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Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, madame la secrétaire d'État, le
PS de la Ville de Bruxelles a capté des moyens destinés à l'aide aux sans-abri pour arrondir
les fins de mois de ses membres, qui avaient pourtant un salaire déjà assez important. Ils ont
ainsi trahi leurs idéaux et les travailleurs du Samusocial qui sont mal payés, mais qui exécutent
une tâche lourde et vitale pour les sans-abri. Ils ont trahi la Région, mais aussi l'État fédéral
qui subsidie ces fonctions. Ils ont aussi, ne les oublions pas, trahi les bénévoles du
Samusocial, qui aident les sans-abri au jour le jour.
Ce faisant, ils ont trahi tous les Bruxellois et tous les Belges. Mais surtout, et c'est le pire, le
PS de la Ville de Bruxelles a déroulé le tapis rouge à la N-VA pour déployer son discours
d'exclusion, et pour attaquer les missions, les travailleurs et les bénévoles du Samusocial. Oui,
madame Demir, les sans-abri sont parfois des sans-papiers, mais allons-nous les laisser
crever dans nos rues? Non. Madame Demir, monsieur Michel, les exclus qui sont aujourd'hui

dans nos rues, les sans-abri, sont les victimes de vos politiques d'exclusion. Le Samusocial
répond à cette exclusion-là.
Ma question est simple: pourrons-nous disposer du rapport qui a été demandé et qui fait toute
la lumière sur la façon dont les dirigeants du Samusocial – pas les travailleurs – sont
rémunérés? Pourrons-nous en discuter dans ce parlement?

Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, les problèmes de gouvernance au
Samusocial de Bruxelles sont majeurs, et les pratiques des administrateurs de cette instance
sont injustifiables et choquantes. Elles sont d'autant plus choquantes qu'elles ont lieu au sein
d'une structure dont l'objectif est d'abord et avant tout de s'investir pour les personnes les plus
précarisées et les plus fragilisées de notre société. Ces pratiques sont encore plus choquantes
vis-à-vis de l'ensemble du personnel et des bénévoles qui, au quotidien, s'investissent de
manière incroyable auprès des personnes les plus exclues et le plus précarisées de notre
société.
La Région bruxelloise a pris une série de mesures, notamment l'envoi de deux commissaires.
Il a aussi été décidé de créer une commission d'enquête parlementaire.
Le fédéral subsidie également, de manière non négligeable, le Samusocial. J'ai ici le rapport
d'activités du Samusocial. Cela ne concerne pas seulement vos compétences, madame la
secrétaire d'État, puisque l'Intégration sociale, la Santé publique, le secrétariat d'État à la Lutte
contre la pauvreté, le secrétariat d'État à l'Asile et à la Migration, l'agence Fedasil et l'INAMI
subsidient de manière directe ou indirecte le Samusocial de Bruxelles. Vous avez annoncé
une enquête par rapport aux subsides accordés par le fédéral.
Monsieur le premier ministre, il ne peut être question de réserver cette enquête aux subsides
du fédéral. L'enquête va-t-elle, oui ou non, bien concerner l'ensemble des subsides des
différentes instances que je viens de rappeler?
Cette enquête est-elle déjà demandée? Quel organisme neutre va-t-il la réaliser? L'Inspection
des finances? Éventuellement la Cour des comptes, via le parlement?
Enfin, si ces éléments sont importants, il nous importe, monsieur le premier ministre, ici et
ailleurs, de pouvoir assurer un contrôle strict de l'ensemble des subsides accordés et de
l'ensemble des deniers publics. C'est à cela qu'il faut s'atteler.
Je vous remercie.

Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, premier, mevrouw de
staatssecretaris, j’en ai marre des parvenus; ik heb lak aan de parvenus! Dat zei Elio Di Rupo
in oktober 2005. Collega’s, we zijn 12 jaar later en in Brussel doen ze gewoon voort. Zichzelf
verrijken op de kap van de daklozen, dat is de schaamte voorbij. Hoe durft zo iemand zich
socialist te noemen?
Collega’s, de conclusie is duidelijk. De PS-burgemeester van Brussel moet de eer aan zichzelf
houden. Het is echter niet omdat politici opstappen dat het probleem is opgelost, de stal moet
volledig worden uitgemest en uitgekuist. Wij moeten nagaan of het geld effectief bij de
daklozen is terechtgekomen, bij de mensen die het geld nodig hebben. Zij dreigen immers de
dupe te worden van het schandaal, collega’s. Ook de federale overheid geeft steun. Onder
andere u, mevrouw de staatssecretaris.

