkrijgen en obligaties. Alleen het verkrijgen 
van eigen winstbewijzen is in het Wetboek van vennootschappen 
beperkend gereglementeerd.  
 
Dit verschil heeft betrekking op de afbouw van bedrijfskapitaal en niet 
op de vorming ervan bij uitgifte. Het doet mijns inziens dan ook niet 
ter zake bij de beoordeling van de rechtmatige economische en 
financiële behoeften van de vennootschap bij de opbouw van het 

des droits liés à ces parts 
bénéficiaires. 
 
En outre, l’émission de certificats 
de participation deviendrait 
également possible dans le cadre 
de sociétés autres que la S.A. et la 
société en commandite par 
actions. 
 
Il existe bien entendu une 
différence en termes 
d’appréciation de la nature de la 
dette : les fonds apportés par 
l’émission de parts bénéficiaires 
sont comptabilisés dans les fonds 
propres mais en dehors du capital 
social, tandis que les fonds 
émanant de l’émission 
d’obligations sont comptabilisés 
dans les fonds de tiers. En cas de 
difficultés de paiement de 
l’émetteur, les obligataires 
bénéficient dès lors de la priorité 
par rapport aux détenteurs de 
parts bénéficiaires.  
 
Il ne s’agit pas tant, à mes yeux, 
des intérêts des détenteurs de 
titres que de la manière dont la 
société pourvoit à ses besoins de 
financement. À cet égard, il 
convient d’établir une distinction 
entre l’acquisition de parts 
bénéficiaires et l’acquisition 
d’obligations :  seule l’acquisition 
de parts bénéficiaires propres est 
réglementée de façon restrictive. 
La différence concerne la 
réduction du capital d’exploitation 
et non sa formation par le biais 
d’une émission. 
 
Le Code des sociétés laisse à 
l’émetteur une grande liberté dans 
le cadre de la fixation des 
conditions d’émission de parts 
bénéficiaires. La rémunération 
peut être totalement subordonnée 
au bénéfice réalisé et peut être 
versée en espèces ou sous la 
forme de parts. Les parts 
bénéficiaires peuvent être 
convertibles en actions, librement 
cessibles à partir de leur libération 
et nominatives. 
 
Dans le cadre de la décision 
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bedrijfskapitaal.  
 
Gelet op de vrijheid die het Wetboek van vennootschappen toelaat is 
het dus perfect mogelijk om winstbewijzen te creëren waarbij wordt 
bepaald dat de vergoeding volledig afhankelijk zal zijn van de winst 
gerealiseerd door de Belgische vennootschap-emittent.  
 
De vergoeding kan zowel in speciën als in aandelen worden 
uitgekeerd. De winstbewijzen kunnen converteerbaar zijn in aandelen, 
in overeenstemming met het Belgische Wetboek van 
vennootschappen. Dit recht kan zowel door de emittent als de 
winstbewijshouder worden uitgeoefend. De winstbewijzen zijn vrij 
overdraagbaar vanaf hun volstorting. Ze zijn op naam.  
 
Mijnheer de minister, de reden waarom ik u interpelleer is ruling nr. 
600.099 van 4 mei 2006. De dienst van Voorafgaande Beslissingen 
werd een geval voorgelegd waarbij een Belgische vennootschap een 
obligatie zou uitgeven met dezelfde kenmerken als degene die ik 
hiervoor omschreef voor de uitgifte van winstbewijzen.  
 
De rulingcommissie kwam tot de beslissing dat de voorgestelde 
structuur niet kan worden hergekwalificeerd op basis van artikel 344, 
§1, van het Wetboek van inkomstenbelasting. Nochtans zijn de fiscale 
verschillen tussen de kwalificatie als winstbewijs dan wel als obligatie 
aanzienlijk. De winstgerelateerde coupon van een obligatie 
kwalificeert als intrest en vormt bijgevolg een fiscaal aftrekbare 
beroepskost. De winstgerelateerde coupon van een winstbewijs is een 
van de drie belastbare bestanddelen in de eerste bewerking van de 
vennootschapsbelasting. Bovendien is de inbreng van geld door 
uitgifte van een winstbewijs belastbaar wanneer deze gelden niet op 
een afzonderlijke passiefrekening worden geboekt die, zoals het 
maatschappelijk kapitaal, de waarborg van derden vormt.  
 
Vennootschaprechtelijk is deze voorwaarde onzinnig. Met Wyckaert 
en Huysman ben ik van mening dat logischerwijze elk vermogen dat 
vennootschaprechtelijk als inbreng wordt gekwalificeerd, ook al gaat 
het om een inbreng buiten kapitaal, vrijgesteld zou moeten zijn van 
elke vennootschapsbelasting tijdens het bestaan van de 
vennootschap waarbij het niet relevant is of het betreffende vermogen 
al dan niet onbeschikbaar is gesteld.  
 
De minister en de meerderheid zijn ons niet gevolgd om deze fiscale 
voorwaarde te laten vallen. Onze amendementen nrs. 5 en 6 bij de 
bespreking in de commissie van 31 januari 2006 tot wijziging van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen inzake gelijkstelling van 
winstbewijzen met gestort kapitaal, werden verworpen. De gelden 
ingebracht via uitgifte van winstbewijzen zullen wel mee in 
aanmerking kunnen worden genomen voor de berekening van de 
aftrek risicokapitaal. In de betwiste ruling is dit voordeel weinig 
relevant. De betrokken vennootschap heeft immers de vergoeding op 
de profit participation securities, die ondertussen in de literatuur als 
pps worden omschreven, zo geconcipieerd dat de 
vergoedingsformule ervoor zorgt dat de hoge binnenkomende intrest 
zoveel mogelijk wordt geneutraliseerd door een hoge uitgaande intrest 
aan de houder van de winstdelende obligatie, waardoor de belastbare 
basis in België laag blijft. De hoge binnenkomende interesten zullen 
wellicht niet door de aftrek risicokapitaal worden geneutraliseerd na 
herkwalificatie als eigen vermogen ingebracht via de uitgifte van 

anticipée n° 600.099 du 4 mai 
2006, le Service des décisions 
anticipées a estimé qu’une 
obligation présentant toutes les 
caractéristiques précitées d’une 
part bénéficiaire ne peut malgré 
tout pas être requalifiée sur la 
base de l’article 344, § 1er du 
CIR92. Les différences fiscales 
entre la part bénéficiaire et 
l’obligation sont pourtant 
considérables. Le coupon – lié aux 
bénéfices – d’une obligation est 
qualifié d’intérêt et constitue dès 
lors un coût déductible, alors que 
le coupon – lié aux bénéfices – 
d’une part bénéficiaire est taxable. 
 
En outre, l’apport de fonds par 
l’émission d’une part bénéficiaire 
est taxable lorsque ces fonds ne 
sont pas comptabilisés sur un 
compte de passif distinct, à titre de 
garantie de tiers. Au regard du 
droit des sociétés, cette condition 
est absurde: logiquement, tout 
apport de fonds devrait être 
exempté de l’impôt des sociétés 
au cours de l’existence de la 
société, que les fonds aient ou non 
été rendus indisponibles. 
 
Nous voulions supprimer cette 
condition fiscale, mais le ministre 
et la majorité ne nous ont pas 
suivis sur ce point : nos 
amendements en ce sens ont été 
rejetés. 
 
Les fonds apportés par l'émission 
de parts bénéficiaires pourront 
également être pris en 
considération pour la déductibilité 
du capital à risque. Cet aspect 
n'est guère pertinent dans le cadre 
de l'accord préalable contesté 
étant donné que la société 
concernée a conçu les «profit 
participation securities»  de telle 
manière que l'intérêt élevé à 
l'entrée est neutralisé autant que 
faire se peut par un intérêt de 
sortie élevé pour le détenteur de 
l'obligation participante, la base 
imposable restant ainsi faible en 
Belgique. Une telle construction ne 
serait probablement pas 
envisageable après une 
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winstbewijzen. 
 
Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat in de rechtsleer de 
voorwaarde van deze profit participation securities als vrij 
ongebruikelijk wordt omschreven. Het Hof van Cassatie heeft in een 
arrest van 4 november 2005 geoordeeld dat de herkwalificatie van 
een fiscaal geïnspireerde verrichting, die juridisch wordt 
georganiseerd op een wijze die niet beantwoordt aan rechtmatige 
financiële of economische behoeften, vereist dat de herkwalificatie 
dezelfde juridische gevolgen moet hebben als de verrichting die aan 
de fiscus wordt voorgelegd. 
 
In dit concrete geval lijkt mij niets de herkwalificatie in de weg te 
staan. De juridische gevolgen van een herkwalificatie van een 
winstdelende obligatie in een per definitie winstdelend winstbewijs is, 
zoals hiervoor aangetoond, met bijna identiek dezelfde juridische 
gevolgen mogelijk, onder voorbehoud van de bepalingen in verband 
met het uitzonderlijk stemrecht verleend aan winstbewijzen bij 
wijziging van het doel. Ik zeg bijna identiek, waarbij ik nogmaals 
herhaal dat de kwalificatie niet vermag tot doel te hebben de 
dwingende vennootschapsrechtelijke bepalingen in verband met 
winstbewijzen te omzeilen. Het enige praktische verschil is dat de 
financiering niet gebeurt door het opstellen van een onderhandse 
akte, maar bij authentieke akte verleden voor een notaris. 
 
De juridische gevolgen in hoofde van de emittent kunnen identiek 
worden benaderd in de uitgiftevoorwaarden, met uitzondering van 
dwingende vennootschapsrechtelijke bepalingen inzake 
winstbewijzen. Bovendien moet men bij de beoordeling van de 
gerechtvaardigde economische en financiële behoeften ter voldoening 
van de financieringsbehoeften uitgaan van de belangen van de 
emittent. Men moet immers de keuze en de juridische gevolgen 
beoordelen in hoofde van de vennootschap-emittent om zich te 
financieren via uitgifte van een winstdelende obligatie of een per 
definitie winstdelend winstbewijs en niet vanuit de dwingende 
vennootschapsrechtelijke bepalingen ter bescherming van de 
inschrijvers op het effect. Het argument dat de gelden om fiscale 
redenen op een onbeschikbare reserverekening dienen te worden 
geboekt en dus niet zonder beslissing bij bijzondere meerderheid in 
de algemene vergadering kunnen worden terugbetaald, kan daarbij 
niet in ogenschouw worden genomen. Het is immers het gevolg van 
de fiscale voorwaarden om de inbreng als fiscaal gestort kapitaal te 
kunnen beschouwen. 
 
De ontwijking van deze fiscale voorwaarden via uitgifte van 
winstdelende obligaties houdt op zich in dat deze kwalificatie louter en 
alleen geïnspireerd is om de belasting te ontwijken. Bovendien is de 
kwalificatie die de dienst Voorafgaande Beslissingen verdedigt, zeer 
lucratief. Hiervoor heb ik reeds gewezen op de fiscale voordelen in 
hoofde van de Belgische emittent. De kwalificatie maakt in een 
internationale context een internationaal georganiseerde 
belastingontwijking mogelijk. Het volstaat een land te zoeken waar 
men de coupon van de winstdelende obligatie kwalificeert als 
dividend. In België creëert de internationale groep fiscaal aftrekbare 
beroepskosten, in het buitenland verwerft zij vrijgestelde dividenden. 
Dit is twee maal kassa. De rulingcommissie wast haar handen in 
onschuld door te stellen dat met betrekking tot deze formule en haar 
gevolgen, de buitenlandse belastingadministratie noch de Belgische 

requalification comme fonds 
propres apportés par l'émission de 
parts bénéficiaires. 
 
Dans ce cas, rien ne me paraît 
s'opposer à la requalification. La 
Cour de cassation a posé la 
condition que la requalification 
devait avoir les mêmes 
conséquences juridiques que la 
transaction soumise au fisc. La 
requalification d'une obligation 
participante en une part 
bénéficiaire impliquant presque 
identiquement les mêmes 
conséquences juridiques est 
possible sous réserve des 
dispositions relatives au droit de 
vote spécial en cas de 
changement du but. 
 
La seule raison qui motive la 
requalification des titres 
participants en obligations est 
d’échapper à l’impôt. La position 
du Service des décisions 
anticipées est très lucrative pour 
l’émetteur belge et permet une 
évasion fiscale à l’échelle 
internationale. Il suffit de trouver 
un pays où le coupon de 
l’obligation participante est qualifié 
de dividende. En Belgique, le 
groupe international produit des 
frais déductibles fiscalement alors 
qu’il acquiert des dividendes 
exonérés à l’étranger. Il est donc 
doublement gagnant. La 
commission de ruling s’en lave les 
mains en expliquant qu’en ce qui 
concerne cette formule, une 
administration fiscale étrangère 
n’est pas tenue d’appliquer la 
même qualification fiscale que 
celle appliquée en Belgique. 
 
Dans une résolution relative aux 
paradis fiscaux, MM. Van der 
Maelen et consorts dénoncent la 
pratique des multinationales qui 
consiste à minimiser la pression 
fiscale en déplaçant leurs 
bénéfices vers les paradis fiscaux. 
Le pays associé à la construction 
concernée par ce ruling est 
également considéré comme un 
paradis fiscal par les auteurs de la 
résolution. 
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belastingadministratie verplicht zijn om dezelfde fiscale kwalificatie te 
hanteren. 
 
In de resolutie betreffende belastingparadijzen, ingediend door Dirk 
Van der Maelen, Koen T'Sijen en de dames Camille Dieu en Karine 
Lalieux, wordt de praktijk laakbaar geacht dat multinationale 
ondernemingen hun globale belastingdruk minimaliseren door hun 
winsten te verschuiven naar belastingparadijzen. U kunt in de nota 
van de voornoemde auteurs terugvinden wat zij allemaal als 
belastingparadijzen beschouwen. Dat is wel ruim. Ook het land dat 
betrokken is bij deze constructie wordt door hen gerangschikt als een 
belastingparadijs. 
 

 

De voorzitter: De Fransen beschouwen België als een belastingparadijs. 
 
04.02  Carl Devlies (CD&V): We zijn hier natuurlijk niet in Frankrijk. 
 
Zouden de indieners, die allen deel uitmaken van de meerderheid die 
besliste de dienst Voorafgaande Beslissingen buiten de administratie 
van de belastingen op te richten, misschien niet eerst eens een kijkje 
gaan nemen bij de rulingcommissie?  
 
Met de zegen van de Belgische fiscus wordt in de achterkamers van 
de Maria-Theresiastraat 1 een daling van de globale belastingdruk 
van multinationals bewerkstelligd. Ik kan mij niet van de indruk 
ontdoen dat de rulingcommissie twee maten en twee gewichten 
hanteert.  
 
In het jaarverslag 2005 sluit de rulingcommissie de herkwalificatie van 
vruchtgebruikconstructies niet uit, wanneer er geen rechtmatige 
financiële of economische motieven voorhanden zijn. De 
rulingcommissie heeft klaarblijkelijk heel wat minder problemen om de 
juridische verschillen tussen een zakelijk recht en een persoonlijk 
recht op een hoopje te gooien. Als een herkwalificatie van een 
winstdelende obligatie in een winstbewijs niet mogelijk is, conform de 
ruling nr. 600.099, dan is een herkwalificatie van een zakelijk recht in 
een persoonlijk recht evenmin onmogelijk.  
 
Multinationale ondernemingen worden bij de invulling van artikel 344, 
§1, blijkbaar soepeler bejegend dan lokale vennootschappen die heel 
wat stringenter worden behandeld. 
 
Ik heb de volgende vragen. 
 
Dient de rulingcommissie de vennootschapsrechtelijk dwingende 
bepalingen te respecteren en heeft ze dit bij haar beslissing over 
ruling nr. 600.099 ook effectief nagegaan? 
 
Kan de minister mij de beslissing motiveren dat de voorgestelde 
structuur niet wordt hergekwalificeerd op basis van artikel 344, §1, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen? 
 
Wat is het standpunt van de administratie van de belastingen en de 
invordering ten opzichte van het ingenomen standpunt van de 
rulingcommissie met betrekking tot deze ruling? 
 
Stelt deze beslissing van de rulingcommissie geen problemen met 
betrekking tot het inroepen van artikel 344, §1, in andere dossiers?  

04.02 Carl Devlies (CD&V): Ces 
auteurs, tous membres de la 
majorité, ne feraient-ils pas mieux 
de concentrer d’abord toute leur 
attention sur la commission de 
ruling ? J’ai la nette impression 
que cette commission applique 
deux poids deux mesures : dans 
son rapport annuel 2005, elle 
n’exclut pas la requalification des 
constructions basées sur l’usufruit 
lorsqu’il n’existe aucun motif 
financier ou économique légitime. 
Manifestement, la commission 
n'hésite pas à faire l’amalgame 
entre les droits réels et 
personnels. Si la requalification 
d’une obligation participante en 
part bénéficiaire est impossible, 
celle d’un droit réel en un droit 
personnel l’est tout autant. En ce 
qui concerne l’application de 
l’article 344 § 1 CIR, les 
entreprises multinationales sont 
manifestement traitées avec plus 
d’indulgence que les sociétés 
locales. 
 
