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tegen die beginselen bezondigen (zie bijvoorbeeld
de eenzijdige afschaffing van de forfaitaire afval-
belasting, de eenzijdige afwijking van het decretaal
vastgelegd groeipad van het Gemeentefonds en de
gedeeltelijke uitkering van het Provinciefonds).
Daarenboven blijkt de Vlaamse regering akkoord
te gaan met het formeel voorbehoud bij artikel 9,
paragraaf 6 waarin wordt gesteld dat de lokale en
provinciale autoriteiten op gepaste wijze geraad-
pleegd moeten worden over de manier waarop de
herverdeelde middelen aan hen zullen worden toe-
gekend. Dit druist rechtstreeks in tegen wat is over-
eengekomen in het Bestuursakkoord.

De Raad roept de Vlaamse regering dan ook drin-
gend op om dit Handvest aan te grijpen om als
regering (gesteund op de consensus van alle mi-
nisters) haar definitief standpunt te vertolken over
de beginselen en de gedragslijnen (inclusief de fi-
nanciering van de lokale en provinciebesturen), die
in het Handvest voorkomen. Dit is het aangewezen
moment om een balans op te maken van alle met
de lokale en provinciale besturen gemaakte afspra-
ken, en waarbij de Vlaamse regering definitief kleur
moet bekennen: is het Bestuursakkoord slechts een
formele oefening geweest of wil de Vlaamse rege-
ring dit akkoord ernstig nemen en toepassen?

Het feit dat de Vlaamse overheid als laatste instan-
tie in België het Handvest nog moet goedkeuren
en daardoor België momenteel als één van de enige
leden van de Raad van Europa het Handvest nog
niet heeft geratificeerd, doet alleszins heel wat vra-
gen rijzen bij het belang dat de Vlaamse regering
hecht aan dit Handvest. Het lijkt alsof dit alleen
wordt gezien als een obligate internationaal te ver-
vullen formaliteit. Dit is volgens de Raad alvast een
heel slecht signaal naar de partners die meewerk-
ten aan het Bestuursakkoord.

De volledige adviezen en verdere informatie over
bovenstaande dossiers of over de algemene wer-
king van de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur
vindt u op de webstek van de Hoge Raad:
http://binnenland.vlaanderen.be/HRBB
Voor alle vragen of opmerkingen kunt u ook steeds
contact opnemen met het secretariaat:
Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur
Markiesstraat 1 (lokaal 602), 1000 Brussel
Tel: 02-553.40.08 of 40.15
E-mail:
geert.rits@ewbl.vlaanderen.be of
bram.opsomer@ewbl.vlaanderen.be
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Langzaam maar zeker wenden de gemeenten de opgespaarde trekkingsrechten aan.
Op 1 januari 2003 zat er nog 212 miljoen euro in de spaarpot, een jaar later is dat bijna
gehalveerd tot 126 miljoen euro. Zie ook BinnenBand nr. 32 van april 2003.

De uitloop van het Investeringsfonds

Tom Doesselaere