Mijnheer de premier, de vragen zijn duidelijk. Wat vindt u van wat daar is gebeurd in Brussel?
Bent u bereid de zaak zeer grondig te onderzoeken, zodat wij alle antwoorden krijgen op alle
vragen die de mensen zich terecht stellen?
Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, collega’s, we moeten
de elementen uit het dossier alleen maar opsommen.
Enerzijds, is er een PS-politica die, ondanks een riant loon, erin slaagt in een sociale woning
terecht te komen en die laat renoveren op kosten van de gemeenschap. Als straf van haar
partij mag zo iemand OCMW-voorzitter worden in Brussel en een vzw voor daklozen
voorzitten. Anderzijds, is er de burgemeester van Brussel die zo inzit met de armoede in zijn
stad dat hij de giften voor die vzw voor daklozen in eigen zak steekt. Als men hem vraagt om
dat uit te leggen en of hij daarvoor veel vergaderd heeft, komt hij niet veel verder dan het
antwoord dat hij soms de telefoon heeft opgenomen. U moet zich dit eens voorstellen. De
telefoon gaat, die man neemt op en zegt: “Hallo, met de burgemeester van Brussel; Ah,
Samusocial.” Dat is dan 140 euro. Onvoorstelbaar, de schaamte voorbij! Op kap van de
daklozen! Daar is House Of Cards niets bij. Vervolgens duikt er een bevriend advocaat op die
het de moeite vindt om op zo’n moment te verdedigen dat de boeken van die vzw dicht blijven.
De boeken blijven dicht voor de mensen die een gift hebben gegeven en de boeken blijven
ook dicht voor de politiek. Dat vind ik schaamtelijk, mensen, sorry.
Het feit dat de betrokkenen, ocharme, op dit moment uit de raad van bestuur zijn gestapt, het
moest er nog bij komen. Zij moeten als politicus stoppen. Zij moeten die zitpenningen
terugbetalen. De stal moet tot op de grond uitgekuist worden, want volgens mij is dat niet het
laatste.
Mijnheer de premier, ook ik vraag u wat wij daaraan van op het federaal niveau zullen doen.
We zullen toch niet jaarlijks geld blijven storten in een vzw die op een dergelijke manier werkt?
(naar boven)
Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, in december is in ons
land een grote reeks schandalen opgedoken, meer bepaald in Wallonië: het dossier Publifin,
dat u allen wel kent. Er werd toen gezegd dat dergelijke zaken alleen in intercommunales
kunnen gebeuren, nergens anders. Uit de affaire rond Kazachgate blijkt echter dat er ook tot
op de hoogste niveaus van de Staat, met de heer De Decker van de MR, veel geld betaald
kan worden, wat tot schandalen leidt. Toen werd er in Vlaanderen gezegd dat dergelijke zaken
alleen in Wallonië kunnen gebeuren. Na PubliPart, na Koen Kennis in Antwerpen en na de
heer Bracke blijkt echter dat een Publifinaffaire ook in Vlaanderen mogelijk is.
Puis, on a entendu M. Vervoort dire "Ce n'est pas possible à Bruxelles". Or, qu'apparaît-il
aujourd'hui? C'est qu'il y a effectivement un scandale à Bruxelles.
België is op dit moment echt graailand en dat is zo voor alle partijen. In alle delen van het land
is een bepaalde elite gewoon bezig met geld in de zakken te steken in plaats van te denken
aan de gemeenschap.
En l'occurrence, le dossier est encore plus grave, car le Samusocial est un service qui vise à
aider les gens qui sont exclus par ce capitalisme qui crée énormément de richesses et, en
même temps, exclut de plus en plus de monde dans notre société. C'est d'autant plus grave
que, dans un tel service public, aujourd'hui, certains représentants qui se déclarent de la
gauche…