Dans son ruling n° 600.099, la 
commission a-t-elle respecté les 
dispositions contraignantes du 
droit des sociétés? Quelles 
raisons justifient-elles le refus 
d’appliquer l’article 344 §1 CIR? 
Quelle est la position de 
l’administration des contributions? 
Cette décision ne crée-t-elle pas 
un précédent pour l’application de 
l’article 344 § 1 CIR? 
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04.03 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
Devlies, winstdelende achtergestelde leningen leunen zeer nauw aan 
bij eigen vermogen, maar België heeft geen wettelijke bepalingen om 
dergelijke leningen als eigen vermogen te beschouwen. Uiteindelijk 
kan door het opzetten van hybride structuren fiscale optimalisatie 
worden bewerkstelligd door gebruik te maken van de verschillende 
kwalificaties in de nationale wetgevingen.  
 
In het door de heer Devlies beoogde geval werd aan de hand van 
feitelijke gegevens door de rulingcommissie beslist dat de 
voorgestelde structuur niet kon worden geherkwalificeerd op basis 
van artikel 344, §1, van de wet van 1992. Het is de taak van de 
rulingcommissie, op basis van de wet, om dat te doen. Ik heb geen 
andere commentaar in verband met dergelijke individuele beslissing.  
 

04.03 Didier Reynders, ministre: 
La Belgique ne dispose pas de 
dispositions légales lui permettant 
de qualifier de fonds propres des 
emprunts subordonnés 
participants. L’optimalisation 
fiscale peut être assurée à l’aide 
de structures hybrides et par 
l’usage des différentes 
qualifications présentes dans les 
législations nationales. 
 
Dans le cas auquel renvoie M. 
Devlies, la commission de ruling 
s’est basée sur des données 
réelles pour décider que la 
structure proposée ne pouvait pas 
être requalifiée dans le cadre de 
l’article 344, §1, du CIR 1992. 
 

04.04  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de minister, dit antwoord is 
natuurlijk volstrekt onvoldoende. Wie is verantwoordelijk voor de 
beslissingen van de rulingcommissie? De betrokken ruling is niet 
volledig gepubliceerd. Er werden alleen uittreksels gepubliceerd. 
 

04.04 Carl Devlies (CD&V): Qui 
est responsable des décisions de 
la commission de ruling? Le ruling 
n’a pas été publié intégralement. 
 

04.05 Minister Didier Reynders: Dat is zo voor alle individuele 
dossiers.  
 

04.05 Didier Reynders, ministre: 
C’est le cas pour tous les dossiers 
individuels. 
 

04.06  Carl Devlies (CD&V): Hoe kan worden gecontroleerd of de 
beslissingen die de rulingcommissie neemt, conform de wetgeving 
zijn? Er is geen controle door rechtbanken. Niemand is 
belanghebbende om dit voor een rechtbank te brengen. De klassieke 
administratie moet zwijgen, dat weten wij. Het Parlement krijgt geen 
inzage in deze dossiers.  
 
Ik zou u immers willen vragen of ik dit individuele dossier mag 
inkijken?  
 
Mijn vraag is wie de beslissingen van de rulingcommissie controleert? 
Ik denk niet dat er in ons land een instantie bestaat die aan geen 
enkele controle onderworpen is. Zelfs het Parlement is inzake 
wetgeving onderworpen aan het toezicht van het Arbitragehof. In het 
geval dat ons hier bezighoudt gaat het echter om een commissie die 
beslissingen kan nemen die klaarblijkelijk strijdig zijn met de 
wetgeving, en waarop geen enkele controle wordt uitgeoefend.  
 
Als er geen controle is, is het minste wat ik als parlementslid aan de 
minister, verantwoordelijk voor het geheel van deze administratie en 
ter zake de eindverantwoordelijke is, kan vragen waarom de 
rulingcommissie deze beslissing heeft genomen? Waarom heeft de 
rulingcommissie de wetgeving niet gerespecteerd? Waarom is de 
rulingcommissie ingegaan op een vraag die duidelijk erop is gericht 
om de fiscale druk op internationale ondernemingen te verlagen? 
Waarom kunt u daarop geen antwoord geven? 
 
U bent verplicht om deze beslissing te verdedigen en dat doet u niet. 

04.06 Carl Devlies (CD&V): 
Comment peut-on contrôler que 
les décisions sont conformes à la 
législation? Personne n’a intérêt à 
porter l'affaire devant le juge, 
l’administration classique doit se 
taire et le Parlement ne peut pas 
consulter les dossiers. Il y a dès 
lors un risque d’insécurité 
juridique. Puis-je consulter le 
dossier individuel ? Le ministre – 
qui est le responsable final au sein 
de l’administration – pourrait-il 
m’expliquer pourquoi la 
commission de ruling a pris cette 
décision? L’administration 
classique est-elle d’accord avec 
cette décision? Est-elle conforme 
à la législation? 
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Ik kan alleen maar besluiten dat dit systeem niet functioneert en dat 
wij in een totale rechtsonzekerheid terechtkomen. 
 
Mijnheer de minister, gaat uw klassieke administratie akkoord met 
een dergelijke beslissing? Is dit conform de wetgeving? 
 
04.07 Minister Didier Reynders: Ja, perfect. 
 

04.07 Didier Reynders, ministre: 
Oui. 
 

04.08  Carl Devlies (CD&V): Dan moet u dat verdedigen. Ik heb u 
argumenten gegeven waarom dat niet het geval is. U antwoordt daar 
niet op. Waarom wordt hier niet hergekwalificeerd? Ik verwijs ook 
naar de literatuur ter zake, waar vragen worden gesteld. 
 

04.08 Carl Devlies (CD&V): Le 
ministre devrait alors la défendre, 
ce qu’il ne fait pas. Pourquoi n'y a-
t-il pas eu de requalification? 
 

04.09 Minister Didier Reynders: Mijnheer Devlies, u stelt vragen over 
individuele dossiers. Ik ga niet alle individuele beslissingen van mijn 
administratie controleren, zoals u zegt, zelfs niet wat uw persoonlijke 
aangifte betreft. Dat zal ik niet doen. 
 
Het Parlement heeft beslist een rulingcommissie op te richten. Ik heb 
in mijn antwoord gezegd wat de redenen van die beslissing waren. 
Dat is toch zeer duidelijk. U kunt naar het Parlement komen met 
allemaal vragen over individuele dossiers. Dat heeft echter geen zin. 
Het is de taak van een specifieke administratie om dat te doen 
volgens de wet. Dat is toch klaar en duidelijk.  
 
Ik begrijp het echter, want wij zitten in de verkiezingscampagne. 
Hetzelfde geldt voor de heer Verherstraeten. Wat voor een dienst 
geldt, geldt niet voor een andere. Ik zal dat nog enkele weken moeten 
horen. 
 

04.09 Didier Reynders, ministre: 
Je n’ai pas l’intention de contrôler 
toutes les décisions individuelles 
de mon administration. C’est le 
Parlement qui a jugé bon de créer 
la commission de ruling. Je 
présume que les questions de 
MM. Devlies et Verherstraeten ont 
quelque chose à voir avec la 
campagne électorale. 
 

04.10  Carl Devlies (CD&V): Men heeft beslist een nieuwe 
administratie op te richten, buiten de klassieke administratie. Daarop 
is blijkbaar geen enkele controle. Wie controleert dat de 
rulingcommissie de wetten op een correcte manier toepast? Niemand. 
En u verdedigt zelfs niet de beslissingen van de rulingcommissie. In 
de gegeven omstandigheden hebben wij een wetsvoorstel ingediend 
om tot een Comité F te komen dat controle zou uitoefenen op de 
werking van de financiële... 
 

04.10 Carl Devlies (CD&V): Un 
nouveau service a été créé, mais 
apparemment, il n’est soumis à 
aucun contrôle. C’est la raison 
pour laquelle nous avons déposé 
une proposition de loi visant à 
instaurer un comité F. 
 

04.11 Minister Didier Reynders: (…) 
 

 

04.12  Carl Devlies (CD&V): Wel, het Parlement uiteindelijk. Lees het 
voorstel. 
 

 

04.13 Minister Didier Reynders: CD&V gaat dus zelf controleren? 
 

 

04.14  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de minister, u kunt dat 
weglachen, maar dit een ernstige aangelegenheid. Hier werd een 
instantie buiten de klassieke administratie opgericht, die duidelijk aan 
geen enkele controle is onderworpen. Op een moment dat wordt 
aangetoond dat in een bepaald dossier een beslissing werd genomen 
die niet conform de wetgeving is, doet u zelfs niet de moeite die 
beslissing te verdedigen. 
 
Uiteindelijk bent u de eindverantwoordelijke. Hier is blijkbaar geen 
enkele controle meer. Hier wordt een totale rechtsonzekerheid 
gecreëerd. Op deze manier kan die commissie niet werken. Er is 

04.14 Carl Devlies (CD&V): La 
décision prise est contraire à la loi, 
mais le ministre ne se donne 
même pas la peine de la défendre. 
Je ne veux pas m’immiscer dans 
des dossiers individuels, mais le 
contrôle est indispensable au bon 
fonctionnement de la commission 
de ruling. 
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geen enkel toezicht en geen enkele verantwoordelijkheid. Het is niet 
de bedoeling tussenbeide te komen in individuele dossiers, maar er 
moet wel een controle zijn dat de wetgeving wordt toegepast, ook 
door de rulingcommissie. 
 
Moties 
Motions 
 
Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend. 
En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées. 
 
Een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Carl Devlies en luidt als volgt: 
“De Kamer, 
gehoord de interpellatie van de heer Carl Devlies 
en het antwoord van de vice-eerste minister en minister van Financiën, 
vraagt de minister 
- de voorafgaande beslissingen niet te laten geworden tot een instrument van internationaal georganiseerde 
belastingontwijking; 
- de dwingende bepalingen van het gemeen recht, in casu het vennootschapsrecht, te doen naleven bij de 
beslissingen van de Dienst van voorafgaande beslissingen; 
- de ruling nr. 600.099 van 4 mei 2006 door de Administratie van de belastingen en invordering te doen 
herkwalificeren van een uitgifte van een winstdelende obligatie in een uitgifte van winstbewijzen teneinde de 
precedentswaarde van deze individuele ruling te ontkrachten." 
 
Une motion de recommandation a été déposée par M. Carl Devlies et est libellée comme suit: 
“La Chambre, 
ayant entendu l'interpellation de M. Carl Devlies 
et la réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances, 
demande au ministre 
- d’éviter que les décisions anticipées ne se transforment en un instrument d’évasion fiscale organisée au 
niveau international; 
- de faire respecter les dispositions contraignantes du droit commun, à savoir dans ce cas le droit des 
sociétés, dans le cadre des décisions prises par le service des décisions anticipées; 
- de faire requalifier la décision anticipée n° 600.099 du 4 mai 2006 par l’Administration des impôts et du 
recouvrement d’émission d’une obligation participante en émission de parts bénéficiaires afin d’annuler la 
valeur de précédent de cette décision anticipée individuelle.“ 
 
Een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Anne-Marie Baeke en door de heren Luc Gustin, Luk 
Van Biesen en Jacques Chabot. 
 
Une motion pure et simple a été déposée par Mme Anne-Marie Baeke et par MM. Luc Gustin, Luk Van 
Biesen et Jacques Chabot. 
 
Over de moties zal later worden gestemd. 
Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. 
 
04.15  Carl Devlies (CD&V): Ondertussen zijn artikelen gepubliceerd 
die onder meer stellen dat voor winstdelende converterende 
obligatieleningen de intrest aftrekbaar is. Op basis van deze 
beslissing van de rulingcommissie werd een nieuw principe 
gelanceerd, zonder enige wetgeving, zonder enige controle van het 
Parlement. Ik verwijs naar de literatuur of kan u de betrokken artikelen 
ter beschikking stellen.  
 

04.15 Carl Devlies (CD&V) : Dans 
l’intervalle, des articles ont été 
publiés prévoyant la déductibilité 
fiscale des intérêts afférents aux 
obligations participantes 
convertibles. À la suite de la 
décision de la commission de 
ruling, un nouveau principe a été 
lancé, indépendamment d’une 
législation quelconque et sans 
contrôle parlementaire. Si cela ne 
correspond pas à la volonté du 
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ministre, il faudra trouver une 
autre formule. 
 

Le président: Si le ministre devait intervenir dans des dossiers 
individuels, des dizaines d'interpellations seraient déposées. 
 

De voorzitter: Indien de minister 
zou optreden in individuele 
dossiers, zouden tientallen 
interpellaties worden ingediend.  
 

04.16  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, je crains 
que ce soit un des problèmes de fond qui nous séparent. 
 

04.16 Minister Didier Reynders: 
Zo te zien botsen de zienswijzen 
hierover. 
 

Le président: Heureusement que le ministre n'intervient pas dans ce genre de dossiers. 
 
04.17  Didier Reynders, ministre: Il est manifeste que d'autres ont 
une philosophie différente. Je crains donc un peu de voir arriver le 
jour où un ministre appartenant à un groupe comme celui-là devra 
traiter les matières fiscales. En effet, si tous les dossiers individuels 
doivent être consultés, peut-être serait-il préférable de déménager. 
 

 

04.18 Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de minister, met deze manier 
van werken kan men tot willekeur komen. Ook de rulingcommissie 
moet de wetgeving respecteren en dit moet door een of andere 
instantie kunnen worden gecontroleerd. Blijkbaar gaat de minister er 
niet mee akkoord dat het Parlement dit rechtstreeks doet. Dan moet 
er een formule worden gezocht waardoor enige controle mogelijk is. 
Het kan toch niet dat men belangrijke nieuwe regels vestigt inzake 
fiscale reglementering zonder dat het Parlement hieraan te pas komt, 
op basis van beslissingen van een rulingcommissie. 
 

 

Le président: Je ne tiens pas à prolonger le débat mais, dans notre 
pays, des tas d'organismes sont habilités à créer de la jurisprudence 
(la Cour de cassation, les tribunaux, notre commission, etc.) Or, tous 
ces organismes ne sont pas soumis à un contrôle du type de celui 
que M. Devlies souhaite. 
 

De voorzitter: De jurisprudentie 
schrijvende rechtbanken en 
commissies worden niet allemaal 
gecontroleerd zoals de heer 
Devlies het graag zou willen. 
 

04.19  Carl Devlies (CD&V): Waar kunnen de beslissingen van de 
rulingcommissie worden aangevochten? Veronderstel dat iemand 
anders een gelijkaardig dossier heeft. 
 

04.19  Carl Devlies (CD&V) : 
Devant quelle instance les 
décisions de la commission de 
ruling peuvent-elles être 
contestées?  
 

04.20 Minister Didier Reynders: Welke andere individuele dossiers 
vraagt u, mijnheer Devlies? Van andere administraties, van 
verschillende bedrijven, van een specifiek bedrijf, van een particulier? 
Ik verblijf blijkbaar toch in een ander land dan u. 
 

 

04.21  Carl Devlies (CD&V): Er moet toch een minimum aan controle 
zijn, bijvoorbeeld voor het geval dat iemand anders een gelijkaardig 
dossier indient op basis van die rulingbeslissing, dat door de 
rulingcommissie wordt geweigerd. Wie oefent daar toezicht op uit, wie 
controleert dat? 
 

04.21  Carl Devlies (CD&V): On 
peut imaginer qu’un dossier 
similaire soit déposé sur la base 
de la décision visée et qu’il soit 
ensuite refusé par la commission. 
Qui exerce un contrôle en la 
matière? 
 

04.22  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, je vais le 
dire en français. Par exemple, pour un directeur régional, une loi lui 
donne la compétence de prendre la décision. Je ne vais quand même 

04.22 Minister Didier Reynders: 
De gewestelijk directeur heeft de 
wettelijke bevoegdheid om te 
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pas ouvrir les dossiers individuels pour vérifier que le directeur 
régional respecte la loi. Et s'il y a un recours, l'affaire ira en justice, 
comme c'est le cas ici. 
 
Si je comprends bien, on demande au ministre des Finances d'ouvrir 
des dossiers individuels! Quelle est cette manière de procéder? Je 
suis très inquiet de voir ce genre de comportement! Si je le faisais, je 
serais interpellé, heureusement, par d'autres groupes. Enfin, je 
l'espère! 
 

beslissen. Dat kan voor de 
rechtbank aangevochten worden, 
maar de minister kan de 
individuele dossiers niet nakijken! 
 

Le président: Si un citoyen, un parlementaire ou une entreprise a 
l'impression que cette commission procède à des abus de pouvoir, ils 
ont la possibilité de déposer plainte auprès des tribunaux. 
 

De voorzitter: Parlementsleden of 
bedrijven die van oordeel zijn dat 
die commissie misbruik maakt van 
haar macht, kunnen een aanklacht 
indienen bij het gerecht. 
 

