
‘Ik merk een zekere hysterie’ 
Professor Steven Van Garsse nuanceert de verhalen over intercommunales, al 
zijn aanpassingen onvermijdelijk. Vier manieren om het kluwen te ontrafelen. 
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BRUSSEL Het Vlaams Parlement organiseert vandaag een actualiteitsdebat 
over de plek van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, naar 
aanleiding van de Publipart-zaak in Gent. Steven Van Garsse, professor 
bestuurskunde aan de universiteiten van Hasselt en Antwerpen, 
waarschuwt voor ‘hysterie’. ‘We mogen het kind niet met het badwater 
weggooien. Overal in Europa bestaan er intercommunales. Het gaat dus 
zeker niet om een specifiek Vlaams of Belgisch probleem.’ 

1. Privatiseer intercommunales 
 

Toch moet er volgens Van Garsse een beter onderscheid komen tussen 
intercommunales die zich specialiseren in overheidstaken, en 
intercommunales die eerder marktgeoriënteerd zijn of zich als 
overheidsbedrijf profileren. De privatisering is geen wondermiddel. 
Sommige opdrachten laten dat toe (water, energie, crematoria), andere 
(ruimtelijke ordening, huisvesting, gezondheid) veel minder. 

Van Garsse benadrukt dat de Vlaamse wetgeving vooral gericht is op de 
zuivere intercommunales. ‘Eigenlijk is er geen kader voor de 
intercommunales die zich eerder manifesteren als overheidsbedrijven.’ Een 
privatisering kan gebeuren via een concessie van openbare diensten. 
‘Vroeger gebeurde dat wel meer. Overigens zijn uit enkele verlopen 
concessies uiteindelijk intercommunales gegroeid, omdat de gemeente met 
de infrastructuur of het personeel bleef zitten.’ 

De professor wijst nog op een anomalie. De gemeenten die werken via een 
intercommunale, zijn niet verplicht om met een openbare aanbesteding te 
werken. ‘Ik beweer niet dat de intercommunales op die manier duurder 
uitvallen, maar een aanbesteding leidt tot meer concurrentie en dus 
transparantie.’ 

‘Veel intercommunale structuren werken goed. Toch zullen enkele zich 
moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit. Maar hoe meer een louter 
economische activiteit het overneemt, des te professioneler moet de raad 
van bestuur worden.’ 

Ook Geert Bourgeois denkt aan maatregelen. Hij viseert de 
intercommunales die zich hebben omgevormd tot een naamloze 
vennootschap. De minister-president pleit voor een duidelijke keuze: 
privatisering of een zuivere intercommunale. 



2. Beperk het aantal bestuurders 
 

Ongetwijfeld kan het aantal bestuurders worden beperkt. Bestuurszitjes 
in intercommunales zijn soms gegeerd, omdat ze een inkomen opkrikken. 
Zeker gemeenteraadsleden verdienen niet zo veel. Dan zijn enkele 
honderden euro’s extra per maand meegenomen. 

Van Garsse vindt die voorstelling een karikatuur. ‘Om de democratische 
legitimiteit te verzekeren, is het niet meer dan logisch dat de gemeenten ook 
hun afgevaardigde sturen naar een intercommunale. Een intercommunale 
die veel gemeenten telt, telt bijgevolg heel wat bestuurders. En voor het geld 
moeten ze het niet doen.’ 

3. Beperk de vergoeding 
 

Klinkt goed, maar in de praktijk is dat niet gemakkelijk. De SP.A stelt 
voor om alvast burgmeesters en schepenen niet extra te vergoeden voor 
bijkomende engagementen. Zeker in Antwerpen en Gent verdienen die 
genoeg. Maar voor de kleinere gemeenten ligt dat moeilijker. Dat kan alleen 
worden opgelost door de huidige verloning wat op te trekken. 

Maar er stelt zich nog een probleem. Van Garsse: ‘Bij intercommunales 
met een meer economisch gerichte activiteit wordt professionalisering 
onvermijdelijk. Dat gaat gepaard met een aangepaste verloning.’ 

4. Wees transparant 
 

Er gaat geen dag voorbij of politici maken hun verschillende mandaten en 
de verloning ervan bekend. Elk jaar publiceert Het Staatsblad een overzicht 
van de mandaten. Maar het bleef onduidelijk welke verloning daartegenover 
stond. Lang niet alle intercommunales of afgeleiden zijn even transparant. 

In dat kader past het voorstel van minister Kris Peeters (CD&V) om ook 
bedrijven waarin overheden een meerderheidsaandeel hebben, te 
verplichten om de vergoedingen van politici te publiceren. Van Garsse 
begrijpt de vraag, maar nuanceert. ‘De meeste intercommunales zijn al 
transparant. Samen met mijn studenten verrichte ik vorig jaar onderzoek 
naar honderd intercommunales. Zonder al te veel problemen kregen we alle 
informatie.’ 
 