Pour moi, la gauche, c'est la gauche chaleureuse, la gauche de la solidarité, la gauche "Robin
des Bois" qui va chercher de l'argent chez les riches pour en donner aux plus pauvres. Non,
qu'y a-t-il ici? On a ici une certaine élite de la gauche qui fait le contraire de Robin des Bois,
qui va chercher l'argent chez les plus pauvres pour le mettre dans ses poches. Cela, chers
collègues, pour nous, c'est inacceptable! Ce n'est pas la gauche. C'est indigne de la gauche
et il est temps de retrouver une gauche qui ose!
Une gauche qui ose aujourd'hui mais qui a besoin de transparence. C'est le débat que nous
devons avoir ici aujourd'hui au sein de notre Assemblée. Dès le départ, nous avons dit que
tous les mandats privés devaient être rendus publics, qu'ils soient communiqués à tous et d'en
exprimer les montants, les rémunérations liées à tous ces mandats. Vous en souvenez-vous?
Voici deux mois, j'avais dit ici: "Chiche, on est tous d'accord pour cela!" Or, pour l'instant, il
apparaît que, dans le werkgroep Politieke vernieuwing, le groupe de travail Renouveau, quels
sont les partis qui bloquent à cet égard? Ce sont les partis traditionnels comme la N-VA. Ils
disent: "Non, cela, c'est du voyeurisme! Vous bloquez tout cela". Je sais très bien que le
groupe de travail Renouveau n'aboutira à rien. C'est clair. Mais, ici, le gouvernement fédéral
subsidie des ASBL.
Ma question est donc très claire. Oui ou non, comptez-vous demander à toutes les ASBL qui
reçoivent des subsides de déclarer publiquement, pour tous les membres des conseils
d'administration, les mandats publics et privés qu'ils ont ainsi que leur rémunération? Si nous
le faisons, chers collègues, nous aurons une transparence complète et des cas comme le
Samusocial n'arriveront plus.

Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, les infirmiers,
les assistants sociaux, les psychologues, les médecins du Samusocial effectuent, jour après
jour, nuit après nuit, hiver après hiver, un travail social essentiel auprès des plus démunis dans
des conditions très difficiles. Nous le savons tous ici.
Pourquoi? Parce qu'ils y croient! Parce que c'est leur engagement!
Heureusement, leur travail reste. Mais leur cause est abîmée. Comme leur déception doit être
énorme aujourd'hui!
Après Liège, après Charleroi, c'est aujourd'hui Bruxelles qui est touchée. Dans cette affaire,
chaque jour apporte son lot de révélations consternantes, même écœurantes: absence totale
d'éthique, fonctionnement opaque, rémunérations forfaitaires excessives, absence de procèsverbaux de réunions, dettes de l'ASBL et manque de contrôle régional. Tout cela sur le dos
des personnes les plus précarisées!
Comme le disait Olivier Chastel ce matin, c'est d'autant plus choquant que cela touche le
domaine social, là où l'exclusivité des moyens devrait être consacrée aux plus démunis.
Suite à ces révélations, le gouvernement fédéral a réagi rapidement, en demandant une
enquête sur la gestion de cette association qui bénéficie de subventions fédérales. Je salue
cette réaction rapide et sans ambiguïté.
L'enquête devra être menée de manière impartiale, complète et rigoureuse par les services
fédéraux de contrôle mais aussi, si possible, par la Cour des comptes. Le gouvernement, le
parlement mais aussi l'ensemble des citoyens de notre pays ont le droit d'être informés sur la
légalité de l'utilisation de ces fonds publics.