04.23  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, 
l'administration fiscale est chargée d'appliquer les lois fiscales. M. 
Devlies est en train de dire que l'administration ne les applique pas et 
que je dois dès lors aller vérifier des dossiers individuels. C'est 
comme si le ministre de la Justice devait descendre dans tous les 
tribunaux pour vérifier que les décisions sont effectivement les 
bonnes! Le système n'est pas celui-là, heureusement! 
 

04.23 Minister Didier Reynders: 
De belastingsadministratie past de 
wet toe. De heer Devlies beweert 
van niet en meent dat ik elk 
individueel dossier moet nazien. 
 

04.24  Carl Devlies (CD&V): In een ander dossier, waarin een 
beslissing wordt genomen door een gewestelijk directeur, kan men 
naar de rechtbank gaan.  
 

04.24  Carl Devlies (CD&V): Dans 
un autre dossier, quand il s’agit 
d’une décision du directeur 
régional, il est possible d’aller en 
appel devant le tribunal. 
 

De voorzitter: Hier ook. 
 

Le président: Ici, c’est la même 
chose. 
 

04.25 Minister Didier Reynders: Men kan toch tegen de 
rulingbeslissing zijn? 
 

 

04.26  Carl Devlies (CD&V):Men kan dus tegen die ruling in beroep 
gaan bij de rechtbank? 
 

04.26  Carl Devlies (CD&V):Donc, 
on peut aller en appel devant le 
tribunal contre une décison de la 
commission de ruling? 
 

04.27 Minister Didier Reynders: Wie zal tegen de beslissing van een 
gewestelijk directeur ingaan? De belastingplichtige? 
 

04.27 Didier Reynders, ministre: 
Qui va faire cela?  
 

04.28  Carl Devlies (CD&V): Welke procedure is dat dan? 
 

 

04.29 Minister Didier Reynders: Wie heeft beroep aangetekend 
tegen zo’n beslissing? Waar? Niemand. Kent u iemand? Ik weet het 
niet. 
 

04.29 Didier Reynders, ministre: 
Je n’ai pas connaissance de 
dossiers qui ont fait l’objet d’un 
recours. 
 

04.30  Carl Devlies (CD&V): In het ene geval zal de aanvraag 
worden ingewilligd, in het andere geval zal de aanvraag worden 
geweigerd. Indien een aanvraag wordt geweigerd, kan de 
belastingplichtige zich dan tot de rechtbank wenden? U zegt dat hij 
naar de rechtbank kan gaan? 
 

04.30 Carl Devlies (CD&V): Le 
contribuable peut-il s’adresser au 
tribunal lorsqu’une demande est 
rejetée? 
 

04.31 Minister Didier Reynders: Er is een wet in dat verband. 04.31 Didier Reynders, ministre: 
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 Il existe une loi en la matière. 
 

04.32  Carl Devlies (CD&V): Om welke procedure gaat het dan? U 
zegt dat men naar de rechtbank kan gaan, maar om welke procedure 
gaat het dan? 
 

04.32 Carl Devlies (CD&V): De 
quelle procédure s’agit-il? Il est 
clair que le système n’est pas 
efficace. 
 

04.33 Minister Didier Reynders: (…) 
 

 

04.34  Carl Devlies (CD&V): Het sluit niet. 
 

 

Le président: L’abus de pouvoir est un délit qualifié dans le Code pénal à ma connaissance. 
 
04.35  Carl Devlies (CD&V): Het is geen sluitend systeem, dat is 
duidelijk. 
 

 

Le président: C’était une discussion intéressante. 
 
De bespreking is gesloten. 
La discussion est close. 
 
05 Question de M. Jacques Chabot au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "les bases 
forfaitaires de taxation des agriculteurs et la taxation distincte des primes et indemnités à 16,5 %" 
(n° 14672) 
05 Vraag van de heer Jacques Chabot aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over "de 
forfaitaire grondslagen van aanslag voor landbouwers en de onderscheiden belasting van 
16,5 procent op premies en vergoedingen" (nr. 14672) 
 
05.01  Jacques Chabot (PS): Monsieur le président, monsieur le 
ministre, vous avez décidé que le montant des primes et indemnités 
soumises au taux de taxation distinct de 16,5%, à déclarer pour 
l'année 2005 par les agriculteurs imposés selon les bases forfaitaires 
de taxation, sera le même que le montant déclaré en 2004 pour ces 
mêmes primes et indemnités. 
 
Si le montant de l'année 2004 est supérieur à celui de l'année 2005, 
c'est le montant de l'année 2005 qui sera pris en considération. 
 
Dès lors, mes questions sont les suivantes. 
 
Cette décision s'appuie-t-elle sur des dispositions légales? Dans la 
négative, sur quelles bases les services fiscaux sont-ils habilités à 
l'exécuter? 
 
En quoi les éléments liés à la production laitière expliquent-ils la 
décision sur le plan de son opportunité? 
 
Quel est l'impact budgétaire de cette décision? 
 
Cette décision favorise-t-elle tous les agriculteurs concernés de 
manière égale et équitable? N'a-t-elle pas pour effet de favoriser 
certaines exploitations, entre autres les plus importantes? 
 

05.01 Jacques Chabot (PS): Het 
bedrag van de aan het afzonderlijk 
belastingtarief van 16,5 procent 
onderworpen  premies en 
vergoedingen dat de landbouwers 
die volgens de forfaitaire 
grondslagen van aanslag worden 
belast voor 2005 dienen aan te 
geven zal hetzelfde zijn als het in 
2004 aangegeven bedrag. Als het 
bedrag voor 2004 hoger ligt dan 
dat voor 2005, zal dat laatste in 
aanmerking worden genomen. 
 
Stoelt die beslissing op 
wetsbepalingen? Zo neen, op 
basis waarvan zijn de fiscale 
diensten gemachtigd om ze uit te 
voeren? In welke mate heeft die 
beslissing te maken met 
elementen die gerelateerd zijn aan 
de melkproductie? Wat is de 
budgettaire weerslag van die 
beslissing? Is zij billijk? Speelt zij 
niet in het voordeel van de grote 
landbouwbedrijven? 
 

05.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Chabot, la décision 
s'appuie concrètement sur le système des forfaits qui permet d'abord 
une négociation entre administrations et secteurs concernés et, s'il le 

05.02 Minister Didier Reynders: 
De beslissing stoelt op het 
systeem van de forfaits dat een 
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faut, une décision à l'échelon ministériel. 
 
L'administration a dès lors mis en application les décisions prises en 
la matière avec parfois quelques difficultés liées au fait que nous 
entrons dans un nouveau système européen. Cela explique l'année 
de transition qui a été décidée. Cette décision s'appuie sur le système 
des forfaits, je le répète. 
 
Les éléments liés à la production laitière n'expliquent pas à eux seuls 
la décision. M. Jamar l'a signalé en réponse à une question. La 
décision se voulait sensible au fait que les charges financières 
auxquelles les agriculteurs allaient être confrontés étaient 
susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier de leur 
exploitation. 
 
Sur le plan budgétaire, nous n'avions pas prévu de recettes liées au 
changement des règles européennes. Il n'y a pas de coût budgétaire 
particulier à attendre. 
 
Je pourrai peut-être vous donner plus de précisions sur la diversité 
des situations une fois que j'aurai reçu un rapport sur la manière 
d'appliquer la règle mais, pour l'instant, je ne dispose pas des 
données d'une exploitation à l'autre. 
 

onderhandeling tussen de 
administratie en de betrokken 
sector, en, indien nodig, een 
ministeriële beslissing mogelijk 
maakt. De administratie had soms 
moeilijkheden met de toepassing 
van een en ander wegens de 
nieuwe Europese regeling ter 
zake. 
 
Zoals de heer Jamar gezegd 
heeft, heeft de beslissing niet 
alleen te maken met de elementen 
die gerelateerd zijn aan de 
melkproductie. Er werd eveneens 
rekening gehouden met de 
financiële moeilijkheden waarmee 
de landbouwers kampen. Wij 
hadden in de begroting geen uit de 
wijziging van de regelgeving op 
Europees niveau voortvloeiende 
ontvangsten opgenomen. 
 
Zodra ik in het bezit zal zijn van 
een verslag over de toepassing 
van die regel zal ik u toelichtingen 
over de uiteenlopende situaties 
van de landbouwbedrijven kunnen 
verstrekken.  
 

05.03  Jacques Chabot (PS): Monsieur le président, je remercie le 
ministre pour sa réponse. 
 

 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
06 Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over "de 
stijging van de staatsschuld" (nr. 14689) 
06 Question de M. Hagen Goyvaerts au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "la hausse 
de la dette publique" (n° 14689) 
 
06.01  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, in de paarse modelstaat wordt met de regelmaat 
van de klok verwezen naar de daling van de schuldgraad van dit land. 
Uit recente cijfers van de schatkist blijkt evenwel dat de staatsschuld 
in de maand februari groeide met 1,71 miljard euro of om het nog 
eens in de oude munt uit te drukken 68,4 miljard Belgische frank. 
Hierdoor klimt de totale staatsschuld op tot een bedrag van 
278,28 miljard euro of ongeveer 11.131 miljard in de oude 
munteenheid.  
 
Los van het feit dat de absolute schuld onder paars dus niet is 
afgenomen, had ik graag geweten wat de redenen zijn van de forse 
stijging van de staatsschuld in de maand februari, mijnheer de 
minister. Die stijging lijkt mij immers aberrant te zijn. 
 

06.01 Hagen Goyvaerts (Vlaams 
Belang): La coalition violette ne 
cesse de faire référence à la 
diminution du taux d'endettement, 
mais les chiffres récents du Trésor 
indiquent que la dette publique a 
augmenté de 1,71 milliard d'euros 
en février 2007, ce qui fait grimper 
la dette publique totale à 278,28 
milliards d'euros. La coalition 
violette n'a pas réussi à réduire la 
dette exprimée en chiffres 
absolus. 
 
Quelles sont les raisons de cette 
augmentation considérable en 
février? 
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06.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, in het 
persbericht van 14 maart laatstleden meldde de schatkist dat de 
federale staatsschuld per eind februari 2007, 278,28 miljard euro 
bedroeg, zijnde 275,33 miljard euro aan schuld uitgegeven of 
overgenomen door de federale Staat en 2,92 miljard euro aan schuld 
van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in 
de financiële lasten. 
 
Globaal is dat dus een verhoging van de federale staatsschuld met 
1,71 miljard euro ten opzichte van januari 2007, bruto schuldenlast.  
 
Deze evolutie van de nominale staatsschuld is het gevolg van de 
terugkoop voor de portefeuille van de schatkist, van drie lineaire 
obligaties voor een totaal bedrag van 2,65 miljard euro. Hoewel deze 
effecten niet afgelost maar in portefeuille bewaard worden, heeft deze 
terugkoop een financiering op korte termijn noodzakelijk gemaakt.  
 
De netto schuldenlast, bruto schuldenlast na aftrek van de financiële 
beleggingen en effecten in eigen bezit, is daarentegen slechts met 
1,05 miljard euro toegenomen ten opzichte van 1,2 miljard euro in 
februari 2006. Deze netto schuldenlast werd ook in het persbericht 
opgenomen. Hierin wijst de schatkist er bovendien op dat de schuld 
van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse 
evolutie van de schuld is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de 
globale jaarlijkse evolutie.  
 
De door de regering en door diverse internationale instellingen voor 
2007 voorspelde daling van de schuldgraad van de gezamenlijke 
overheid, dit is de nominale schuld van de overheid gedeeld door het 
bruto binnenlands product, komt bijgevolg niet in het gedrang door de 
tijdelijke stijging van de federale schuld in februari 2007.  
 
Wij gaan nu naar een schuldratio die dichtbij de gemiddelde 
schuldratio van de eurozone zal liggen. Wij hebben een zeer forse 
daling gekend van 137% van het bbp in 1993 tot 85%. Er was een 
verschil van rond 70% tussen de Belgische staatsschuld en de 
gemiddelde staatsschuld in de eurozone in 1993. Nu is er een verschil 
van minder dan 20%. 
 
Het is dus een heel correcte verklaring van de regering en veel 
internationale instanties als ze zeggen dat er jaar na jaar een zeer 
forse daling is van onze schuld en meer nog in vergelijking met de 
andere landen. 
 

06.02 Didier Reynders, ministre: 
À la fin du mois de février 2007, la 
dette de l’État fédéral s’élevait à 
278,28 milliards d’euros. Elle se 
composait de 275,33 milliards 
d’euros de dettes contractées ou 
reprises par l’État fédéral et de 
2,92 milliards d’euros de dettes de 
certaines institutions aux charges 
financières desquelles l’État 
fédéral participe. 
 
Par rapport à janvier 2007, l’on 
note une augmentation de la 
charge de la dette brute de 1,71 
milliard d’euros car nous avons 
racheté trois obligations linéaires 
pour un montant total de 2,65 
milliards d’euros par le biais d’un 
financement à court terme. La 
charge nette de la dette n’a 
augmenté que de 1,05 milliard 
d’euros, contre 1,2 milliard d’euros 
en février 2006. 
 
Le Trésor fait observer que la 
dette peut fortement évoluer de 
mois en mois. L’évolution 
mensuelle de la dette ne reflète 
pas toujours l’évolution annuelle 
globale. La hausse temporaire de 
février 2007 ne compromet pas la 
diminution du taux d’endettement 
de l’ensemble des pouvoirs 
publics pronostiquée pour 2007 
par le gouvernement et diverses 
institutions internationales. Nous 
évoluons vers un taux 
d’endettement qui sera proche de 
la moyenne de la zone euro. La 
dette s’est réduite, passant de 137 
pour cent du PIB en 1993 à 85 
pour cent aujourd’hui. En 1993, la 
différence avec la zone euro 
avoisinait les 70 pour cent, alors 
qu’aujourd’hui, elle se réduit à 
moins de 20 pour cent. Notre dette 
diminue donc considérablement 
année après année, bien plus vite 
que dans d’autres pays. 
 

06.03  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, het is natuurlijk zo dat u de afgelopen jaren een 
enorm rentevoordeel hebt gehad. Wij zijn van oordeel dat u dat 
onvoldoende hebt benut om de staatsschuld versneld af te lossen.  
 
Bovendien wil ik toch verwijzen naar het recente rapport van de 

06.03  Hagen Goyvaerts (Vlaams 
Belang): Les avantages en termes 
d’intérêts ont été considérables 
ces dernières années mais ils 
n’ont pas été suffisamment mis à 
profit pour rembourser 
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Hoge Raad van Financiën onder voorzitterschap van Luc Coene, 
gewezen kabinetschef van de eerste minister. De raad waarschuwt 
dat het de komende jaren niet gemakkelijk zal worden en dat 
waarschijnlijk de broeksriem zal moeten aangehaald worden om de 
kostprijs van de vergrijzing te kunnen betalen in de komende jaren.  
 

anticipativement la dette publique. 
 
Le Conseil supérieur des 
Finances, présidé par l’ancien chef 
de cabinet du premier ministre, 
nous avertit qu’au cours des 
années à venir, il faudra 
probablement se serrer la ceinture 
pour pouvoir assumer le coût du 
vieillissement. 
 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
07 Vraag van de heer Carl Devlies aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over "de 
Europese verhoging van de accijns op diesel" (nr. 14683) 
07 Question de M. Carl Devlies au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "la décision de la 
Commission européenne d'augmenter les accises minimales sur le diesel" (n° 14683) 
 
07.01  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de minister, de accijnzen en de 
prijs aan de pomp voor diesel verschillen sterk van lidstaat tot lidstaat. 
 
Teneinde het brandstoftoerisme tegen te gaan dat hiervan het gevolg 
is, besliste de Europese Commissie de minimale accijnzen op diesel 
te verhogen tot 359 euro per 1.000 liter in 2012 en tot 380 euro per 
1.000 liter in 2014. Voor België zou dat een verhoging betekenen van 
respectievelijk 29 euro en 50 euro per 1.000 liter. 
 
Indien België effectief het verschil van de accijnzen tussen de 
verschillende Europese landen wenst te verkleinen, betekent het dat 
de Belgische bijkomende heffing met hetzelfde bedrag zou moeten 
worden verminderd. 
 
Graag had ik de visie van de regering hierover gekend. 
 

07.01 Carl Devlies (CD&V): Le 
prix du diesel et les accises varient 
sensiblement d’un État membre à 
l’autre. Pour contrer ce que l'on 
peut qualifier de «tourisme de 
l’essence», la Commission 
européenne vient de décider de 
porter les accises sur le diesel à 
359 euros par 1.000 litres en 2012 
et à 380 euros en 2014. Pour la 
Belgique, cette décision revient à 
une augmentation de 29 euros en 
2012 et de 50 euros en 2014, ce 
qui implique que le prélèvement 
supplémentaire belge devra être 
diminué du même montant. 
 
Quelle est la position du 
gouvernement belge? 
 

