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De beslissing van de stad Gent om
de samenwerking af te bouwen met
banken die overmatige bonussen
uitkeren

FIN – De beslissing van de Stad Gent om de samenwerking af te bouwen met
banken die overmatige bonussen uitkeren
De h. Dirk Holemans, OCMW-raadslid
In april besliste het Gentse schepencollege om haar liquide middelen
onmiddellijk weg te halen bij de grootbanken Dexia en KBC. Als motivatie
werd verwezen naar de graaicultuur bij deze banken die zich verwoordt in een
bonussencultuur. Bovendien zou de Stad nagaan hoe ze voor haar
loonverwerking en voor nieuwe lange termijnbeleggingen beroep kan doen op
andere banken die geen onredelijke bonussen uitkeren.
Deze stelling werd door de gemeenteraad van april bekrachtigd in de motie
“met betrekking tot de prestatievergoedingen, uitbetaald door banken”.
Zal het OCMW Gent deze beslissing van de Stad Gent volgen en ook haar
relatie met banken die onredelijke bonussen hanteren, herzien?
De heer Geert Versnick, OCMW-voorzitter
Collega
Het zal u misschien verwonderen maar uw vraag heeft weinig praktische
relevantie. Reden is dat de beleggingsmogelijkheden van het OCMW zeer
beperkt zijn. Ik verklaar me nader en doe dit aan de hand van cijfermateriaal.
Het OCMW heeft voor de eigen OCMW-middelen (zonder legaten) enkel nog
occasionele beleggingsopbrengsten uit korte termijn beleggingen (één maand
of korter, naargelang liquiditeit), naast de beperkte rente op gewone
zichtrekeningen.
Op de bankdeposito's realiseerde het OCMW in 2008 nog € 221.500 aan
financiële opbrengsten, voor 2009 was dit nog slechts € 19.400 en voor 2010
bedroeg dit € 28.050. Deze opbrengsten zijn in hoofdzaak gerealiseerd op
zicht- en spaarrekeningen bij Dexia en ING.
Dit is zonder het belangrijke legaat Wibier. Hiervoor is er een
beleggingsopdracht bij de bank SG (Société Générale - bank De Maertelaere),
op basis van een langlopend contract.
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De relatie met Dexia is voor het OCMW vooral van belang voor de specifieke
sectorgerichte dienstverlening van deze instelling, want voor
producten als de sociale bijstandsrekening
het systeem I (voor het beheer van residentengelden in de wzc)
de budgetrekeningen
en de huurwaarborgen via bankgarantie
kan het OCMW hoofdzakelijk bij Dexia terecht.
Over de OCMW-leningen kan ik zeggen dat voor de lange termijn de
belangrijkste kredietverleners momenteel zijn: Dexia, ING, KBC en Fortis. De
leningen zijn toegewezen na een gunningsprocedure en kunnen niet zomaar
opgezegd worden gelet op het risico op juridische betwisting,
wederbeleggingsvergoedingen, enz.
In de toekomst zou, bij het aangaan van leningen, eventueel de
mogelijkheid/wenselijkheid kunnen worden onderzocht om bijkomende
ethische clausules met betrekking tot het renumeratiebeleid op te nemen.

Woordelijk verslag van het debat

De h. Holemans:
Dank u wel mijnheer de voorzitter. U weet beter dan wij dat de Stad Gent
beslist heeft om de samenwerking af te bouwen met banken die overmatige
bonussen uitkeren. Concreet heeft het Gentse schepencollege beslist om haar
liquide middelen onmiddellijk weg te halen bij de grootbanken Dexia en KBC.
Als motivatie werd verwezen naar de graaicultuur in deze banken. Verder zou
de Stad nazien hoe ze, voor haar loonverwerking en voor nieuwe lange
termijnbeleggingen, beroep kan doen op andere banken die geen onredelijke
bonussen uitkeren. Deze stelling werd door de gemeenteraad van april nog
bekrachtigd, in de motie met betrekking tot de prestatievergoedingen,
uitbetaald door banken. Vandaar mijn logische vraag. Zal het OCMW Gent
deze beslissing van de Stad Gent volgen en ook haar relatie met banken, die
onredelijke bonussen hanteren, herzien?