Il est d'ailleurs effarant que les dirigeants du Samusocial, par la voix de leur conseil, un cabinet
d'avocats bien connu du monde politique, refusent cette demande légitime, invoquant le
caractère privé de ces mandats.
Monsieur le premier ministre, confirmez-vous que vous avez bien diligenté une enquête à ce
sujet? Qui sera responsable de celle-ci et selon quel calendrier? À l'instar du gouvernement
bruxellois, avez-vous reçu un courrier du cabinet Uyttendaele? Des contacts ont-ils été noués
avec les autres bailleurs de fonds publics pour coordonner les efforts de vérification? Je pense
ici au cadre de la commission d'enquête qui sera mise en place prochainement au sein du
Parlement bruxellois.
Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega’s, genoeg is genoeg. Er zijn
geen excuses meer. Wij allemaal in dit halfrond zijn verkozen als volksvertegenwoordiger, tot
nut van ‘t algemeen, niet voor ons eigenbelang. We moeten hard werken, maar we worden
daar goed voor vergoed. In ruil verwacht de bevolking dat wij hier voor hun belangen werken.
Beroepseer heet zoiets. Beroepseer. Maar voor sommigen is the sky the limit, is er geen
beroepseer, is er geen vertegenwoordiging van het volk. Dus, collega’s, voel ik vandaag
plaatsvervangende schaamte en spreek ik ook heel duidelijk: schande! Schande!
Na Kazachgate, Publifin, Publilec, de vele Vlaamse benoemingen met torenhoge vergoe–
dingen, is er nu Samusocial. Zelfverrijking met giften van burgers, op de kap van daklozen,
voor vergaderingen die nooit hebben plaatsgevonden. En dan het onderzoek ernaar nog
proberen te saboteren!
Collega’s van de PS, socialisten die dergelijk systeem opzetten, dat is van het meest
schaamteloze dat er bestaat. Daar niet de nodige consequenties aan koppelen, dat is het
faillissement van uw partij. Niet de vraag hoeveel tijd erover moet gaan vooraleer Mayeur
ontslag neemt, maar wel de vaststelling dat u tijd nodig hebt om die beslissing te nemen, zegt
alles. In aanvulling tot wat daarnet gezegd is geweest, j’en ai marre des parvenus, wil ik ook
dit in herinnering brengen: il méritait que l’on s’en sépare. Uit dezelfde speech van 12 jaar
geleden.
Ik doe een suggestie.
Dat de betrokkenen, de heer Mayeur en mevrouw Peraïta, inderdaad hun ontslag geven. Dat
ze overgaan tot de terugbetaling van die zitpenningen, van al die giften van veel mensen die
hun hart op de juiste plaats hebben. Er moet totale transparantie komen in de structuren in
Brussel. Er moet een onderzoek naar gedaan worden over alle parlementen heen, want de
mensen keren vandaag terecht hun rug naar de politiek.
Groen heeft al heel veel deksels van die potjes gelicht. Arnaud Verstraete en Bart Dhondt
hebben hun werk meer dan goed gedaan in Brussel. Wij zullen dat blijven doen in dossiers als
deze, want dit is de enige manier om het vertrouwen in de politiek te herstellen: blijven gaan
tot alle mistoestanden bekend zijn. De bevolking kan in ieder geval op ons rekenen.
Nahima Lanjri (CD&V): Collega’s, mijnheer de premier, deze week vielen wij allemaal van de
ene verbazing in de andere, toen wij hoorden wat er gaande was bij Samusocial.
De bestuurders, onder wie de PS-burgemeester Mayeur en de voorzitster van het OCMW, ook
van de PS, betaalden zichzelf royale vergoedingen uit, 1 400 euro per maand, voor
vergaderingen die wellicht nooit plaatsgevonden hebben. Het gaat dus om 17 000 euro per
jaar. Bovendien, zelfs als die vergaderingen plaatsgevonden zouden hebben, zelfs als die
waren doorgegaan, dan nog blijft de vraag of daarvoor telkens opnieuw vergoed moet worden,