07.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
Devlies, ik heb de eer u ter kennis te brengen dat de huidige accijnzen 
op gasolie en diesel gelijk is aan 346,1134 euro per 1.000 l voor 
gasolie met de GN-codes 2710 1945 en 2710 1949 met een 
zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg, en 331,1134 euro per 1.000 l 
voor gasolie met de GN-code 2710 1941 met een zwavelgehalte van 
niet meer dan 10 mg/kg. 
 
Volgens de recentste informatie die we via het wekelijks 
Aardoliebulletin van de Europese Commissie op 5 maart 2007 kregen, 
worden in de verschillende buurlanden verschillende prijzen 
gehanteerd voor diesel met een zwavelgehalte van niet meer dan 
10 mg/kg. 
 
Mijnheer de voorzitter, ik heb de lijst bij. Daaruit blijkt dat België, na 
Luxemburg, het land is waar de prijs het laagst is en dat het verschil 
met het land dat de dichtst daartegenaan liggende prijs hanteert – in 
dit geval Frankrijk – 0,065 euro/l of 65 euro per 1.000 l bedraagt. 
 

07.02  Didier Reynders, ministre: 
Les accises actuelles se montent 
à 346,11 euros par 1.000 litres 
pour le gasoil avec une teneur en 
soufre supérieure à 10 mg/kg et à 
331,11 euros pour le gasoil avec 
une teneur en soufre n’excédant 
pas 10 mg/kg. 
 
Il ressort du Bulletin pétrolier de la 
Commission européenne du 5 
mars 2007 que la Belgique est – 
après le Luxembourg – le pays qui 
pratique les prix les plus bas. 
L’écart qui nous sépare du 
troisième pays, la France, est de 
65 euros par 1.000 litres. Je ferai 
parvenir à votre commission copie 
de la liste des accises appliquées.  
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Nog steeds volgens dezelfde informatiebron merken we het volgende 
op. Ik heb de lijst van de toegepaste accijnzen waarvan ik de 
commissie een kopie zal bezorgen. Bij kennisname van deze 
gegevens merken we dus op dat, als we in 2012 een minimum van 
359 euro per 1.000 l – een stijging van ongeveer 28 euro per 1.000 l –
 in acht zouden nemen, wij België niet zouden benadelen ten opzichte 
van zijn buurlanden aangezien de gradiënt ten opzichte van het 
buurland dat, vergeleken met ons, het minst wordt belast, van 65 euro 
naar 37 euro per 1.000 l daalt. 
 
De grensoverschrijdende aankopen van het buitenland naar ons land 
zouden dus kunnen worden voortgezet. Er is geen probleem met die 
evolutie. 
 
Ik stel de lijst met de verschillende prijzen ter beschikking van de 
commissieleden. 
 

 
Si, en Belgique, nous respections 
en 2012 le minimum imposé de 
359 euros par 1.000 litres, notre 
pays ne serait pas défavorisé par 
rapport à ses voisins. Les achats 
transfrontaliers depuis l’étranger 
ne seraient donc pas 
hypothéqués. 
 

07.03  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de voorzitter, het is duidelijk 
dat de minister het voorstel van de Europese Commissie niet zal 
volgen. 
 

07.03  Carl Devlies (CD&V): Il est 
clair que le ministre ne suivra pas 
la proposition de la Commission 
européenne. 
 

De voorzitter: Dat is uw standpunt. 
 
 

Le président: C’est votre 
interprétation. 
 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
08 Vraag van de heer Carl Devlies aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over 
"ambtshalve inkohieringen in toepassing van de minimum forfaitaire belastingen (art. 342 §3 WIB)" 
(nr. 14684) 
08 Question de M. Carl Devlies au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "les enrôlements 
d'office en application des minima imposables (art. 342 §3 CIR)" (n° 14684) 
 
08.01  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
minister, deze vraag heeft betrekking op de minimale forfaitaire 
belastingen, waarover ik een schriftelijke vraag gesteld heb in de loop 
van de zomer. Ik heb daarop geen antwoord ontvangen, waarop ik de 
vraag mondeling stelde op 12 december.  
 
Op dat moment beschikte de heer Jamar, die toen in de commissie 
aanwezig was, niet over de nodige gegevens om een antwoord te 
geven. Ik heb dan aangekondigd dat ik twee maanden later terug zou 
komen met die vraag. Ik hoop dat ik vandaag een antwoord zal 
kunnen ontvangen. 
 
Mijn vraag is de volgende. 
 
Mijnheer de minister, kunt u voor het aanslagjaar 2005 en de 
categorieën van enerzijds de vennootschappen en anderzijds de 
zelfstandige ondernemers of de vrije beroepen per Gewest 
mededelen hoeveel ambtshalve aanslagen werden gevestigd op basis 
van de minimale forfaitaire belastingen? 
 
Kunt u mij tevens mededelen welk percentage dat voor beide 
categorieën en per Gewest vertegenwoordigt van het aantal niet-
ingediende aangiften en van het aantal laattijdig ingediende 
aangiften? 

08.01 Carl Devlies (CD&V): L’été 
dernier, j’ai posé une question 
écrite concernant les minima 
imposables mais je n’ai obtenu 
aucune réponse. À la question 
orale que j’ai posée en décembre 
à ce sujet, il m’a été répondu que 
le ministre ne disposait pas encore 
des données requises. C’est 
pourquoi je réitère ma question. 
 
Le ministre pourrait-il indiquer à 
combien de taxations d’office il a 
été procédé par Région sur la 
base des minima imposables pour 
l’exercice d’imposition 2005, et ce 
pour les sociétés comme pour les 
entrepreneurs indépendants et les 
professions libérales? Pourrait-il 
préciser quel pourcentage des 
déclarations non introduites et 
introduites tardivement ces 
chiffrent représentent? Pourrait-il 
communiquer le total des 



 20/03/2007 CRIV 51 COM 1246 
 

CHAMBRE-5E SESSION DE LA  51E LEGISLATURE 2006 2007 KAMER-5E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 

 

24

 
Kunt u mij tevens het totaal van de aldus ingekohierde bedragen voor 
het aanslagjaar 2005 bezorgen, uitgesplitst per Gewest? 
 

montants enrôlés pour l’exercice 
d’imposition 2005? 
 

08.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
Devlies, mijn antwoord is neen. De administratie heeft, noch voor de 
personenbelasting, noch voor de vennootschapsbelasting gegevens 
betreffende het aantal aanslagen gevestigd op basis van de minimale 
forfaitaire belasting voor het aanslagjaar 2005.  
 
Gezien de laattijdigheid van de desbetreffende wet – het Belgisch 
Staatsblad van 12 juli 2005 – konden de drukwerken en de 
geautomatiseerde systemen niet meer worden aangepast voor dat 
aanslagjaar.  
 
Ik zal vragen of het mogelijk is informatie te krijgen voor 2006. Dat zal 
dan wel later zijn. 
 

08.02 Didier Reynders, ministre: 
Mon administration ne dispose, ni 
pour l’impôt des personnes 
physiques, ni pour l’impôt des 
sociétés, de données relatives au 
nombre de cotisations établies sur 
la base de la taxation forfaitaire 
minimale pour l’année d’imposition 
2005. La loi n’ayant en effet été 
publiée au Moniteur belge que le 
12 juillet 2005, il était trop tard 
pour adapter les imprimés et les 
systèmes. Je demanderai 
ultérieurement s’il n’est pas 
possible d’obtenir des informations 
concernant l’année 2006. 
 

08.03  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de voorzitter, de vraag is al 
acht maanden geleden gesteld. Vandaag zegt de minister dat hij niet 
kan antwoorden of misschien niet wil antwoorden, dat is mij niet 
duidelijk. 
 
Het betreft de toepassing van een nieuwe wet waarover in het 
Parlement heel wat te doen is geweest. Dat wekt bij mij de indruk dat 
de wet niet wordt toegepast. Als de minister de cijfers van het aantal 
inkohieringen dat op basis van de nieuwe wetgeving is gebeurd, niet 
kan geven, concludeer ik dat een en ander niet functioneert, zoals 
blijkbaar zoveel andere zaken. 
 

08.03 Carl Devlies (CD&V): Je ne 
comprends pas très bien si le 
ministre n’est pas en mesure de 
répondre ou s’il s’y refuse. Il s’agit 
ici d’une nouvelle loi qui n’est 
manifestement pas appliquée. 
 

L'incident est clos. 
Het incident is gesloten. 
 
Le président: M. Devlies se demandait tout à l'heure sur quelle base 
on pouvait éventuellement agir contre une commission administrative 
qui n'appliquerait pas la loi.  
 
Je lui rappelle que dans le Code pénal, un article prévoit que la 
collusion de fonctionnaires est interdite. Quelqu'un qui estimerait 
qu'une commission administrative n'applique pas la loi peut toujours 
porter plainte pour collusion de fonctionnaires. 
 

De voorzitter: De heer Devlies 
vroeg zich af op welke grond men 
kan optreden tegen een 
administratieve commissie indien 
deze de wet niet toepast. Ik wil 
hem eraan herinneren dat het 
Strafwetboek samenspanning van 
ambtenaren verbiedt. 
 

08.04  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, le problème 
ne se situe pas là. Le problème est de voir si on organise au sein de 
l'administration un contrôle par le ministre des décisions individuelles. 
 

 

Le président: C'est impossible! 
 
08.05  Didier Reynders, ministre: Si des parlementaires estiment 
qu'une décision de la commission de ruling va trop loin dans 
l'interprétation d'une loi, je rappelle qu'il s'agit de lois et qu'il suffit donc 
de les modifier. 
 
M. Devlies peut introduire une loi pour interdire de considérer des 
emprunts subordonnés comme des fonds propres, par exemple. C'est 

08.05 Minister  Didier Reynders: 
Als parlementsleden van oordeel 
zijn dat met een beslissing te ver 
wordt gegaan in de interpretatie 
van een wet, dan kan de wet 
worden aangepast, bijvoorbeeld 
om te verbieden dat 
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toujours possible. 
 

achtergestelde leningen als eigen 
fondsen kunnen worden 
beschouwd. 
 

Le président: Il y a plusieurs façons de rectifier les choses si on le 
souhaite: sur le plan législatif ou sur le plan pénal. Les outils existent 
mais le ministre ne doit surtout pas s'occuper de dossiers individuels, 
cela me semble clair comme de l'eau de roche. 
 

De voorzitter: Al bestaan de 
wetgevende en strafrechtelijke 
middelen, de minister dient zich in 
geen geval in individuele dossiers 
te mengen. 
 

08.06  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de voorzitter, het is een 
minimum dat de motivering openbaar is, dat men de beslissing 
inhoudelijk kan motiveren. 
 

08.06  Carl Devlies (CD&V): La 
publicité de la motivation d’une 
décision constitue en tout état de 
cause un minimum. 
 

De voorzitter: Het was een interessante discussie. 
 

Le président: La discussion était 
en tout cas intéressante. 
 

09 Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over 
"het afsluiten van kapitalisatiefondsen tussen spaarders en banken" (nr. 14694) 
09 Question de M. Hagen Goyvaerts au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "les 
contrats relatifs à des fonds de capitalisation entre épargnants et banques" (n° 14694) 
 
09.01  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, 
collega’s, mijnheer de minister, het is een schriftelijke vraag die ik in 
een mondelinge vraag heb omgezet. De schriftelijke vraag dateert al 
van juni 2006. Uw collega, minister van Begroting en 
Consumentenzaken, Freya Van den Bossche, beweerde dat de vraag 
onder uw bevoegdheid viel, omdat het CBFA over de kwestie gaat. 
Gelet op de ouderdom van de schriftelijke vraag was ik van oordeel 
dat ik er sneller een antwoord op diende te krijgen. Bijgevolg 
formuleerde ik ze mondeling. 
 
Waarover gaat het? Het gaat over het sluiten van kapitalisatiefondsen 
tussen spaarders en banken. 
 
Nogal wat landgenoten doen een beroep op banken en financiële 
instellingen om hun spaargelden optimaal te beleggen. Daartoe 
bestaat vandaag een grote waaier kapitalisatieproducten, die de 
spaarder helpen aan zijn verwachtingen of specifieke eisen inzake 
opbrengst en wijze van uitkering tegemoet te komen. Een van de 
mogelijkheden is bijvoorbeeld de kapitaalsgarantie met maandelijkse 
uitkering. 
 
In de praktijk wordt vastgesteld dat onder de noemer van 
kapitalisatiefondsen heel wat contracten tussen spaarders en 
financiële of bankinstellingen worden gesloten, waarvan de 
bijbehorende uitgifteprospectus, de informatiefiche of het 
beheersreglement van het fonds niet met de eigenlijke overeenkomst 
overeenstemt. Bij dergelijke kapitalisatiefondsen wordt in vele 
gevallen de afkorting “KAP” gebruikt. Het is niet duidelijk of het in 
voornoemde gevallen over een kapitalisatiedeelbewijs, 
kapitalisatiebevek aan toonder of een sicav-aandeel gaat. Dat leidt 
onherroepelijk tot een aantal verwarringen bij de spaarder-consument. 
 
Mijnheer de minister, ik heb daarover een aantal vragen voor u. 
 
Ten eerste, is het probleem bij uw diensten of bij de CBFA gekend? 

09.01 Hagen Goyvaerts (Vlaams 
Belang): De plus en plus de 
compatriotes font appel à des 
institutions financières pour placer 
au mieux leur épargne. Une des 
possibilités qui leur est offerte est 
la garantie de capital assortie 
d’une rente mensuelle. 
 
Dans la pratique, l’appellation 
« fonds de capitalisation » 
recouvre de très nombreux 
contrats dont le contenu réel ne 
correspond pas à ce qui est 
indiqué dans le prospectus 
d’émission, la fiche d’information 
ou le règlement de gestion du 
fonds. C’est ainsi que l’abréviation 
«CAP» peut être utilisée pour 
désigner une part de capitalisation, 
une SICAV de capitalisation au 
porteur ou une SICAV-action, ce 
qui sème inévitablement la 
confusion. 
 
Ce problème est-il connu de vos 
services ou de la CBFA? N’y a-t-il 
pas de règles spécifiques 
auxquelles les banques doivent se 
tenir en la matière? L’intitulé d’un 
contrat de fonds de capitalisation 
doit-il être identique à celui utilisé 
dans le prospectus, la fiche 
d’information ou le contrat de 
gestion qui s’y rapporte? 
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Ten tweede, zijn er specifieke regels waaraan de banken zich bij het 
gebruik van contracten van het type “kapitalisatiefondsen” inzake 
duidelijke informatieverstrekking en transparantie moeten houden? 
 
Ten derde, dient bij het sluiten van een contract de titulatuur van het 
kapitalisatiefondscontract dezelfde te zijn als de bijhorende 
prospectus, informatiefiche of het bijhorende beheersreglement? 
 
Tot slot en ten vierde, op welke manier kan de consument zich 
verdedigen tegen dergelijke, onduidelijke contracten, zonder daarvoor 
naar de gerechtelijke procedure te moeten grijpen? 
 
Mijnheer de minister, ik ben uitermate benieuwd naar uw antwoord. 
 

Comment le consommateur peut-il 
se protéger contre le manque de 
clarté de certains contrats? 
 

09.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
Goyvaerts, uit de vraagstelling kan niet met zekerheid worden afgeleid 
of ze betrekking heeft op een rechtstreekse belegging in rechte van 
deelneming van Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB), die van 
de bancaire distributiekanalen rechtstreeks aan het publiek te koop 
worden aangeboden en waarvoor de minister van Financiën bevoegd 
is, dan wel of ze slaat op levensverzekeringsovereenkomsten 
waarvan het rendement afhankelijk is van de opbrengst van een 
kapitalisatiefonds, de zogenaamde Tak 23-producten die onder de 
bevoegdheid van de minister van Economie vallen. Het antwoord 
hierna is beperkt tot de aspecten die op ICB's betrekking hebben. 
Voor aspecten in verband met het Tak 23-product verwijs ik u door 
naar de minister van Economie.  
 
Uw vraag lijkt eerst en vooral te peilen naar de draagwijdte van de 
terminologie die in deze sfeer wordt gehanteerd. U verwijst in dit 
verband naar de verwarring die bij de spaarders zou ontstaan door 
het gebruik van onderscheiden termen als kapitalisatiefonds, 
kapitalisatiedeelbewijs, kapitalisatiebevek aan toonder en sicav-
aandelen, alsook van de afkorting KAP. Bij deze vraag kan de 
volgende terminologische toelichting worden verstrekt.  
 
ICB's kunnen onder vorm van een vennootschap of onder vorm van 
een onverdeeldheid zonder rechtspersoonlijkheid worden opgericht. In 
het eerste geval worden ze geregeld bij statuten, in het tweede geval 
bij overeenkomst, vastgelegd in een beheerreglement. De rechten 
van deelneming in een ICB hebben in een bevek de vorm van 
aandelen en worden in een fonds ook wel deelbewijzen genoemd.  
 
