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(BELGA) = Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel en dat van de Franse Gemeenschapscommissie
(Cocof) hebben een akkoord bereikt over een eerste herverdeling/hergroepering van de gebouwen en goederen van de campus van
het scholencomplex COOVI/CERIA te Anderlecht. Tegelijk krijgt het Nederlandstalige deel van de campus (het huidige COOVI) een
nieuwe naam: "Elishoutschool".

COOVI/CERIA was/is een tweetalig onderwijscomplex van de voormalige provincie Brabant, die sinds 1 januari van dit jaar gesplitst
is. De boedelscheiding had en heeft nog heel wat voeten in de aarde en is een heel ingewikkeld kluwen van rechten en belangen. De
zaak is nog niet helemaal rond, maar een eerste grote herverdeling en hergroepering ligt zo goed als vast. De Brusselse minister Rufin
Grijp, in de VGC bevoegd voor onderwijs, heeft maandag op een persconferentie de krachtlijnen van het voorlopig akkoord uitgelegd.

Met de laatste fase van de staatshervorming (de Sint-Michielsakkoorden) werd beslist om de provincie Brabant op te splitsen in twee
nieuwe provincies. Het personeel en de goederen van de oude provincie zouden verdeeld worden over de beide nieuwe provincies.
Voor de verdeling van de ex-provinciale eigendommen en diensten in Brussel ontwierpen de architecten van de staatshervorming een
zeer ingewikkeld verdelingsmechanisme, dat bij de concrete uitwerking op het terrein nog moeilijker leek dan het op papier al was.

In Brussel kwamen de provinciale bevoegdheden bij de gewestinstanties terecht. Het beheer van de onroerende goederen die
uitsluitend bestemd zijn voor de organisatie van het ex-provinciaal Nederlandstalig onderwijs op Brussels grondgebied, werd
toegekend aan de VGC, die voor het Franstalig onderwijs aan de Cocof. Datgene dat voor beide bestemd was, kwam in mede-
eigendom naar VGC en Cocof.

Concreet gaat het over de onderwijsinstellingen van het COOVI te Anderlecht, maar ook over de scholen voor bijzonder onderwijs in
Sint-Agatha-Berchem en Brussel-Stad. Het zwaartepunt ligt bij de campus van COOVI/CERIA, waar dit schooljaar 5.345 leerlingen
school lopen (1.931 N, ongeveer 32 procent / 3.414 F, zowat 68 procent). Er werken 310 gesubsidieerde Nederlandstalige en 470
Franstalige personeelsleden.

In een samenwerkingsakkoord beslisten alle betrokkenen op 30 mei 1994 om de eigendomsaandelen aan VGC en Cocof toe te
kennen in verhouding tot de oppervlakte die het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs in de gebouwen innamen. Daaruit resulteerde
de verdeelsleutel 40 N/ 60 F. Voor de verdeling van de kosten voor beheer, werking en onderhoud van de onroerende goederen in
mede-eigendom (wat dus niet verdeeld werd onder VGC en Cocof) werd dezelfde verdeelsleutel gehanteerd.

Een protocol dat VGC en Cocof afsloten op 22 december van vorig jaar, zette al deze overhevelingen in de praktijk om. De
administraties werkten in samenwerking met de schooldirecties een plan voor herverdeling en hergroepering van de gebouwen uit, dat
op 19 december door het VGC-College werd goedgekeurd. Dat plan regelt (voorlopig) vanaf 1 september 1996 tot 31 augustus 2000
de bezetting van de gebouwen en de daaruit voortvloeiende kosten.

Grijp stak maandag niet onder stoelen of banken dat het een ingewikkelde operatie geworden was. Nederlandstalige en Franstalige
afdelingen en klassen zaten (en zitten nu nog) kriskras door elkaar. Omdat dit naar het beheer toe onoverzichtelijk was, kwamen VGC
en Cocof overeen om hun scholen te hergroeperen in de bestaande gebouwen, met een minimum aan gemeenschappelijke structuren.

De VGC zal haar onderwijs kunnen onderbrengen in drie volledige gebouwen, terwijl ze ook nog twee vleugels van andere gebouwen
in gebruik kan nemen. Een vleugel van een groot gebouw zal gebruikt worden door de Erasmus-hogeschool (met de Vlaamse
Gemeenschap als inrichtende macht), die de VGC zal vergoeden voor werking en verwarming.

Door de herverdeling daalt het aandeel van de VGC in de werkingskosten van het domein van ruim 40 procent nu naar iets meer dan
33 procent vanaf 1 september volgend jaar, een besparing van 6 miljoen frank of meer per jaar.

De werken die nodig zijn om de herverdeling ook concreet in de gebouwen door te voeren en om de verhuis te betalen, worden
geschat op zo'n 180 miljoen frank. Zowat één derde (33 procent of ongeveer 65 miljoen frank) komt ten laste van de VGC. Het College
heeft daarvoor al ruim 51 miljoen frank ingeschreven op de begroting van volgend jaar.

Wat de verdeling van het personeel betreft duiken er specifieke problemen op voor het niet-gesubsidieerd personeel, dat vroeger
door de provincie betaald werd. Zo zijn er aan Nederlandstalige kant 157, waarvan de VGC er een honderdtal kan overnemen. De
57 resterende jobs zullen op termijn moeten verdwijnen, hoewel er volgens Grijp geen ontslagen zullen vallen. Het probleem wordt
overigens deels opgelost door natuurlijke afvloeiingen (pensioen, e.d.) die voorzien zijn de komende jaren, zei hij.

Bij het personeel dat in mede-eigendom blijft werken valt op dat zo'n 48 Nederlandstaligen werken voor Franstalige diensten. Dit zou
de VGC willen regelen door de Cocof voor dit personeel te laten betalen, een globaal bedrag van 60 miljoen frank. Hierover zijn VGC
en Cocof het echter nog niet eens.

30 april 1996 is vooropgesteld als streefdatum voor de afronding van de besprekingen over een definitieve verdeling van de gehele
campus. Die definitieve verdeling zou concreet rond moeten zijn voor 1 september 2000. Maar "hoe sneller de notariële akte over de
uittreding uit onverdeeldheid kan getekend worden, hoe beter", zei Grijp maandag.
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