als men als politicus al een goede wedde heeft. Het is niet verboden, collega’s, om zich
onbaatzuchtig in te zetten in deze samenleving of om een mandaat op te nemen in een
organisatie. Ik doe dat zelf ook, zoals wellicht heel velen in deze zaal en daarbuiten, om nog
te zwijgen van de 1,8 miljoen vrijwilligers die ons land telt. Zij zetten zich elke dag in, dag in
dag uit, zonder daar een euro voor te krijgen.
Voor al die vrijwilligers is dit dan ook echt een kaakslag. Een sociale organisatie als
Samusocial dient om daklozen en thuislozen op te vangen, niet om ervoor te zorgen dat
bestuurders zichzelf kunnen verrijken. Het is dan ook een echte schande dat mensen zich
hebben verrijkt ten koste van dak- en thuislozen, de zwakste groep in de maatschappij.
Mijnheer de premier, de federale overheid geeft al jarenlang extra subsidies om voor extra
winteropvang te zorgen, ten bedrage van jaarlijks 1,4 miljoen euro. Zult u de misbruiken tot op
het bot onderzoeken? Zult u ook de nodige maatregelen nemen en sancties opleggen?
De meeste bedrijven die giften gaven, blijken nu ook, toevallig of niet, bedrijven te zijn met wie
de stad Brussel een contract heeft. Is dat toeval, mijnheer de premier, of werd er aan die
bedrijven gevraagd om zo vriendelijk te willen zijn om een gift over te maken, als er een
contract gegeven werd? Ik hoop dat ook dat onderzocht wordt.
Tot slot, wij willen dat die vergoedingen worden teruggevorderd, zodat ze kunnen worden
besteed waarvoor mensen de giften hebben gegeven, met name voor de opvang van
daklozen. Dat is geen overbodige luxe in een stad als Brussel waar het aantal daklozen jaar
na jaar toeneemt.
Sinds 2010 zijn er 30 % daklozen bijgekomen en jaar na jaar sterven er meer mensen op straat
omwille van dakloosheid, vorige jaar telden wij nog 72 doden. Ik hoop dat deze bestuurders
de dood van die mensen niet op hun geweten hebben.

Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, je désire adresser
mes premiers mots aux travailleurs de terrain, à ces milliers de femmes et d'hommes qui,
chaque jour, se mobilisent avec passion et engagement au service des plus fragiles et des
plus démunis. Comme d'aucuns l'ont dit cet après-midi, je mesure avec vous le coup de poing
dans la figure reçu en prenant connaissance de ces informations.
Je veux aussi vous indiquer que bien entendu…
De federale overheid zal er alles aan doen om transparantie te krijgen. Onmiddellijk heeft de
staatssecretaris de nodige beslissingen genomen. Wij hebben aan de Inspectie van Financiën
een onderzoek gevraagd.
Mevrouw Fonck, het is mijn intentie vrijdag tijdens de Ministerraad het onderzoek uit te breiden
naar alle betrokken departementen.
Chaque euro consacré à la lutte contre la pauvreté doit aller à cette dernière et à rien d'autre.
La position doit être très claire. (Applaudissements)
Enfin, je voudrais lever un malentendu ou une ambiguïté que certains veulent entretenir.
Lorsqu'une structure, que ce soit une ASBL, une intercommunale, une société coopérative
– peu importe la forme juridique –, est financée massivement par de l'argent public, il n'y a pas
le moindre doute, il n'y a pas de place pour l'opacité, la transparence doit être totale. Il n'y a
pas de loi à écrire à ce sujet. C'est une réalité qu'il faut appliquer et respecter. C'est le moindre
des respects que l'on doit à nos concitoyens.

Inderdaad, ik ben vandaag droef, droef voor de democratie, voor het vertrouwen in de
democratische instellingen. Ik weet dat, ook in onze assemblee, op alle banken, veel leden
van de politieke partijen alles doen met passie en met overtuiging, maar ik stel ook vast dat de
houding en de keuze van sommigen een ongelooflijk drama zijn voor de geloofwaardigheid
van de democratische instellingen.
Il est de notre responsabilité, en tant que membres de cette assemblée, de montrer le chemin,
l'exemple et de faire toute la transparence sur les rémunérations et ce, de manière absolue. Il
est de notre responsabilité de faire toute la clarté sur les conflits d'intérêts. Il est de notre
responsabilité, également, de permettre davantage de clarté sur le nombre de mandats car
– je l'ai déjà dit, je pense – il y a trop de mandats publics et parapublics. Nous devrons aussi
y mettre de l'ordre. (Applaudissements)
(naar boven)