De wet van 20 juni 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief 
beheer van beleggingsportefeuilles bepaalt dat zowel in beveks als in 
fondsen twee typen van rechten van deelneming kunnen worden 
gecreëerd, waarbij de nutopbrengst voor het ene type wordt 
uitgekeerd en voor het andere type wordt gekapitaliseerd. In het 
laatste geval spreekt men in functie van de vorm van de ICB van 
kapitalisatie-aandelen voor een bevek of van kapitalisatiedeelbewijzen 
voor een fonds. Voor rechten van deelneming van het 
kapitalisatietype wordt vaak de afkorting KAP gebruikt. Doorgaans en 
in afwachting van het doorvoeren van de dematerialisatie zijn die 
rechten van deelneming aan toonder.  
 

09.02 Didier Reynders, ministre: 
Ma réponse concerne uniquement 
les investissements directs dans 
les organismes de placement 
collectif ou OPC. Dans la mesure 
où la question se rapporte aussi 
aux produits de la branche 23, je 
renvoie au ministre de l’Économie. 
 
Les OPC peuvent être constitués 
sous la forme de sociétés ou 
d’indivisions sans personnalité 
juridique. Dans le premier cas, ils 
sont organisés par statuts et dans 
le deuxième, par des conventions 
définies dans un règlement de 
gestion. Les droits de participation 
dans un OPC ont la forme 
d’actions dans le cas des sicav et 
sont appelés des parts lorsqu’il 
s’agit de fonds. 
 
La loi du 20 juillet 2004 dispose 
que dans les sicav et dans les 
fonds, deux types de droits de 
participation peuvent être créés, 
les revenus nets étant distribués 
dans un cas et capitalisés dans 
l’autre. Dans ce dernier cas, il 
s’agit d’actions de capitalisation 
pour une sicav et de parts de 
capitalisation pour un fonds. 
L’abréviation CAP est souvent 
utilisée en l’occurrence. 
 

Van producten met kapitaalgarantie kan enkel worden gesproken 
indien de inschrijvingsprijs gedurende de initiële inschrijvingsperiode 

Un produit n’offre une garantie de 
capital que lorsque le prix de 
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integraal, onherroepelijk en onvoorwaardelijk is gewaarborgd op 
vervaldag, terwijl de term kapitaalbescherming slechts kan worden 
gebruikt indien voor diezelfde inschrijvingsprijs een volledige 
bescherming geldt op eindvervaldag. De laatst bedoelde bescherming 
wordt bekomen via een beleggingsstrategie waarbij belegd wordt in 
deposito’s, schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door 
ondernemingen onder prudentieel toezicht uit de Europese 
Economische Ruimte of een schuldinstrument uitgegeven of 
gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 
dan wel via een analoge structuur met een identiek tegenpartijrisico. 
 
U stelde vervolgens de vraag naar de regels waaraan financiële 
bemiddelaars zich moeten houden inzake informatieverstrekking over 
kapitalisatiefondsen. De volledige en de vereenvoudigde prospectus 
dienen alle informatie te bevatten die een belegger nodig heeft om 
zich met kennis van zaken een oordeel te vormen over de hem 
voorgestelde investering, inzonderheid de gegevens over de aan die 
belegging verbonden inherente risico’s en de aan de rechten van 
deelneming verbonden rechten. De vereenvoudigde prospectus, die 
de essentiële gegevens bevat over de aangeboden belegging, moet 
voor de inschrijving kosteloos aan de investeerder worden 
aangeboden terwijl de volledige prospectus op verzoek ter 
beschikking van de belegger moet worden gesteld. De hierboven 
toegelichte termen zijn wettelijk gedefinieerd. De CBFA ziet er bij de 
goedkeuring van de prospectus en het overige publicitair materiaal 
dat voor de commercialisatie van rechten van deelneming aan ICB’s 
wordt gebruikt op toe dat de gebruikte termen stroken met de 
wettelijke terminologie. 
 
In antwoord op uw derde vraag kan worden geantwoord dat alle 
informatie die in de informatiefiches of ander reclamemateriaal is 
opgenomen in overeenstemming moet zijn met de prospectus alsook 
op een coherente manier moet worden meegegeven, volgens artikel 
21 van het KB van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde 
openbare instellingen voor collectieve belegging. De belegger kan in 
de buitengerechtelijke sfeer met zijn klachten terecht bij de 
bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen. 
 

souscription est intégralement 
garanti à la date d'échéance. Le 
capital est protégé lorsque, pour 
un prix de souscription identique, 
la protection au jour d'échéance 
est totale. Cette protection peut 
être obtenue en recourant à une 
stratégie de placement spécifique. 
 
Les prospectus, complet et 
simplifié, doivent fournir à 
l’investisseur toutes les 
informations dont il a besoin pour 
évaluer ses droits et les risques 
qu'il s'apprête à prendre. Le 
prospectus simplifié doit être 
proposé gratuitement, le 
prospectus complet doit être fourni 
sur demande. La CBFA s’assure, 
dans le cadre de l'approbation des 
prospectus, que les termes utilisés 
correspondent à la terminologie 
légale. 
 
Toutes les informations figurant 
sur la fiche d'information ou dans 
le matériel publicitaire doivent être 
en parfaite adéquation avec le 
contenu des prospectus. Le cas 
échéant, l'investisseur peut saisir 
le service de médiation Banques 
Crédit Placements d’une plainte. 
 

09.03  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitvoerig antwoord. 
 
Ik zal dat nader bestuderen. Ik heb de indruk dat het een antwoord is 
op een aantal verzuchtingen die bij klanten van banken leeft met 
betrekking tot het afsluiten van kapitalisatiefondsen tussen spaarders 
en banken. 
 

09.03 Hagen Goyvaerts (Vlaams 
Belang): J’étudierai la réponse. Il 
me paraît qu’elle satisfait certaines 
aspirations de la clientèle. 
 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
Le développement des questions et interpellations est suspendu de 11.38 heures à 11.47 heures. 
De behandeling van de vragen en interpellaties wordt geschorst van 11.38 uur tot 11.47 uur. 
 
10 Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over "de 
werken en restauratieprojecten die door de Regie der Gebouwen aan de koninklijke gebouwen zijn 
uitgevoerd" (nr. 14695) 
10 Question de M. Hagen Goyvaerts au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "les travaux 
et projets de restauration dont les bâtiments royaux ont fait l'objet par l'entremise de la Régie des 
Bâtiments" (n° 14695) 



 20/03/2007 CRIV 51 COM 1246 
 

CHAMBRE-5E SESSION DE LA  51E LEGISLATURE 2006 2007 KAMER-5E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 

 

28

 
10.01  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, ik had deze vraag schriftelijk gesteld op 
3 februari 2005. Ik heb begin januari 2007 de jaartallen 
geactualiseerd. Gelet op het feit dat de antwoordtermijn ook nu 
ruimschoots is overschreden, heb ik ze omgezet in een mondelinge 
vraag. 
 
Het betreft inderdaad een vraag met betrekking tot de 
Regie der Gebouwen, en meer specifiek de werken en 
restauratieprojecten aan de koninklijke gebouwen. 
 
Mijnheer de minister, kunt u mij een gedetailleerd overzicht geven van 
de uitgevoerde werken en restauratieprojecten tussen 1999 en 2005, 
desgevallend 2006, voor zover u daarover al cijfers heef, door de 
Regie der Gebouwen aan de gebouwen van de koninklijke domeinen 
en monumenten? Kunt u ook de kostprijs en het financiële 
engagement van de diverse werken en restauratieprojecten 
specificeren? Als u mij een tabel kunt geven, wil ik dat als antwoord 
aanvaarden. Ik vond het evenwel nuttig om nog voor het einde van 
deze legislatuur over deze informatie te beschikken. 
 

10.01 Hagen Goyvaerts (Vlaams 
Belang): Le ministre pourrait-il me 
donner un aperçu détaillé des 
travaux effectués et des projets de 
rénovation relatifs aux bâtiments 
royaux pour la période de 1999 à 
2005, ou 2006 si les chiffres pour 
cette année sont déjà disponibles? 
Le ministre peut-il également 
spécifier le coût et l’engagement 
financier relatif à chaque projet? 
Je puis me contenter le cas 
échéant d'un tableau.  
 

10.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
Goyvaerts, met betrekking tot uw vraag over de uitgevoerde werken 
en de restauratieprojecten die tussen 1992 en 2006 door de 
Regie der Gebouwen aan de koninklijke domeinen en de koninklijke 
monumenten zijn uitgevoerd, deel ik u mee dat de voornaamste 
uitgevoerde projecten de volgende zijn: de beveiliging van de 
domeinen, de restauratie van de middenvleugel en de vleugel logies 
in het koninklijk paleis van Laken, de restauratie van de koninklijke 
serres in het koninklijk domein te Laken, met name de restauratie van 
de cameliaserre, en de saneringswerken, met onder meer de 
asbestverwijdering. 
 
Met betrekking tot uw vraag omtrent de kostprijs en het financiële 
engagement, heb ik een overzichtstabel laten opstellen per gebouw, 
per jaar en per artikel waarop de dossiers werden vastgelegd.  
 
Mijnheer de voorzitter, ik heb hier een kopie van de tabel voor de heer 
Goyvaerts en voor de commissie. 
 

10.02 Didier Reynders, ministre: 
Parmi les projets réalisés, les plus 
importants concernent la  
protection des domaines, la 
restauration de l’aile centrale et de 
l’aile d’habitation du palais royal de 
Laeken, la restauration des serres 
dans le domaine de Laeken et les 
travaux d’assainissement incluant 
le désamiantage. 
 
Je dispose d’un tableau 
récapitulatif des coûts et des 
engagements financiers que je 
puis vous fournir maintenant. 
 

10.03  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik 
dank de minister voor zijn antwoord. 
 

 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
11 Vraag van de heer Carl Devlies aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over "de 
achterstand inzake de commerciële verkoop van biobrandstoffen" (nr. 14726) 
11 Question de M. Carl Devlies au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "le retard en ce 
qui concerne la vente commerciale des biocarburants" (n° 14726) 
 
11.01  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
minister, in verschillende Europese landen komt de commerciële 
verkoop van bio-ethanol E85, de brandstof die voor 85% van 
plantaardige afkomst is, op gang. 
 
In Frankrijk starten de tankstations van warenhuisketens met een 

11.01 Carl Devlies (CD&V): Le 
bioéthanol, carburant à 85% 
d'origine végétale, est 
commercialisé dans plusieurs 
pays européens. En Belgique par 
contre, aucune station-service 
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aanbod van E85. Ook in Nederland, Zwitserland, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn de eerste E85-pompen intussen 
open. 
 
In België is er welgeteld een tankstation met een klant, een Lets lid 
van de Europese Commissie. Officieel is er nog geen enkel 
tankstation waar die brandstof aan het publiek mag worden verkocht. 
De distributeur Octa+ heeft enkel een teststation in Oudergem. 
 
Ook benzine vermengd met 5% ethanol en biodiesel kan in België 
maar op weinig plaatsen worden getankt. Slechts enkele 
brandstoffendistributeurs bieden ze aan. 
 
De Belgische regering kende pas in oktober 2006 een aantal 
bedrijven een quotum toe om biobrandstoffen te mogen leveren. Die 
late beslissing is volgens de sector de hoofdreden voor het beperkt 
aanbod aan biodiesel. 
 
Daarnaast vindt de sector de fiscale aansporing die bestaat in een 
vrijstelling van accijnzen op biodiesel onvoldoende voor de 
rentabiliteit. 
 
Mijnheer de minister, ik krijg graag antwoord op de volgende vragen. 
 
Ten eerste, klopt het dat de brandstofverdelers nog steeds geen 
vergunning hebben gekregen voor de commerciële verkoop van bio-
ethanol E85? Indien ja, waaraan is dit te wijten? 
 
Ten tweede, hoeveel brandstoffendistributeurs mengen thans hun 
diesel met biodiesel? Hoeveel distributeurs mengen hun benzine met 
bio-ethanol? 
 
Ten derde, wat is de reden voor het beperkte commercieel aanbod 
van biobrandstoffen? Welke maatregelen overweegt u om het aanbod 
te verhogen? 
 

n'est pour l'instant officiellement 
autorisée à vendre ce carburant. Il 
y a tout au plus la station-pilote du 
distributeur Octa+ à Auderghem. 
De même, l'essence contenant 5% 
d'éthanol et le biodiesel ne sont 
proposés que dans quelques 
stations-service. 
 
Ce n'est qu'en octobre 2006 que le 
gouvernement a accordé à 
quelques entreprises un quota 
pour la livraison de biocarburants. 
Selon le secteur, la rareté de l'offre 
s'explique précisément par cette 
décision tardive. De plus, le 
secteur juge insuffisante comme 
incitant l'exonération d'accises 
pour le biodiesel. 
 
Est-il exact que les distributeurs 
de carburants n'ont toujours pas 
obtenu l'autorisation pour la vente 
de bioéthanol E85, et dans 
l'affirmative, pour quelle raison ? 
Combien de distributeurs 
proposent des mélanges de diesel 
et de biodiesel d'une part, et 
d'essence et de bioéthanol de 
l'autre ? Comment se fait-il que 
l'offre de biocarburants est si 
limitée, et quelles mesures le 
ministre prend-il pour élargir cette 
offre? 
 

11.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
Devlies, de vergunningen voor de commerciële verkoop van bio-
ethanol E85 hebben geen betrekking op vergunningen van de 
Federale Overheidsdienst Financiën. De bedoelde vergunningen 
betreffen de normen waaraan brandstoffen moeten voldoen en 
behoren dus tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie. Ik verwijs dus naar mijn 
waarde collega. 
 
Tot op heden werden leveringen van de biobestanddelen, in het kader 
van de gedeeltelijke vrijstelling van de bijzondere accijns voor diesel 
aangevuld met FAME, verricht aan drie brandstoffendistributeurs. Met 
betrekking tot bio-ethanol beschikt de Federale Overheidsdienst 
Financiën niet over deze informatie, aangezien de regeling van de 
gedeeltelijke vrijstelling van de bijzondere accijns voor benzine 
aangevuld met bio-ethanol slechts in werking treedt op 1 oktober 
2007. We moeten dus wachten tot en met oktober. 
 
Tot op heden levert slechts één firma de biobestanddelen. Aangezien 
er geen verplichting tot bijmenging van biobestanddelen bestaat, 
gebeurt de bijmenging op vrijwillige basis. Zoals uit het antwoord op 
de tweede vraag blijkt, zijn momenteel slechts een beperkt aantal 

11.02 Didier Reynders, ministre: 
Les autorisations permettant la 
commercialisation du bio-éthanol 
ne relèvent pas du SPF Finances. 
Elles concernent les normes des 
carburants, qui relèvent du SPF 
Économie. Je vous renvoie dès 
lors à M. Verwilghen. 
 
Dans le cadre de l’exonération 
partielle d’accises pour le diesel 
mixte, du biodiesel est aujourd’hui 
livré à trois distributeurs de 
carburants. La réglementation 
relative à l’essence mélangée au 
bio-éthanol n’entrera en vigueur 
que le 1er octobre 2007. 
À ce jour, une seule société livre 
du biocomposant. Le mélange se 
fait par ailleurs sur une base 
volontaire et seul un nombre limité 
de distributeurs est disposé à 
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brandstoffendistributeurs bereid tot bijmenging. 
 
Het opleggen van een eventuele verplichting tot bijmenging behoort 
niet tot de bevoegdheid van de minister van Financiën, maar er was 
een beslissing tijdens het vorige weekend in Leuven om dat te doen. 
Dat zal dus het geval zijn voor de volgende jaren, vanaf begin 2008 
voor het eerste product en begin 2009 voor het tweede. Dat zal een 
beslissing zijn van Energie en Milieu, denk ik. 
 

effectuer le mélange. Le Conseil 
des ministres du week-end dernier 
à Louvain a décidé de rendre le 
mélange obligatoire à partir de 
début 2008 pour le diesel et à 
partir de début 2009 pour 
l’essence. 
 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
12 Samengevoegde vragen van 
- de heer Carl Devlies aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over "de resultaten van de 
regeringstop te Leuven" (nr. 14727) 
- de heer Hagen Goyvaerts aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over "de resultaten 
van de begrotingscontrole op fiscaal vlak" (nr. 14752) 
12 Questions jointes de 
- M. Carl Devlies au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "les résultats du sommet 
gouvernemental à Louvain" (n° 14727) 
- M. Hagen Goyvaerts au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "les résultats du contrôle 
budgétaire sur le plan fiscal" (n° 14752) 
 
12.01  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de minister, ik zou graag van u 
vernemen welke maatregelen de regering beslist heeft op haar 
regeringstop te Leuven. 
 
Met betrekking tot de fiscaliteit herinner ik mij dat in een bedrag van 
320 miljoen euro was voorzien voor de verpakkingsheffing. Dat 
bedrag werd bij de opmaak van de begroting in extremis toegevoegd 
aan de begroting om de tekorten te dekken die deze begroting 
vertoonde. 
 