De h. voorzitter:
Collega, momenteel weet u, en ‘t staat vandaag aan de orde, dat de
beleggingsmogelijkheden van het OCMW uiteindelijk zeer gering, zeer beperkt
zijn. En ondanks natuurlijk het principiële van uw vraag, is de praktische
relevantie natuurlijk zeer beperkt en ik verklaar mij nader aan de hand van
enig cijfermateriaal. Het OCMW heeft voor de eigen OCMW-middelen, zonder
legaten, enkel nog occasionele beleggingsopbrengsten uit korte
termijnbeleggingen, één maand of korter, naargelang de liquiditeit. Naast de
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beperkte rente op gewone zichtrekening. Alle bankdeposito’s gerealiseerd
door OCMW in 2008 nog 221.500 euro aan financiële opbrengsten, 2009 was
dat 19.400 en 2010 28.050 euro. Eigenlijk zeer weinig. En inderdaad, deze
opbrengsten zijn in hoofdzaak gerealiseerd op zicht- en spaarrekeningen bij
Dexia en ING. Dit is evenwel zonder het belangrijke legaat Wibier. Daarvoor is
er een beleggingsopdracht bij de bank Société General. Dus die valt buiten de
scoop van uw vraag en dit op basis van een langlopend contract, dus chance
dat we erbuiten zitten want we zitten daar hoe dan ook met een langlopend
contract. Onze relatie … we hebben wel een structurele relatie met Dexia, en
die is vooral van belang voor specifieke, sectorgerichte dienstverlening die
deze instelling geeft, en dit gaat voor producten zoals de sociale
bijstandsrekening, het systeem I voor het beheer van residentengelden in de
wzc’s, budgetrekeningen en huurwaarborgen via bankgarantie. En voor die
specifieke producten kan het OCMW hoofdzakelijk bij Dexia terecht. Over de
OCMW-lening kan ik u zeggen, dat voor lange termijn, de belangrijkste
kredietverleners momenteel zijn : Dexia, ING KBC en Fortis en al die leningen
zijn toegewezen na een gunningsprocedure en kunnen niet zomaar opgezegd
worden. Het risico op juridische betwistingen, wederbeleggingsvergoedingen
en dergelijke meer. Ten andere de Stad doet dit overigens ook niet. In de
toekomst zou, bij het aangaan van leningen, eventueel wel de mogelijkheid /
wenselijkheid, kunnen onderzocht worden van bijkomende ethische clausules
met betrekking op het remeneratiebeleid, en in dat verband kunnen we
uitkijken naar de initiatieven of de onderzoeken die de Stad daarover doet. Ja,
Dirk…

De h. Holemans:
Voorzitter, ik heb toch ook in de jaarrekening gelezen dat we voor korte
termijnleningen spreken over een bedrag van 16.000.000 euro. Dus dat is wel
een aanzienlijk bedrag. En twee, had ik graag toch ook een duidelijk
antwoord gekregen op mijn vraag. Volgen we de Stad in dit beleid of gaan we
eerst allerlei dingen onderzoeken en volgen we dus voorlopig niet?

De h. voorzitter:
Wel, ik zeg u dat we voor een zeer groot aandeel van onze rekeningen
aangewezen zijn op Dexia die specifieke producten heeft ontwikkeld. Ik
verwijs u naar de sociale bijstandsrekening, het systeem I, de budgetrekening
en de huurwaarborgen via bankgarantie. Wij kunnen gerust onderzoeken of
dat bij andere banken evenwaardige en gelijkwaardige producten aanwezig
zijn. Wij zullen dat graag onderzoeken. Maar onze situatie is, gelet die
specifieke diensten die wij nodig hebben van banken ten behoeve van onze
cliënten, wel enigszins anders dan de Stad en wij zullen dat graag
onderzoeken wat daar mogelijk is
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2011/07