Staatssecretaris Zuhal Demir: Mijnheer de voorzitter, aansluitend op wat de eerste minister
heeft gezegd, wil ik nog heel punctueel op een aantal zaken ingaan.
Over de winteropvang, ik begrijp het onbegrip van alle collega’s die vandaag de vraag hebben
gesteld. Ik deel dat onbegrip. Ook ik ben als mens, als politica, maar zeker ook als
staatssecretaris bevoegd voor de winteropvang, gechoqueerd. Dat er transparantie wordt
gevraagd, is niet meer dan normaal. De eerste minister heeft het gezegd, de transparantie zal
er komen in het Parlement.
Voor de winteropvang is er de afgelopen jaren een budget tussen de 1 en 1,4 miljoen euro
overgemaakt aan Samusocial met de vraag om bepaalde diensten te verrichten. Wat aan de
top van Samusocial gebeurt, is niet alleen een mes in de rug van de daklozen, maar ook een
mes in de rug van de maatschappelijke assistenten, de vrijwilligers die dag in dag uit de
daklozen hebben opgevangen. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
Samusocial. Wij hebben gevraagd om 300 daklozen in Brussel op te vangen tijdens de winter.
Nachtopvang betekent een bed, douche, een ontbijt. Ik denk dat wij menselijke dingen hebben
gevraagd. Ik heb tot nu toe 750 000 euro van het belastingsgeld overgemaakt. Ik zal nog een
eindafrekening en een eindrapport van Samusocial krijgen. Dan zal ik ook lijn per lijn uitpluizen
of het geld van de belastingbetaler daadwerkelijk naar de daklozen is gegaan. Wij zullen dat
onderzoeken.
Ik heb gisteren aan de Inspectie van Financiën gevraagd om een aantal zaken te onderzoeken.
Werden de federale subsidies aangewend, conform de opdracht die in de ministeriele
besluiten werd omschreven? Werden de federale subsidies aangewend voor de betaling van
de enige vergoeding, van welke aard ook, aan de bestuurders? Dient de vzw Samusocial
originele verantwoordingstukken in bij de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, zodat
kan worden aangenomen dat een dubbele financiering uitgesloten is? Werden de gegevens
van de personen voor wie in opvang werd voorzien behoorlijk geregistreerd, zoals door ons
gevraagd in de ministeriele besluiten? Werden de federale subsidies ook aangewend voor de
opvang van de daklozen? Werden de federale subsidies aangewend voor de periodes van de
nachtopvang, zoals overeengekomen?
Voor de nabije toekomst kan ik één zaak verzekeren, met name dat wij de daklozen in Brussel
niet in de steek zullen laten. Ik voer momenteel gesprekken en zal ook een gesprek voeren
met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om na te gaan op welke manier wij de komende winter
de daklozen kunnen opvangen. Ongeacht het circus dat wij de voorbije dagen hebben
meegemaakt, de federale regering zal de opvang van de daklozen verzekeren. Ik zal de
komende dagen en weken bekijken op welke manier wij dat zullen doen, maar wij zullen het
doen. En voor de winteropvang in de verdere toekomst houd ik alle opties open.

Over de eventuele rol van Samusocial in de winteropvang kan ik meegeven dat de vzw op dit
moment meer nood heeft aan een externe doorlichting dan aan een dure advocaat.
(naar boven)

Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, je
voudrais d'abord saluer le travail mené pendant deux ans par mon homologue Ecolo bruxellois,
Alain Maron, qui a essayé d'obtenir la transparence dont nous disposons enfin après un travail
long et pénible - mais cela valait le coup. Désormais, les citoyens sont au courant de ce qu'il
s'est passé.
Nous avons pu vous entendre, monsieur le premier ministre, rappeler la nécessité de la
transparence et d'une réduction du nombre de mandats publics. J'espère que certains
collègues qui font preuve d'une légère surdité dans une certaine commission l'ont entendu
également.
À mes collègues socialistes, je dis qu'il ne suffira pas de changer des hommes et des femmes.
Il importera de modifier les pratiques en profondeur. Et ce changement, monsieur Calomne, le
MR de la Ville de Bruxelles peut l'opérer puisqu'il est majoritaire. À mes autres collègues, je
précise que nous nous battrons, nous les écologistes – à la Ville de Bruxelles, au Parlement
bruxellois, bien entendu au Parlement wallon, mais aussi dans cette Chambre –, pour modifier
ces pratiques. Nous nous battrons avec la même force contre les politiques d'exclusion sociale
et d'iniquité fiscale, qui sont celles de ce gouvernement et qui jettent les gens à la rue, de sorte
que plusieurs finissent par dormir sous les ponts. Ces gens, le Samusocial doit s'en occuper.
Et un jour, j'aimerais bien que, dans ce pays, nous n'ayons plus besoin du Samusocial!

Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour vos différentes
réponses.
Vous nous confirmez que sera menée une vaste enquête visant toutes les instances qui
subsidient le Samusocial. C'est une bonne chose.
Monsieur le premier ministre, comme vous, je suis triste pour la démocratie. Mais, plus encore,
j'ai honte de certaines pratiques politiques. C'est aussi contre cela que nous devons nous
mobiliser. Ce combat doit être mené à tous les niveaux de pouvoir, par tous ceux qui veulent
instaurer de la transparence et de la bonne gestion. Cela implique une profonde transformation
de la culture politique.
Certains y échappent. Devant ces pratiques choquantes, qui sont dénoncées de toute part,
chacun doit en tirer les conséquences, à commencer par les premiers concernés.
Monsieur le premier ministre, je vous enjoins, ainsi que tout votre gouvernement, à ne pas
mettre tout le monde dans le même sac. Il ne peut être question de contester le travail de
qualité accompli par le personnel et les bénévoles du Samusocial, ni de cesser de soutenir
cette mission qui est vitale pour les plus fragilisés.

Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, premier, mevrouw de
staatssecretaris, bedankt voor uw antwoorden.
Absolute transparantie is het minste wat wij vragen.

Ik zou even willen stilstaan bij het antwoord van de premier waarin hij zegt dat het onze
democra–tische plicht is als volksvertegenwoordiger om ons correct te gedragen. Collega’s,
wij kunnen in dit Parlement, in de vele commissies honderden, duizenden regeltjes
goedkeuren waaraan wij ons moeten houden, maar veel belangrijker dan die regels is het
fatsoen van een politicus. Welnu, dit fatsoen is ver overschreden bij wat is gebeurd.
Ik wil de hand reiken naar de Parti socialiste. U heeft alle collega’s gehoord met de smeekbede
om daar een einde aan te maken. Maak daar gebruik van, collega’s. Wij hebben in dit land
politici nodig met fatsoen. Wij staan daar op!

Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, mevrouw Onkelinx, ik
hoop dat u nu eindelijk uw partij eens gaat opkuisen. Dit is immers niet het eerste en volgens
mij ook niet het laatste dat op tafel zal komen. En over tafels gesproken, ik hoop dat het
gisterenavond bij u aan de keukentafel toch minstens wat heeft gestoven want ook dat is
schandalig.
Als ik u of een van uw collega’s de komende weken hier nog zie staan met een moreel vingertje
naar heel de groep hier, vergeef mij dan als ik in een lach ga schieten.
(naar boven)

Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de eerste minister, u hebt gezegd dat er geen wet
nodig is om transparantie te krijgen. Collega Van Quickenborne heeft gezegd dat wij hier
ethisch gezien, moeten over kunnen communi–ceren. Daarover gaat het, beste collega’s.
Si quelque chose a été démontré, c'est que le contrôle du politique sur lui-même ne marche
pas. C'est ça le problème depuis le début de Publifin, de Koen Kennis de la N-VA, de
Publipart. Daar gaat het over. Donc, oui, il faut des règles.
Daar gaat het debat over. Laten wij gewoonweg de regel goedkeuren die bepaalt dat alle
publieke mandatarissen moeten bekendmaken waar zij een mandaat uitoefenen en hoeveel
zij verdienen. In dat geval hadden wij via computer kunnen lezen: Yvan Mayeur, burgemeester,
120 000 euro. Yvan Mayeur, Vivaqua, 26 000 euro. Yvan Mayeur, Samusocial,
14 000 euro. Dat hadden wij gewoon kunnen lezen!
Collega’s, daarom roep ik op om de taboes hier te doorbreken.
Er wordt gesteld dat we aan zelfcontrole moeten doen, maar dat werkt niet. Daarom vraag ik
aan de regering en aan de leden van de commissie Politieke Vernieuwing, beste collega’s van
N-VA en andere partijen, laten wij die wet goedkeuren, zodat wij alles openbaar maken. Goed?
Volgende week doen we dat. Vóór de vakantie. Laten wij stoppen met in die commissie altijd
alles af te remmen zodat er niets verandert, want als u daar niet mee stopt, creëert u zelf de
voedingsbodem voor het idee dat onder de bevolking leeft dat politici zaken willen verbergen.
Voilà, dat moet gezegd worden.
Gautier Calomne (MR): Monsieur le premier ministre, madame la secrétaire d’État, je voulais
vous remercier pour vos réponses.
Décidément au Samusocial, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Ces pratiques
continuent malheureusement à nourrir les extrêmes. Les comportements politiques doivent
être assainis. C’est une urgence.