Ik zou graag vernemen in welke maatregelen de regering voorziet. Ik 
zou ook graag vernemen of u de fiscale ontvangsten verhoogd hebt, 
in het kader van de begrotingscontrole. De fiscale ontvangsten waren 
in de begroting reeds redelijk hoog ingeschat, met een 
stijgingspercentage van 5,9%. Heeft men aan dit stijgingspercentage 
nog gesleuteld? Heeft men in de begrotingswijziging bijkomende 
fiscale ontvangsten in de begroting opgenomen? 
 

12.01 Carl Devlies (CD&V): Au 
moment de la confection du 
budget, un montant de 320 
millions d’euros de recettes tirées 
d’une nouvelle taxe sur les 
emballages a été ajouté in 
extremis. Quelles mesures ont été 
finalement décidées lors du 
sommet gouvernemental de 
Louvain? Les recettes fiscales ont-
elles été augmentées? Ces 
recettes avaient déjà été l’objet 
d’une estimation élevée, avec un 
taux de croissance de 5,9 %. Le 
gouvernement a-t-il encore revu 
ce taux de croissance? 
 

12.02  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, 
mijn vraag gaat in dezelfde richting. Ik heb in het afgelopen weekend 
de werkzaamheden van de Ministerraad op verplaatsing proberen te 
volgen. 
 
Wij kenden de verwachtingen vóór het weekend. Men zou het 
aanzienlijke begrotingstekort dichtrijden. Men zou de CO2-gebonden 
verpakkingsheffing herbekijken. Er zijn talrijke aankondigingen 
gedaan. Het zouden ook moeizame gesprekken worden. Er was wat 
achterdocht tussen de liberalen en de socialisten, wat het afvangen 
van vliegen betreft. 
 
Uit de verschillende beschouwingen die nadien gemaakt werden en 
uit de commentaren die geleverd werden door de regering zelf en de 
pers, blijkt dat er een hele reeks maatregelen genomen werd die te 
maken hebben met uitgaven, maar ook met bijkomende taksen, 
belastingen of heffingen. Noem het zoals u wilt. Het doel ervan was 

12.02 Hagen Goyvaerts (Vlaams 
Belang): Avant le sommet 
gouvernemental, les annonces les 
plus diverses avaient été faites : le 
déficit budgétaire serait comblé, la 
cotisation d’emballage serait 
reconsidérée. Le gouvernement a 
effectivement décidé toute une 
série de nouvelles dépenses et de 
nouvelles taxes. J’aimerais en 
obtenir letableau. 
 
Qu’en est-il exactement? Quelle 
sera l’incidence financière des 
mesures? 
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de begroting van 2007, en waarschijnlijk ook die van 2008, bij te 
sturen. 
 
Mijnheer de minister, ik zou graag een overzicht krijgen van de 
genomen beslissingen. Wat is de ware toedracht? Wat is de fiscale of 
financiële impact? Werd er een status opgemaakt van de bijkomende 
fiscale inkomsten en uitgaven? Is er inderdaad, zoals collega Devlies 
suggereert in zijn vraag, een raming gebeurd van de fiscale 
ontvangsten? Dat zou namelijk wel eens kunnen verklaren waarom u 
plots opnieuw een overschot van 0,3% op uw begroting kunt 
voorleggen. Als die cijfers beschikbaar zijn in tabelvorm, dan zou ik ze 
graag krijgen. 
 
12.03 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, heren Devlies 
en Goyvaerts, eerst en vooral hebben wij zeer goed nieuws gekregen 
over de evolutie van de overheidsfinanciën. 
 
Voor 2006 is er een meerontvangst in de vennootschapsbelastingen 
van 300 miljoen euro. Dat is toch een zeer goede zaak. U hebt 
misschien gezien dat veel Belgische bedrijven zeer goede resultaten 
hebben geboekt. Ik denk bijvoorbeeld aan de bedrijven uit de Bel-20. 
 
Door ons beleid met een verlaging van de directe belastingen op 
arbeid en de vennootschapsbelasting is er nu een zeer positieve 
evolutie op het vlak van de economische groei. In 2006 bedroeg deze 
groei 3%. Er zijn een aantal nieuwe ontvangsten en dit ondanks een 
verlaging van de tarieven. Ik denk bijvoorbeeld aan de notionele 
intrest. Door het invoeren van de notionele intrest hebben we meer 
positieve resultaten gezien bij de bedrijven en dit heeft gezorgd voor 
een aantal nieuwe ontvangsten. 
 
De gouverneur van de Nationale Bank heeft ons gezegd dat een 
hogere groei mogelijk is maar wij opteren voor een zeer voorzichtige 
aanpak met 2,2% groei voor 2007. Er is anderzijds ook sprake van 
een zeer forse verhoging van de ontvangsten in de 
vennootschapsbelasting en dit ondanks een verlaging van de 
tarieven, een vermindering van de uitgaven voor werkloosheid en een 
zeer beperkt aantal uitgaven in de gezondheidszorg. U weet dat er op 
dat laatste vlak sprake is van een norm van 4,5% maar in 2005 was 
er volgens de gouverneur sprake van 0% groei en voor 2006 zal men 
uitkomen op zowat 1%. Zeer goed nieuws dus. 
 
Op fiscaal vlak is er inzake koopkracht een echt belangrijke maatregel 
doorgevoerd. In 2006 werden er immers middelen vrijgemaakt voor 
de invoering van een jobkorting die werkenden een extra beloning van 
gemiddeld 25 euro geeft door de verhoging van de forfaitaire aftrek 
voor beroepskosten. Voor 2007 werd beslist om deze maatregel te 
verdubbelen. Concreet betekent dit dat de jobkorting voor alle 
inkomenscategorieën dit jaar een belastingkorting zal opleveren van 
totaal ongeveer 50 euro. Wie werkt, krijgt hierdoor een extra duwtje in 
de rug. Voor een gezin met twee werkende echtgenoten betekent dat 
100 euro meer. Deze maatregel zal in de maand mei worden 
doorgevoerd. 
 
De regering wenst op korte termijn een aantal maatregelen te nemen 
die een begin zijn van een brede aanpak van de problematiek van de 
consumptie van energie en vervoer. Op fiscaal vlak zijn ter zake de 
volgende maatregel beslist. Bij de aanschaf van een nieuwe 

12.03 Didier Reynders, ministre: 
J’ai de très bonnes nouvelles à 
vous annoncer en ce qui concerne 
l’évolution des finances publiques. 
Les recettes supplémentaires 
dans le secteur de l’impôt des 
sociétés se sont montées à 300 
millions d’euros en 2006. Grâce à 
la réduction des impôts directs sur 
le travail et à la réduction de 
l’impôt des sociétés, nous 
constatons que la croissance 
économique a évolué 
favorablement puisqu’elle a été de 
3 % en 2006. Et en dépit des 
baisses de taux d’imposition, nous 
enregistrons un certain nombre de 
nouvelles recettes. Les intérêts 
notionnels, par exemple, ont 
permis d’enregistrer davantage de 
résultats positifs au niveau des 
entreprises. 
 
Le gouverneur de la Banque 
Nationale estime qu’une 
croissance plus élevée est 
possible mais nous préférons 
opter pour une approche prudente 
et tabler sur une croissance de 2,2 
% en 2007.  
 
Nous avons par ailleurs adopté 
une mesure importante dans la 
mesure où elle renforce le pouvoir 
d’achat: le doublement en 2007 de 
l’augmentation de la déductibilité 
des frais forfaitaires qui rapportera 
25 euros en moyenne à celles et 
ceux qui travaillent. Cette mesure, 
qui équivaudra à une réduction 
d’impôt de 50 euros pour toutes 
les catégories de revenus, sera 
instaurée au mois de mai. 
 
Le gouvernement a choisi 
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bedrijfswagen zal de aftrek van de kosten, andere dan voor brandstof, 
die nu 75% bedragen, worden gemoduleerd in functie van de CO2-
uitstoot van 60 tot 90%. Dit is een nieuwe, belangrijke inspanning op 
fiscaal vlak om propere wagens te promoten. 
 
Ten tweede, de aankoop van CO2-zuinige wagens zal sterker worden 
aangemoedigd. Daartoe wordt de bestaande belastingvermindering 
voor wagens beneden respectievelijk 105 en 115 gram CO2 per 
kilometer omgezet in een korting op factuur bij aankoop. Die korting is 
gelijk aan 15% van de aankoopprijs van het aangekochte voertuig 
wanneer dat minder dan 105 gram CO2 uitstoot, zonder het bedrag 
van 3.280 euro, niet geïndexeerd, te overschrijden. Kortom: er is een 
korting in plaats van een belastingvermindering bij de inkohiering. 
 
Ten derde, de aankoop van wagens met een roetfilter zal ook sterker 
worden aangemoedigd. Ook daar wordt het systeem van een 
belastingvermindering verlaten ten voordele van een korting op 
factuur, die zoals nu 200 euro –geïndexeerd bedrag – zal bedragen. 
 
Ten vierde, inzake zonnepanelen voor de burgers, bedraagt de 
huidige belastingvermindering maximaal 2.000 euro. Het geïndexeerd 
bedrag is 2.600 euro voor het jaar 2008. Daar de aankoop van 
zonnepanelen gemiddeld 8.000 euro bedraagt, zal de 
belastingvermindering opgetrokken worden van 2.000 naar 
2.600 euro – niet geïndexeerd bedrag, geïndexeerd betekent dat 
3.380 euro – indien de overschrijding haar oorsprong vindt in uitgaven 
voor het plaatsen van zonnecelpanelen voor waterverwarming of voor 
energieopwekking door zonnecelpanelen. Dat maakt het mogelijk 
verschillende energiebesparende uitgaven te combineren en tegelijk 
een hogere belastingvermindering toe te staan voor de uitgaven voor 
de productie van warm water en de opwekking van zonne-elektriciteit. 
 
Ten vijfde, passiefhuizen – woningen die weinig of geen externe 
energie inbreng vergen en die wat dat betreft aan precieze criteria 
voldoen: maximaal 15 kilowattuur per vierkante meter woonoppervlak 
en met een index van luchtverlies van minder dan 0,6 – zullen fiscaal 
meer gestimuleerd worden, zowel bij de aanbouw als bij de aankoop 
of de renovatie ervan. Passiefhuizen hebben een kostprijs die 20% 
hoger ligt dan een gewone woning. Daar het de bedoeling is 
energiebesparingen aan te moedigen, ongeacht de wijze van 
financiering, is er voorgesteld die stimulans bij de andere 
energiebesparende bepalingen onder te brengen door een unieke 
belastingvermindering te verlenen voor de woningen die aan de 
voorwaarden van passiefhuizen voldoen. De vermindering zou over 
10 jaar gespreid zijn. 
 
Naast die milieumaatregelen wenst de regering de Belgische 
ondernemingen aan te zetten tot technische innovatie. Een cruciale 
hefboom voor renovatie is het systeem van de octrooien. Daarom zal 
de regering alle activiteiten van onderzoek en ontwikkeling in verband 
met de ontwikkeling van octrooien stimuleren, om de eigendom en/of 
het verkrijgen van gebruiksrechten op octrooien aan te moedigen, 
evenals de fabricage van de producten die op basis van die octrooien 
worden geproduceerd. 
 
Deze doelstelling kan worden bereikt met een zeer belangrijke 
maatregel, namelijk een belastingaftrek ten belope van 80% voor de 
volgende inkomsten uit octrooien die door een Belgische 

également de prendre une série 
de mesures qui constituent 
l’amorce d’une approche de la 
consommation d’énergie et de 
transports. Dorénavant, la 
déduction des frais pour une 
voiture de société oscillera entre 
60 et 90 %, en fonction des 
émissions de C02. 
 
L’achat de voitures à faible 
émission de CO2 est encouragé 
par le fait que la réduction d’impôt 
pour les voitures qui émettent 
respectivement moins de 105 et 
115 grammes de CO2 est 
transformée en une remise sur la 
facture d’achat. Pour les voitures 
qui émettent moins de 105 
grammes de CO2, la remise 
s’élève à 15 % du prix d’achat, 
avec un maximum de 3.280 euros. 
L’achat d’une voiture équipée d’un 
filtre à particules est désormais 
encouragé par une remise de 200 
euros sur la facture au lieu d’une 
réduction d’impôt équivalente. 
 
L’installation de panneaux solaires 
coûte en moyenne 8.000 euros et 
le montant indexé de la réduction 
d’impôt pour 2008 s’élève à 2.600 
euros. La réduction d’impôt pour 
l’installation de panneaux solaires 
passe à un montant indexé de 
3.380 euros si le dépassement 
des dépenses résulte de 
l’installation de panneaux 
photovoltaïques pour le chauffage 
de l’eau ou la génération 
d’énergie. 
 
Par ailleurs, des incitants fiscaux 
s’appliqueront tant à la 
construction qu’à l’achat et à la 
rénovation de maisons passives. 
Cette réduction d’impôt serait 
étalée sur une période de dix ans. 
 
Le gouvernement souhaite 
également encourager les 
entreprises belges à l’innovation 
technique. Le système de brevet 
constitue un levier à cet égard. 
C’est pourquoi le gouvernement 
encouragera tout ce qui a trait à la 
recherche et au développement 
des brevets. 
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vennootschap of inrichting in licentie worden gegeven en voor 
inkomsten uit octrooien die door een Belgische vennootschap of 
Belgische inrichting worden aangewend bij de fabricage van 
geoctrooieerde producten door haarzelf of voor haar rekening.  
 
Mijnheer de voorzitter, dat geldt niet alleen voor de farmaceutische 
industrie, maar voor alle sectoren. Het gaat over een vermindering 
van belastingen op dergelijke inkomsten van 33,99% naar 6,8%, 
misschien het laagste tarief van heel Europa. Dat is heel belangrijk 
voor innovatie in België.  
 
De oefening die de regering dit weekend maakte, was een 
begrotingscontrole. Dit betekent dat zij de ontvangsten en uitgaven 
van het jaar 2007 heeft doorgenomen om zich ervan te vergewissen 
dat de begrotingsdoelstellingen behouden kunnen blijven. Dankzij 
deze oefening kon de realisatie bevestigd worden van een overschot, 
niet alleen een evenwicht, wij hebben een evenwicht sinds 2000, 
maar nu is er een overschot van 0,3% van het bbp. Ze had geen 
betrekking op systematische vooruitzichten voor meerdere jaren. Ik 
heb dus geen nieuwe cijfers voor 2008 of voor de volgende jaren. Op 
het niveau van de fiscale ontvangsten kon het totale niveau, meer dan 
92 miljard euro, bevestigd worden.  
 
Voor milieumaatregelen zal er een heffing komen op niet-herbruikbare 
huishoudverpakkingen en niet-herbruikbaar huishoudgerei, meer 
bepaald op de plasticzakken en -zakjes die doorgaans aan de kassa's 
van winkels te vinden zijn, op de plastic- en aluminiumfolie die dient 
voor de huishoudelijke verpakking van voedingswaren en op 
wegwerpbestek.  
 
Deze maatregelen moeten op 1 juli 2007 in werking treden. De 
bedoeling ervan zal zijn de consumenten ertoe aan te moedigen 
herbruikbare verpakkingen te gebruiken om het door ons 
geproduceerd afvalvolume af te bouwen. Om die reden zullen de 
Gewesten, de betrokken sectoren en de milieuorganisaties worden 
betrokken bij de uitwerking van de methodologie om de minst 
milieuvriendelijke verpakkingen maximaal te beperken.  
 
Ik herhaal het, de beste oplossing is dat wij geen euro van die heffing 
krijgen. Dat wil zeggen dat er een verandering komt in de acties van 
de consument en dat hij alleen herbruikbare zakken neemt. Fedis 
heeft reeds de doelstelling om dat te doen. Het was een vraag van 
Fedis. Fedis probeert om 60% minder plasticzakken te hebben in 
2009. Dus met een heffing van twee cent per plasticzak zal een zeer 
belangrijke vooruitgang mogelijk zijn.  
 
Inzake de komst van de biobrandstoffen op de brandstoffenmarkt heb 
ik de heer Devlies al een antwoord gegeven in de vorige vraag. 
 
Ik wil u echter zeggen dat er nu een zeer goede evolutie is van de 
milieuaanpak. We hebben eerst en vooral beslist tot veel 
vermindering van belastingen, incentives voor woningen en propere 
wagens. Het was ook een zeer goede zaak om de fouten van de 
ecotaksen niet te herhalen. Het was dus goed om tot een andere 
aanpak te komen. In 1993 was het een verhaal met veel fouten, met 
belangrijke heffingen van bijvoorbeeld 15 frank per volume water of 
ander producten. Dat was een zeer slechte ervaring. Nu hebben we 
alleen tot een mogelijke heffing op bijvoorbeeld plasticzakken beslist. 

 
Cet objectif peut être atteint par 
une déduction fiscale de 80 % des 
revenus générés par les brevets 
donnés en licence par une société 
ou une institution belge ou utilisés 
dans la fabrication de produits 
sous brevet. Cette mesure 
s'applique à tous les secteurs et 
représente une réduction d’impôt 
de 33,99 à 6,8 %, sans doute le 
taux le plus bas d'Europe. Il s'agit 
donc d'un élément très important 
dans le cadre de la stimulation des 
innovations en Belgique. 
 