Leefloonstudenten

SD - Leefloonstudenten
De h. C. Bauwens, OCMW-raadslid
Gezien het steeds stijgend aantal studenten met een leefloon, heb ik
hieromtrent volgende vragen.
Welke criteria hanteert men om studenten een leefloon toe te kennen?
Is dit enkel bij inschrijving in hoger onderwijs, of wordt dit ook toegestaan in
andere onderwijsvormen zoals bv. CVO?
Is er achteraf een controle op de aanwezigheden, het afleggen van examens
en de behaalde resultaten? Dient men eventueel de uitslagen voor te leggen?
Wordt in het kader van het handhavingsbeleid hier op toegezien?
De h. Versnick Geert, OCMW voorzitter
Collega
Het antwoord op uw 1e vraag vindt u in het draaiboek dat door de werkgroep
studenten werd uitgewerkt en waarin de toekenning, opvolging en begeleiding
van studenten is opgenomen. U kunt erin het volgende lezen:
‘Om als student op onze dienstverlening beroep te kunnen doen moet je
meerderjarig zijn (of gelijkgesteld), jonger dan 25 jaar en een studie met
voltijds leerplan volgen in een erkende onderwijsinstelling. Hieronder vallen
het voltijds secundair onderwijs, het universitair onderwijs en het nietuniversitair onderwijs. Daarnaast moet je op het ogenblik van de aanvraag
ingeschreven zijn voor je hoofdverblijfplaats in het bevolkings-of
vreemdelingenregister van Gent.’
Een leefloon kan ook worden toegestaan in andere onderwijsvormen dan het
hoger onderwijs als het:
- om een dagopleiding gaat die leidt tot een overeenstemmend getuigschrift
van het onderwijs met voltijds leerplan
- de student voor het secundair volwassenenonderwijs ingeschreven is voor
gemiddeld minstens 17 lestijden per week (1 lestijd= 50 minuten)
- en voor het hoger beroepsonderwijs ingeschreven is voor gemiddeld
minstens 13 lestijden per week.
Verplichte stages worden gelijkgesteld met lesuren (is ook bepalend voor
kinderbijslag). Iemand die volwassenenonderwijs volgt in avondonderwijs, zal
geen steun krijgen als student.
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Uiteraard is er controle. De studies moeten een normale voortgang kennen.
Als norm hanteert het OCMW de studieduur van een voltijds student met een
diplomacontract. We voorzien de mogelijkheid om één jaar extra te doen.
Een normaal studieverloop is dan ‘de normale studieduur diplomacontract +
een jaar’. Omdat meer en meer studenten van hogeschool of universiteit op
advies van hun studietrajectbegeleider hun studietraject vertragen (inschrijven
voor veel minder dan 60 studiepunten) gaf ik opdracht om namens het OCMW
een brief te sturen met een 2-ledige boodschap, nl. 1) dat door vertragend te
werken het de studenten wel erg gemakkelijk wordt gemaakt en 2) dat
dit botst met de visie van het OCMW waardoor de studenten in financiële
moeilijkheden kunnen terechtkomen. De student moet na de examens zijn
resultaten voorleggen. Aan de hand van de resultaten wordt de hulpverlening
al dan niet verlengd.
Voor de leerling secundair (18+) zijn aanwezigheden bepalend in functie van
de resultaten. De werkgroep ‘studenten’ heeft ondertussen een nota
opgemaakt over ‘opvolging van aanwezigheden van leerlingen in het
secundair’ (via evaluatie GPMI). Deze nota zal worden voorgelegd aan het
BCSD-AZ van 21 juni ek. Het is evident dat de leerling/student de studieuitslagen voorlegt. Voor de paasvakantie en begin juni ontvangt hij/zij ook een
brief van het OCMW waarin hij wordt gewezen op het belang van het
binnenbrengen van de resultaten en het uitoefenen van een vakantiejob
tijdens de zomermaanden.
Er wordt zeker in het kader van het handhavingsbeleid hierop toegezien.
De werkgroep ‘studenten’ staat niet stil, maar evalueert, past aan en stuurt bij
in functie van het veranderende onderwijslandschap en conform onze OCMWvisie waarbij rechten en plichten duidelijk zijn (de nota ‘opvolging leerlingen
secundair’, die op 21 juni aan BCSD-AZ wordt voorgelegd, toont dit aan).
Tot slot: er wordt met iedere leerling/student een GPMI afgesloten.
Woordelijk verslag van het debat
De h. Bauwens:
Dank u voorzitter. Gezien het steeds stijgend aantal studenten met een
leefloon heb ik hieromtrent volgende vragen. Welke criteria hanteert men om
studenten een leefloon toe te kennen? Is het enkel bij inschrijvingen in hoger
onderwijs of wordt dit ook toegestaan in andere onderwijsvormen zoals
centrums voor volwassenenonderwijs? Is er achteraf een controle op de
aanwezigheden en het afleggen van examens en behaalde resultaten? Dient
men eventueel de uitslagen voor te leggen? En wordt in het kader van het
handhavingsbeleid hierop toegezien? Dat waren mijn actuele vragen.
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De h. voorzitter:
Collega, in antwoord op uw eerste vraag vindt u in het draaiboek, dat door de