Pour le groupe MR, je l’ai dit, il est important de vérifier que l’argent public a bien été utilisé au
bénéfice exclusif des sans-abri. Nous nous devons de veiller à ce que l’enquête puisse
produire des résultats extrêmement rapides. Nous comptons, monsieur le premier ministre,
madame la secrétaire d’État, sur votre détermination à cet égard. Nous ne pouvons laisser
une affaire comme celle-là encore pendante pendant trop longtemps. Il y a urgence!
Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Collega’s van de meerderheid, Open Vld en N-VA, zich
verkneukelen over een andere partij is alleen zinvol als u zelf ook schoon schip maakt. In de
werkgroep Politieke Vernieuwing handelt een van de debatten over ons voorstel om
transparantie te creëren.
Wij vragen in die werkgroep transparantie over alle mandaten en vergoedingen van
Parlementsleden en van personen met uitvoerende mandaten, zoals burgemeesters en
schepenen. Weet u wat? Hadden wij die al ingevoerd, dan hadden wij al lang geweten wat de
situatie bij Samusocial en bij de heer Mayeur was. Die verantwoordelijkheid hebt u, die macht
hebt u!
Ik vind het goed, collega’s, hoe traag het ook doordrong, dat wij het in het Parlement roerend
eens kunnen zijn over het grote belang van een stevige aanpak van de armoede in ons land
en aandacht voor daklozen. Verontwaardiging zonder actie is verloren energie. Ik hoop dat de
terechte verontwaardiging van de meerderheid zal leiden tot een structureel armoedebeleid
en huisvestingsbeleid. Voorlopig heb ik daar nog niet veel van gezien.
Weet u wat? Dat zou pas een eerlijk antwoord zijn voor al die vrijwilligers op straat, die vandaag
meer hart tonen dan heel uw regering.

Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de eerste minister, u hebt geantwoord dat wij voldoende
wetten ter beschikking hebben die zorgen voor transparantie, wanneer een organisatie of een
instelling betaald wordt met publieke middelen. Die wetten zijn er, dat klopt. Toch werken zij
niet altijd. Hoe verklaart u anders dat zelfs de regeringscommissarissen bij Samusocial er nu
niet in slagen toegang te krijgen tot bepaalde documenten? Daar loopt het al fout. Dat moet
aangepakt worden.
Ik stel verheugd vast dat in de werkgroep Politieke Vernieuwing de transparantie wordt
uitgebreid en dat er een consensus is gegroeid over een van de voorstellen van CD&V,
namelijk de uitbreiding van de aangfite van de mandaten tot de aangifte van zulke
vergoedingen. Dat is goed.
Collega’s, wij kunnen in de werkgroep Politieke Vernieuwing en ook daarbuiten wel vele
regeltjes goedkeuren, maar hoe ver moeten wij daarmee gaan? Hoeveel regeltjes moeten er
zijn om gewoon te beseffen dat men sommige zaken gewoon niet doet, dat men niet speelt
met geld dat bedoeld is voor kansarmen, met geld dat bedoeld is voor daklozen. Daar heb ik
geen wetten of bijkomende regels voor nodig. Ik meen dat dat de essentie is, waar wij opnieuw
naartoe moeten. Het is goed dat er een kader is, maar wij zullen echt niet alles in regeltjes
kunnen vatten. Kijk in uw binnenste en oordeel zelf wat kan en niet kan. Voor dergelijke zaken
is er geen regel nodig. Dat weet elk kind. Dat is ongepast. Het geld voor Samusocial moet
gaan naar de opvang van daklozen en niet naar de uitbetaling van riante vergoedingen.
Dat zullen wij in de toekomst maar uit een cijfer kunnen afleiden, namelijk het aantal daklozen.
Welnu, ik hoop dat het aantal daklozen in Brussel eindelijk afneemt in plaats van toeneemt.
Dat zullen wij over een paar jaar moeten evalueren.

Het incident is gesloten.
(naar boven)