Après le contrôle budgétaire, le 
gouvernement a pu confirmer la 
réalisation des objectifs 
budgétaires avec un excédent de 
0,3 % du PIB. Ce contrôle ne 
portait nullement sur des 
prévisions systématiques sur 
plusieurs années et je ne dispose 
dès lors pas des chiffres pour les 
années suivantes. Il a cependant 
permis de confirmer le montant de 
92 milliards d'euros de recettes 
fiscales. 
 
En ce qui concerne les mesures 
environnementales, il y aura, à 
partir du 1er juillet 2007, une taxe 
sur les ustensiles de ménage et 
les emballages ménagers non 
réutilisables. L'objectif de cette 
taxe est d'encourager les 
consommateurs à utiliser des 
emballages réutilisables pour 
diminuer le volume des déchets. 
Les Régions, les secteurs 
concernés et les organisations de 
défense de l'environnement ont 
été impliqués dans l'élaboration de 
cette mesure pour s'attaquer le 
plus efficacement possible au 
problème des emballages les 
moins respectueux de 
l'environnement. Pour 
l'environnement, l'idéal serait bien 
sûr d'arriver au rendement nul de 
cette taxe. L'objectif de la Fedis 
est de réduire de 60 % l'utilisation 
des sacs en plastique d'ici 2009. 
Avec une taxe de 2 cents par sac 
plastique, d'importants progrès 
devraient être possibles. 
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Waarom? Het is voor de consument altijd mogelijk om een ander 
product te gebruiken, zonder heffing. Dat is een zeer goede oplossing. 
Het zijn alleen incentives, met verlaging van de belasting, en een 
aantal kleine maatregelen waarbij de consument de mogelijkheid 
heeft om een alternatief product te kiezen. 
 
Tot slot wil ik u zeggen dat het om misschien 120 miljoen euro gaat 
die in onze berekening voor de twee heffingen in de begroting is 
ingeschreven. Dat wil zeggen dat het ten hoogste om 100 miljoen 
euro gaat, niet om een evenwicht te hebben maar om een surplus van 
900 miljoen euro te bereiken. Zelfs zonder betaling door de 
belastingplichtigen zal het een zeer goede zaak zijn. Er komt een 
verlaging van de CO2-uitstoot en misschien kunnen we ook andere 
positieve elementen krijgen in de begroting. Zoals ik heb gezegd zijn 
we uitgegaan van een zeer lage economische groei, namelijk 2,2%. 
 
Mijnheer de voorzitter, ik weet dat het voor de oppositie altijd heel 
moeilijk is om dat te horen. We zijn een van de drie of vier landen van 
de eurozone die niet alleen een evenwicht hebben maar zelfs een 
overschot van 0,3%. We hebben een zeer forse verlaging van onze 
schuldratio, de belangrijkste in gans Europa. We hebben elk jaar 
40.000 nieuwe jobs gecreëerd, dus een vermindering van de 
werkloosheidsuitkeringen. Het is geen perfecte wereld in België maar 
er is toch een zeer mooie evolutie, met een zeer belangrijke 
economische groei. Ik besluit mijn interventie hiermee: sinds vier jaar 
hebben we in België een grotere economische groei dan in de 
eurozone. Dat is toch niet slecht. Ik ben echter bereid om veel kritiek 
en commentaren te horen van de mensen die bijvoorbeeld tot een 
ecotaks hebben beslist in 1993. Ik denk dat de bevolking zich het 
mooie verhaal van de ervaren gids heel goed herinnert. 
 

J’ai déjà répondu à une question 
de M. Devlies à propos des 
biocarburants.  
 
Il s’agit de bonnes mesures 
environnementales, contrairement 
à celles prises en 1993. Des 
réductions d’impôts sont prévues 
pour les voitures et les habitations 
« propres ». Les sacs en plastique 
seront taxés afin d’inciter le 
consommateur à opter pour une 
alternative plus respectueuse de 
l’environnement. De plus, ces 
mesures entraînent une réduction 
des émissions de CO2. Il se peut 
en outre qu’elles aient un effet 
positif sur le budget. 
 
Le gouvernement présente un 
budget non seulement en 
équilibre, mais même en boni de 
0,3 %. Nous enregistrons une très 
nette baisse du taux 
d’endettement, la plus forte en 
Europe. Nous avons créé chaque 
année 40.000 emplois nouveaux, 
ce qui a entraîné une diminution 
globale des allocations de 
chômage. Depuis quatre ans, la 
croissance économique belge est 
plus vigoureuse que celle de la 
zone euro. Les résultats sont donc 
bons et je n’ai pas peur des 
critiques ou des commentaires de 
gens qui ont, par exemple, 
introduit les écotaxes en 1993. En 
Flandre, les gens se souviennent 
encore certainement du «guide 
expérimenté» de Vilvorde. 
 

De voorzitter: Ik veronderstel dat de twee interpellanten overtuigd zijn? 
 
(…): Ze zijn van hun melk. 
 
12.04  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de voorzitter, wij hadden toch 
gehoopt dat de aanwezigheid van de regering in Leuven voor meer 
inspiratie zou hebben gezorgd. De stad Leuven heeft drie dagen lang 
gastvrijheid aangeboden, in de hoop dat de huidige regering eindelijk 
tot bezinning zou komen en met een duidelijk programma en een 
langetermijnvisie naar buiten zou komen. 
 
Wij stellen nu vast dat een aantal maatregelen worden opgesomd die 
bijkomende inkomsten voor de staatskas met zich brengen. Zij 
worden verkocht onder het mom van de bekommernis om het milieu. 
 
De minister begon zijn uiteenzetting met het brengen van goed 
nieuws, waarin hij heel sterk is. Hij heeft hier al heel veel goed nieuws 

12.04 Carl Devlies (CD&V): Nous 
espérions une explication plus 
inspirée. L’on a pris un certain 
nombre de mesures pour faire 
rentrer plus d’argent dans les 
caisses de l’État, mais en les 
faisant passer pour des mesures 
prises par souci de 
l’environnement. 
 
À en croire le ministre, il y aurait, 
en 2006, 300 millions d’euros de 
recettes supplémentaires pour les 
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proberen te brengen. 
 
Hij beweert dat er in 2006 300 miljoen euro meerontvangsten voor de 
vennootschappen zijn. Hij vergeet waarschijnlijk dat hij tot versnelde 
inkohiering van de vennootschapsbelasting is overgegaan. Hij schoof 
bovendien 225 miljoen euro naar 2007 door, terwijl de inkohieringen 
op 4 januari 2007 voor een bedrag van 225 miljoen euro zijn gebeurd. 
Op die manier is het gemakkelijk om tot dergelijke cijfers te komen. 
 
Ik vraag mij ook af wat de ideeën voor 2007 zijn. Wat zal de regering 
doen? Zij zal waarschijnlijk opnieuw versneld inkohieren en 
waarschijnlijk ook opnieuw een gedeelte naar 2008 doorschuiven. Ik 
maak dus het grootste voorbehoud bij de cijfers die hier door de 
minister naar voren worden gebracht. 
 
De minister is ook de specialist in opgewarmde kost. Als opgewarmde 
kost konden wij hier nogmaals de jobkorting vernemen. Ik dacht dat 
de korting al vroeger was beslist. U hebt de jobkorting al een paar 
keer beslist. 
 

sociétés, mais peut-être oublie-t-il 
l’enrôlement accéléré. De plus, 
225 millions d’euros ont été 
reportés à 2007. Les enrôlements 
ont été effectués le 4 janvier 2007. 
J’émets les plus vives réserves 
quant aux chiffres avancés par le 
ministre car il est vraisemblable 
que le gouvernement recourra de 
nouveau à l’enrôlement accéléré 
en 2007 et reportera une partie à 
2008. 
 

12.05 Minister Didier Reynders: (…) 
 

 

12.06  Carl Devlies (CD&V): Hebt u alles opnieuw gedaan? Hebt u 
alle beslissingen die vroeger werden genomen, opnieuw genomen? 
Nu begrijp ik waarom u drie dagen nodig had. Als u alles moet 
beslissen wat vroeger al werd beslist, zoals de jobkorting, dan hebt u 
inderdaad drie dagen nodig. 
 
U weet dat wij bij de jobkorting bemerkingen hebben. Wij geven de 
voorkeur aan de verhoging van de belastingvrije som, omdat zij aan 
de problematiek van de laagste inkomens tegemoetkomt. De 
verhoging van de belastingvrije som zou bovendien tot een fiscaal 
activeringsbeleid bijdragen. 
 
Op de verschillende milieumaatregelen zal ik niet in detail ingaan. Zij 
kaderen echter duidelijk niet in een globaal milieubeleid. Zij strekken 
enkel tot de verhoging van de inkomsten voor de begroting 2007. Zij 
staan los van een overwogen, doordacht en toekomstgericht 
milieubeleid. 
 
Ik betreur ook dat de regering haar meest recente bijeenkomst niet te 
baat heeft genomen om een aantal krachtlijnen op lange termijn uit te 
tekenen, onder meer voor de vergrijzingproblematiek waarmee wij in 
de loop van de volgende jaren zullen worden geconfronteerd. De heer 
Coene heeft er trouwens ook op gewezen. 
 

12.06  Carl Devlies (CD&V): En 
outre, la déduction professionnelle 
nous est une fois de plus 
annoncée. S’il nous faut décider à 
nouveau tout ce qui avait déjà été 
décidé, comme la déduction 
professionnelle, trois jours seront 
nécessaires. Nous prônons 
l’augmentation de la quotité du 
revenu exemptée d’impôt. Celle-ci 
répond au problème des faibles 
revenus et contribuerait également 
à une politique d’activation fiscale. 
 
Il crève les yeux que ces mesures 
environnementales ne cadrent pas 
dans une politique globale en 
matière d’environnement et n’ont 
pour autre but que d’augmenter 
les recettes pour le budget 2007. 
Je déplore également que le 
gouvernement ait négligé de tracer 
certains axes importants à long 
terme. M. Coene a souligné le 
problème du vieillissement de la 
population. 
 

12.07  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik 
sluit mij grotendeels aan bij de analyse van de heer Devlies.  
 
Heel de Leuvense Slangenshow kan natuurlijk gecatalogeerd worden 
onder de noemer perceptie en indruk. U zei daarjuist de fouten met de 
ecotaks niet te zullen herhalen, mijnheer de minister. Tot vorige week 
hebben wij u daarover geïnterpelleerd en ondervraagd, net als uw 
collega minister Van den Bossche. Ik hoor niets meer over een CO2-
gebonden heffing. Het gaat nu gewoon over een heffing per kilogram 

12.07  Hagen Goyvaerts (Vlaams 
Belang): Je me rallie en grande 
partie à l'analyse de M. Devlies. 
 
Le show orchestré par M. Slangen 
à Louvain est à ranger au nombre 
des opérations visant à améliorer 
la perception du gouvernement et 
à impressionner le public. Le 
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op plasticzakjes, huishoudfolie, aluminiumfolie en wegwerpbestekken. 
Van heel het verhaal van 320 miljoen euro CO2-gebonden 
verpakkingsheffing schiet niets meer over. U moet dat opnieuw 
proberen te verkopen als de plasticzakjes en plasticmessen en 
vorken waarmee kinderen bij wijze van spreken koekenetentje spelen, 
die uw begroting zullen redden.  
 
Ik had verwacht dat u een tabel zou voorleggen met de fiscale 
ontvangsten die verhoogd of verlaagd zijn, met de ontvangsten die u 
verwachtte met betrekking tot die heffingen. U zegt een bedrag van 
ongeveer 120 miljoen te hebben, maar dat is niet echt nauwkeurig. Er 
circuleren allerlei getallen: de ene spreekt over 50 tot 60 miljoen euro, 
de andere over 67 miljoen euro, u spreekt over 120 miljoen euro. Dat 
is niet echt consistent. We zijn dat echter gewoon van deze regering: 
het was de bedoeling nog eens een laatste round-up te houden. Ik 
vrees er echter voor dat tussen vandaag en de verkiezingen van 10 
juni daarvan niet veel meer zal blijven hangen bij de modale kiezer. 
Dat is misschien nog maar het beste.  
 

ministre a déclaré à l'instant qu'il 
ne répéterait pas les erreurs 
commises avec les écotaxes. 
Jusqu'à la semaine passée, nous 
l'avons interpellé au même titre 
que Mme Van den Bossche. Il est 
question non plus d'une cotisation 
d'emballage liée à l'émission de 
CO2 et devant rapporter 320 
millions d'euros, mais bien d'une 
taxe au kilo qui sera prélevée sur 
les sachets en plastique, les films 
plastiques et en aluminium ainsi 
que les couverts jetables. 
 
J'attendais en fait de la part du 
ministre un tableau montrant la 
hausse ou la baisse des recettes 
fiscales ainsi que les recettes 
prévues pour ces taxes. Le 
ministre évoque un montant 
d'environ 120 millions d'euros, 
mais des chiffres compris entre 50 
et 120 millions d'euros circulent 
actuellement. Le gouvernement 
entendait dresser un dernier bilan, 
mais l'électeur moyen n'en aura 
guère retenu les conclusions d'ici 
le 10 juin. 
 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
13 Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de vice-eerste minister en minister van Financiën 
over "de benoemingen bij de Regie der Gebouwen" (nr. 14711) 
13 Question de M. Servais Verherstraeten au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "les 
nominations à la Régie des Bâtiments" (n° 14711) 
 
13.01  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de vice-eerste 
minister, enerzijds bent u de Regie der Gebouwen aan het 
ontmantelen door de uitverkoop van tal van gebouwen. Anderzijds 
bent u bezig met de hervorming van de Regie der Gebouwen. Aan het 
einde van de legislatuur hebt u blijkbaar de intentie om er nog een 
hele rits benoemingen door te sluizen. 
 
Mijnheer de minister, wat is de stand van zaken van de hervormingen 
van de Regie der Gebouwen in het algemeen? Wat is de essentie 
ervan? Wat is de kostprijs van het bureau dat de hervormingen mee 
heeft georganiseerd? Wat is tot op heden reeds betaald en wat zijn de 
nog verwachte kosten? 
 
Hoeveel openstaande functies, ambten en mandaten zijn er op dit 
ogenblik vacant, welke en hoeveel zullen er nog voor het einde van de 
legislatuur worden ingevuld? Hoeveel kandidaten zijn er per functie? 
Hoeveel mensen die op uw kabinet, beleidsraad of beleidscel werken 
of hebben gewerkt, hebben zich kandidaat gesteld en voor welke 
functie? Welke functies bekleden zij nu? Hoe wordt de objectiviteit 
van de benoemingen gegarandeerd? Hoe is de jury tijdens de 

13.01 Servais Verherstraeten 
(CD&V): Non seulement le 
gouvernement brade à tour de 
bras quantité de bâtiments publics 
mais, en même temps, il réforme 
de fond en comble la Régie des 
Bâtiments, ce qui va visiblement 
de pair avec de nombreuses 
nominations politiques décidées in 
extremis.  
 
Qu’implique exactement cette 
réforme de la Régie? Combien 
coûtera-t-elle? Combien y aura-t-il 
de fonctions vacantes et combien 
d’entre elles seront attribuées 
avant la fin de cette législature à la 
bannière violette? Combien de 
candidats y a-t-il par fonction 
vacante et combien d’entre eux 
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preselecties samengesteld? Hoeveel mensen slaagden en hoeveel 
werden er ongunstig gerangschikt? Hoeveel huidige en gewezen 
leden van uw kabinet, beleidsraad en beleidscel kregen een ongunstig 
van de jury? Wat is de reden dat alsnog dure managers moeten 
worden aangesteld, terwijl de Regie der Gebouwen door u wordt 
ontmanteld? 
 

ont travaillé d’une manière ou 
d’une autre pour le ministre 
Reynders? Comment est garantie 
l’objectivité des nominations et 
comment les jurys sont-ils 
composés? Combien de candidats 
Reynders ont-ils été l’objet d’un 
avis négatif de la part de ces 
jurys? Pourquoi nommer tous ces 
managers aux rémunérations 
astronomiques si la Régie doit être 
complètement démantelée, ou 
presque, en raison de la vente 
d’innombrables bâtiments publics? 
 

13.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
Verherstraeten, de basisopdracht van de Regie der Gebouwen is de 
huisvesting van de federale overheidsdiensten in gebouwen die ofwel 
eigendom zijn van de Belgische staat en haar daartoe ter beschikking 
worden gesteld, hetzij door het in huur nemen van gebouwen. 
 
Naast de geleidelijke overschakeling van de eigenaarregeling naar de 
huurderregeling, is het doel van de valorisatie van de staatsgoederen 
een efficiënte hertoewijzing van de beperkte interne budgettaire 
middelen van de Regie der Gebouwen en tegelijk een realisatie van 
ontvangsten voor de Staat. 
 