werkgroep studenten werd uitgewerkt en waarin de toekenning, opvolging en
begeleiding van studenten werd opgenomen, en u kunt daarin het volgende
lezen … ik geef u nu een klein stukje daaruit : “Om als student op onze
dienstverlening beroep te kunnen doen, moet je meerderjarig zijn of
gelijkgesteld, jonger dan 25 en een studie met voltijds leerplan volgen in een
erkende onderwijsinstelling. Hieronder vallen het voltijds secundair onderwijs,
het universitair onderwijs en het niet-universitair onderwijs. Daarnaast moet je
op het ogenblik van de aanvraag ingeschreven zijn voor je hoofdverblijfplaats
in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Gent. Een leefloon kan
ook toegestaan worden in andere onderwijsvormen, dat was een tweede
onderdeel van uw vraag, dan het hoger onderwijs als dat om een dagopleiding
gaat die leidt tot een overeenstemmend getuigschrift van onderwijs met
voltijds leerplan. Twee, de student voor het secundair volwassenenonderwijs
ingeschreven is voor gemiddeld, minstens 16 lestijden per week, 1 lestijd,
maar dit is al,zelfs van in mijnen tijd, 50 minuten. En voor het hoger
beroepsonderwijs ingeschreven is voor gemiddeld minstens 13 lestijden per
week. Verplichte stages worden gelijkgesteld met lesuren, en dat is ook
bepalend voor de kinderbijslag, iemand die volwassenenonderwijs volgt in
avondonderwijs zal geen steun krijgen als student.” Uw derde vraag ging over
de controle, en die is er uiteraard. De studies moeten normale vooruitgang
kennen, als norm hanteert het OCMW, de studieduur van een voltijds student
met een diploma contract. We voorzien de mogelijkheid om 1 jaar extra te
doen. Het normaal studieverloop is dan de normale studieduur, diploma
contract plus 1 jaar, dus we laten 1 falen toe. De student moet na de examens
zijn resultaten voorleggen. Aan de hand van de resultaten wordt de
hulpverlening al dan niet verlengd. Voor een leerling secundair, 18 plus dus,
zijn aangewezen of, aanwezigheden bepalend in functie van de resultaten. De
werkgroep studenten heeft ondertussen nota opgemaakt over de opvolgingen
van de aanwezigheden van leerlingen in het secundair. Door ook via een
evaluatie van het GPMI. Deze nota zal weldra worden voorgelegd aan het
BCSD Algemene Zaken van 21 juni. Het is namelijk zo dat ik vast gesteld heb
dat er steeds meer mensen ook in secundair onderwijs zitten en dat daar
natuurlijk er andere normen gelden en dat we daar toch naar aanwezigheid,
ook in de lessen, moeten gaan kijken. Het is evident dat de leerling / student
de studie-uitslagen voorlegt. Voor de paasvakantie en begin juni ontvangt hij
of zij ook een brief van het OCMW waarin hij wordt gewezen hij of zij wordt
gewezen op het belang van het binnenbrengen van de resultaten en het
uitoefenen van een vakantiejob tijdens de zomermaanden. Dus gedurende de
zomermaanden wordt er 1 maand geen leefloon uitbetaald en wordt er geacht
dat de student dan op die periode een vakantiejob uitoefent. Hij wordt hiertoe
aangemaand en verwittigd, in herinnering gebracht, dat staat ook in zijn GPMI,
maar daar wordt een herinnering voor gestuurd .Laatste punt van uw vraag
was de handhaving. Er wordt zeker in het kader van het handhavingsbeleid op
toegezien.
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De werkgroep studenten staat niet stil maar evalueert, past aan en stuurt bij in
functie van de veranderde onderwijslandschap en conform onze OCMW visie,
waarbij rechten en plichten duidelijk zijn, die op 21 juni aan het BCSD
Algemene Zaken wordt voorgelegd. Tot slot, voor iedere leerling / student,
wordt er een GPMI afgesloten. Ik heb ook gevraagd aan de diensten, dat is
misschien wat aanvullende informatie, om contact op te nemen met de … om
een brief te schrijven naar de hogescholen en de universiteiten, om erop te
wijzen dat wij dus een systeem hebben van studiecontracten plus 1 jaar. Wat
is de vaststelling? Dat er meer en meer studiebegeleiders de raad geven aan
studenten om een zeer licht programma te volgen, een zeer beperkt aantal
uren te volgen. Dat is leuk, maar natuurlijk maakt dit dat de studieduur enorm
verlengd en dat kan dus niet de bedoeling zijn. Enfin, één, ik vind dit verkeerd
om zo gemakkelijkheid, alé ik vind het verkeerd van de onderwijsinstellingen
om zo gemakkelijkheidsinstellingen, oplossingen te gaan kiezen voor
studenten. Dat vind ik al op zich zelf verkeerd. Maar los daarvan wil ik er ook
op wijzen, formeel op wijzen, we hebben dat al via informele contacten
gedaan, wil ik er ook formeel op wijzen, dat met dit advies te geven ook
leefloonstudenten in problemen kunnen komen met het OCMW. Alsjeblief…
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