Die strategie moet de globale doeltreffendheid van de 
tegemoetkomingen van de Regie der Gebouwen als 
vastgoedvertegenwoordiger en beheerder van de Staat beduidend 
verbeteren, voornamelijk dankzij de volgende aspecten: centralisering 
van de FOD’s in moderne kantoorgebouwen met een uitstekende 
toegankelijkheid, waarin schaalvoordelen kunnen worden 
gerealiseerd voor de werkingskosten, externalisering van de 
budgetten voor de programma’s op het vlak van bouw of zware 
renovatie; beheer en optimalisering van de werkomgeving voor de 
ambtenaren van de verschillende FOD’s, betere toewijzing van de 
interne middelen naar functies met een hogere toegevoegde waarde, 
volledige overdracht van het eigenaarrisico naar de nieuwe aankoper. 
 
Eigenlijk huisvest de Regie nog steeds dezelfde diensten en hetzelfde 
aantal ambtenaren en moet zij zorgen dragen voor de kwaliteit van die 
huisvesting. 
 
De diensten die de Regie der Gebouwen huisvest, benemen vandaag 
8.044.421 vierkante meter: 5.084.137 vierkante meter 
staatsgebouwen en 2.960.244 vierkante meter huurgebouwen. 
 
In de loop van de periode van 4 februari 2005 tot 15 mei 2006 heeft 
de veranderingscel Regie 2005 in volle onafhankelijkheid en in 
samenwerking met bijna tweehonderd ambtenaren van de Regie mij 
de voorstellen geformuleerd die hebben geleid tot de wijziging van de 
wet van 1 april 1971 door de wet van 20 juni 2006 houdende diverse 
bepalingen. Die wet voorziet uitdrukkelijk in een nieuw dagelijks beleid 
volgens een mandatenstelsel, dat nu ook voor de instellingen van 
openbare nut van kracht is. 
 
Een belangrijk keerpunt is de instelling van een directiecomité. De 

13.02 Didier Reynders, ministre: 
La Régie des Bâtiments a pour 
mission principale d’héberger les 
services publics fédéraux dans 
des bâtiments qui appartiennent à 
l’État ou lui sont donnés en 
location. 
 
La transition progressive d’un 
régime de propriété vers un 
régime locatif permet une 
réorientation efficace des moyens 
budgétaires internes limités de la 
Régie ainsi que la réalisation de 
recettes par les autorités 
fédérales. Cette stratégie doit 
permettre d’améliorer 
considérablement l’efficacité de la 
Régie des Bâtiments en tant que 
représentant immobilier et 
gestionnaire de l’État. 
 
Même après l’opération de vente, 
la Régie continue à héberger les 
mêmes services et le même 
nombre de fonctionnaires. Elle doit 
en outre toujours veiller à la qualité 
de cet hébergement, qui 
représente plus de 8 millions de 
mètres carrés : 5.084.137 mètres 
carrés de bâtiments publics et 
2.960.244 mètres carrés de 
bâtiments loués.  
 
Au cours de la période du 4 février 
2005 au 15 mai 2006, la cellule 
Régie 2005 m’a soumis en toute 
indépendance des propositions qui 
ont conduit à la modification de la 
loi du 1er avril 1971. Cette réforme 
a été intégrée dans la loi du 20 juin 
2006 et prévoit une nouvelle 
politique journalière basée sur un 
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aanstellingsprocedure is thans lopende. Het directiecomité is van 
wezenlijk belang om de kanteling van de oude naar de nieuwe 
structuur te realiseren. De aanstelling ligt in de normale lijn der 
werkzaamheden. 
 
De verandering bij de Regie der Gebouwen heeft tot doelstelling een 
managementsysteem uit te bouwen dat vertrekt van de 
vastgoednoden van de federale overheidsdiensten, die door de Regie 
in een klantenrelatie behandeld moeten worden. Een transparant 
beleid inzake federaal vastgoed moet een optimale invulling van die 
noden begeleiden. Operationele diensten zullen, naargelang de te 
nemen opties, instaan voor de realisatie van een bouw, een 
restauratie, een renovatie, een aankoop, een verkoop, de huur, het 
onderhoud en facilitaire dienstverlening. 
 
Door de vastgoednoden van de federale overheid in een 
meerjarenplan samen te brengen, wil de verandering ten goede 
komen aan de federale overheidsdiensten, die zo planmatiger hun 
werking kunnen structureren, wat ook aan de regering ten goede 
komt, die op die manier haar prioriteiten perfect in kaart kan brengen. 
Het komt ook ten goede aan de markt, die overeenkomstig de wet op 
de overheidsopdrachten een beter zicht op de totale vraag van de 
overheid krijgt. Het komt bovendien ten goede aan een 
begrotingsbeleid, dat de huisvesting van de federale diensten op een 
transparante wijze kan financieren. 
 
De kostprijs van de verandering ligt grotendeels vervat in de 
aanwending van de competenties binnen de Regie der Gebouwen 
door het inzetten van personeelsleden in de diverse werkgroepen, die 
de organisatiestructuur mee hebben helpen uitbouwen. Benevens wat 
in 2007 voor twee consultantenbureaus werd betaald, namelijk 
217.646,37 euro inclusief btw, waren er geen externe uitgaven. Bij de 
komende, externe werkzaamheden moet waarschijnlijk er nog in 
worden voorzien om de kanteling binnen de gestelde termijn over het 
gehele land te ondersteunen. 
 
Er zijn functies open, namelijk die van administrateur-generaal der 
Gebouwen, directeur-generaal Klantenbeheer, directeur-generaal 
Strategie Vastgoedbeheer en Marketing, directeur-generaal 
Operationele Dienst, directeur-generaal Stafdienst en interne auditeur. 
 
Voor iedere functie bestaat een geëigend functieprofiel. De oproep 
aan de kandidaten gebeurde in het Belgisch Staatsblad van 
7 december 2006. Alleen voor de interne auditeur werd de procedure 
nog niet gestart, teneinde de functie optimaal op de algemene 
regeling voor de federale overheidsdiensten af te stemmen. Wij 
moeten in dat verband dus op een algemene regeling wachten. 
 
De eerste aanstelling zal na afronding van de selectieprocedure 
gebeuren. Het is inderdaad de bedoeling om in de mate van het 
mogelijke het directiecomité nog aan te stellen. Iedereen die zich voor 
de functie kandidaat wenst te stellen en aan het profiel denkt te 
voldoen, kan dat doen, ongeacht de huidige tewerkstellingsplek. 
 
De selectieprocedure gebeurt zoals voor alle mandaatfuncties. De jury 
wordt door Selor samengesteld. 
 
De benoemingen gebeuren op grond van de resultaten van de 

système de mandats. Un comité 
de direction sera en outre mis sur 
pied pour encadrer la transition de 
l’ancienne vers la nouvelle 
structure. La procédure de 
désignation à cette fin est en 
cours. 
 
Il sera développé au sein de la 
Régie un système de 
management chargé de traiter les 
besoins immobiliers des autorités 
fédérales dans le cadre d’une 
relation commerciale. Les services 
opérationnels assureront la 
réalisation d’une construction, 
d’une restauration, d’une 
rénovation, d’une acquisition, 
d’une vente, d’une location ou d’un 
entretien. 
 
Le coût de ce changement 
dépendra dans une large mesure 
de l'affectation de membres du 
personnel dans les divers groupes 
de travail qui participent à sa mise 
en oeuvre. Outre les montants 
déjà versés à deux bureaux de 
consultants, soit 217.646 euros, il 
n’y a pas encore d’autres 
dépenses externes. Les activités 
externes encore prévues 
généreront des coûts 
supplémentaires. 
 
Plusieurs fonctions 
d'administrateur général et de 
directeur général sont 
actuellement vacantes. Il existe 
pour chacune de ces fonctions un 
profil approprié. L'appel aux 
candidatures a été publié au 
Moniteur Belge du 7 décembre 
2006. Seule la fonction d’auditeur 
ne fait pas encore l’objet d’une 
procédure, ceci pour permettre de 
l'adapter sur la base de la 
réglementation générale sur les 
services publics fédéraux. 
 
La première désignation aura lieu 
après la clôture de la procédure de 
sélection. Il est prévu d'encore 
désigner, dans la mesure du 
possible, le comité de direction. 
Quiconque souhaite poser sa 
candidature à l'une de ces 
fonctions et pense répondre au 
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selectieproeven die Selor organiseerde en waarvan de resultaten mij 
werden medegedeeld. 
 
Na een onderhoud – dat was gisteren het geval – en conform de 
reglementering zal de regering een voorstel van aanstelling worden 
voorgelegd. 
 
Uit wat voorafgaat, blijkt dat uw zesde vraag zonder voorwerp is. 
 

profil, peut le faire, où qu’il soit 
affecté actuellement. 
 
La procédure de sélection est la 
même que pour toutes les autres 
fonctions à mandat. Le jury est 
constitué par le Selor. Les 
nominations se font sur la base 
des résultats des épreuves de 
sélection organisées par le Selor 
et dont les résultats m'ont été 
communiqués. Après un entretien 
- qui a d'ailleurs eu lieu hier - une 
proposition de désignation sera 
soumise au gouvernement. 
 

13.03  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik 
dank de minister voor zijn omstandig antwoord. 
 
Mijnheer de minister, hoe dan ook zal de Regie der Gebouwen een 
belangrijke taak blijven vervullen. Wanneer ik sommige 
huurcontracten lees, blijft elke onderhoudsverplichting ten laste van 
de huurder, zijnde de overheid. Wat dat betreft, is er bij de 
verkoopoperaties eigenlijk weinig relevantie inzake 
onderhoudsbesparing. 
 
Wat de hervormingen betreft, valt het op, mijnheer de minister, dat u 
aan de eindmeet van de legislatuur een hoop belangrijke 
topbenoemingen doet. U wenst die vóór de ontbinding van de Kamers 
te voltooien. Waarom? U wilt over de paarse partijen heen een 
verdeling van de functies doorvoeren. Wanneer u zegt dat de jury 
wordt samengesteld door Selor, dan hebt u formeel geen ongelijk, 
maar u weet dat er een invloed is van de Ministerraad op die 
samenstelling. 
 
Terwijl vroeger bij de toekenning van de mandaatfuncties louter 
sprake was van een assessment, heeft men de rol van de ministers 
versterkt om de politisering te kunnen versterken. Ik vroeg hoeveel 
kandidaten er zijn die op uw kabinet hebben gewerkt en hoeveel er in 
de preselecties door de jury gunstig werden beoordeeld. Die vraag is 
relevant in het licht van uw palmares ter zake. Menige van uw 
cabinetards zijn reeds naar andere topfuncties gepiloteerd. Dat zal 
niet veranderen bij de komende benoemingen. Ik noem geen namen; 
we kennen ze allemaal. Zij zullen er toevallig als beste uitkomen, 
maar dan wel na een partijpolitieke preselectie. 
 

13.03 Servais Verherstraeten 
(CD&V): La Régie continuera 
manifestement à assumer une 
mission importante. Certains baux 
stipulent que l’entretien reste à 
charge du locataire. Quelle est dès 
lors l’économie réalisée par le 
gouvernement ? 
 
En fin de législature, le ministre 
procède encore à quelques 
nominations de haut niveau. Les 
partenaires de la coalition violette 
recevront chacun leur part. Il est 
vrai que le Selor procède à la 
composition des jurys mais le 
Conseil des ministres aura 
certainement eu son mot à dire 
dans cette composition. Je suis 
dès lors convaincu que M. 
Reynders, fidèle à sa réputation, 
catapultera nombre de ses 
cabinettards à une haute fonction 
au sein de la Régie. Comme par 
hasard, tous auront les meilleurs 
résultats lors de la sélection mais 
une présélection politique 
partisane aura préalablement été 
opérée. 
 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
14 Vraag van de heer Bart Tommelein aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over "het 
opsturen van een levensbewijs bij het ontvangen van het pensioen in het buitenland" (nr. 14728) 
14 Question de M. Bart Tommelein au vice-premier ministre et ministre des Finances sur "l'envoi d'un 
certificat de vie par les retraités qui touchent leur pension à l'étranger" (n° 14728) 
 
14.01  Bart Tommelein (VLD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
minister, mijn vraag gaat over het opsturen van een levensbewijs bij 
het ontvangen van een pensioen in het buitenland. Landgenoten die 
naar het buitenland verhuizen en daar een pensioen krijgen, moeten 

14.01 Bart Tommelein (VLD): 
Des Belges qui s'installent à 
l’étranger et y reçoivent leur 
pension doivent envoyer chaque 
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als voorwaarde elke maand een bewijs opsturen dat zij nog in leven 
zijn. Indien het pensioen gestort wordt op een Belgische rekening 
moet men twee keer per jaar bewijzen dat men nog in leven is. 
 
Dat is nogal kafkaiaans. De overheid zou toch moeten weten welke 
van haar onderdanen nog in leven zijn, zeker als het in Europa is, 
want daarover moeten er toch akkoorden bestaan. Ik ga ervan uit dat 
als een landgenoot in het buitenland overlijdt, men zijn land van 
herkomst toch in kennis stelt. Die mensen hoeven toch niet 
lastiggevallen te worden met dergelijke formaliteiten. 
 
Als een Belg sterft, wordt alles onmiddellijk geblokkeerd en dergelijke. 
Kan er geen regeling worden getroffen om de maandelijkse of 
halfjaarlijkse formaliteit ter zake te bannen, teneinde betrokkenen niet 
langer meer administratief te belasten? 
 

mois un document prouvant qu’ils 
sont toujours en vie. Si la pension 
est virée sur un compte belge, il 
suffit de fournir cette preuve deux 
fois par an. Ce sont des situations 
pour le moins kafkaïennes. Ne 
pourrait-on pas mettre au point un 
règlement rendant inutiles ces 
formalités? 
 

14.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
Tommelein, het levensbewijs wordt binnenkort afgeschaft voor de 
pensioengerechtigden die in België resideren. In aanvulling van die 
administratieve vereenvoudiging is tevens de studie aangevat voor de 
pensioengerechtigden die in het buitenland verblijven. 
 
In totaal betaalt de CDVU, de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven, 
6.579 pensioenen in 89 landen, waarvan 3.005 in Frankrijk, 1.209 in 
Duitsland, 733 in Spanje, 340 in Nederland en 189 in het 
Groothertogdom Luxemburg. Soms hebben wij dus een verkeerde 
redenering gevolgd in dat verband: Frankrijk komt dus op de eerste 
plaats, gevolgd door Duitsland en Spanje. 
 
Het onderwerp van de studie is het in kaart brengen van de 
processen van de diverse informatiestromen, met specifieke 
aandacht voor de Belgische nationaliteit. Niet alle 
pensioengerechtigden hebben immers nog noodzakelijk de Belgische 
nationaliteit. In functie van deze studie zal op korte termijn een nieuwe 
methode worden voorgesteld waarbij het levensbewijs als dusdanig 
kan worden afgeschaft. Dat probeer ik tijdens de volgende weken of 
twee maanden. 
 

14.02 Didier Reynders, ministre: 
Le certificat de vie sera supprimé 
très prochainement pour les 
bénéficiaires d’une pension de 
retraite résidant en Belgique. Une 
étude destinée à vérifier si cette 
simplification administrative 
pourrait bénéficier également aux 
bénéficiaires d’une pension de 
retraite séjournant à l’étranger est 
en cours actuellement. Le Service 
central des Dépenses fixes paie 
6.579 pensions dans 89 pays : 
3.005 en France, 1.209 en 
Allemagne, 733 en Espagne, 340 
aux Pays-Bas et 189 au Grand-
Duché de Luxembourg. Cette 
étude, qui cartographiera tous les 
processus informatiques, aura 
pour but de supprimer à brève 
échéance le certificat de vie pour 
cette catégorie de personnes 
également. Nous tablons sur un 
délai de deux mois. 
 

14.03  Bart Tommelein (VLD): Mijnheer de minister, ik dank u voor 
uw zeer duidelijk antwoord en de snelle oplossing. 
 

 

Le président: Il est clair que cela pose de graves problèmes aux personnes qui habitent dans de très 
grands pays, loin d’un consulat de Belgique. 
 
14.04  Bart Tommelein (VLD): Dat zijn er niet zo veel. Het is een 
minderheid.  
 

 

14.05 Minister Didier Reynders: Ja, het is een minderheid.  
 

 

14.06  Bart Tommelein (VLD): Meer dan de helft woont in Frankrijk. 
 

14.06 Bart Tommelein (VLD): 
Apparemment, plus de la moitié 
des personnes concernées 
résident en France.  
 

14.07 Minister Didier Reynders: Frankrijk, Duitsland en Spanje.  
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14.08  Bart Tommelein (VLD): Het gaat inderdaad over een heel 
kleine groep.  
 
 

14.08  Bart Tommelein (VLD): 
Seule une petite minorité vit dans 
de très grands pays, loin d’un 
consulat belge. 
 

L'incident est clos. 
Het incident is gesloten. 
 
La réunion publique de commission est levée à 12.29 heures. 
De openbare commissievergadering wordt gesloten om 12.29 uur. 
 
 
  
 
 




