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Interpellatie

Agenda nr. 14/1 Interpellatie in verband met klaarheid gevraagd over tickets 
Tomorrowland voor provinciebestuur (voorwaarden en 
aantallen), ingediend door Nicole Naert (PVDA+).

Op 3 mei ontvingen de provincieraadsleden een mail van gedeputeerde Bruno 
Peeters met een uitnodiging voor een begeleid werkbezoek aan het festival 
Tomorrowland op zaterdag 22 of 29 juli. De mogelijkheid werd geboden om 
aansluitend, samen met partner, het festivalgebeuren van die dag bij te wonen.

Zowel de PVDA-fractie als leden van andere partijen, die ons hierover aanspraken, 
interpreteerden dit als een nieuwe regeling waarbij nog slechts tickets voor het 
festival zouden toegekend worden na voorafgaande deelname aan het werkbezoek. 
In een perscommuniqué heeft onze partij bijgevolg haar tevredenheid uitgedrukt. 
Dit was een stap in de richting van de door ons gevraagde sanering en 
transparantie.

Tot onze verrassing is er daarna vanuit het kabinet van de gedeputeerde 
tegenstrijdige communicatie gevolgd. Tegenover Het Laatste Nieuws werd, onder 
de titel ‘Toch werken voor ze gratis mogen feesten’, onze interpretatie bevestigd: 
‘Op 22 en 29 juli, wordt een werkbezoek georganiseerd voor de Antwerpse 
provincieraadsleden waarbij ze in het kader van hun job onder andere het 
controlecentrum, het ecocentrum en het mediadorp bezoeken. Daarvoor en daarna 
hebben ze gratis toegang tot het festival.’ Dat is dus voor ons OK – of men nu ook 
al vóór het werkbezoek op het festival aanwezig is, en niet alleen daarna, is voor 
ons echt geen punt.
In Gazet van Antwerpen verscheen evenwel een compleet verschillende versie. 
Onder de titel ‘Toch nog gratis tickets voor Tomorrowland‘ liet hetzelfde kabinet 
daar weten dat ‘het werkbezoek niet verplicht is en geen voorwaarde vormt om 
alsnog gratis tickets te bekomen’. Wat is het nu eigenlijk?

Om klaarheid te scheppen en voorgoed de hele toestand te saneren rond het 
pakket gratis tickets, ter waarde van maar liefst 42.000 euro, leggen we u bijgevolg 
vijf vragen voor:

1) Is het bekomen van gratis toegang tot het festival voor de 
provincieraadsleden vanaf nu formeel gekoppeld aan de voorwaarde van 
deelname aan het werkbezoek in het kader van hun toezichtsfunctie?

2) Gaat de deputatie, tevens directiecomité van APB De Schorre, nu ook in een 
beweging komaf maken met het grote pakket gratis tickets waarover ze 
beschikt bovenop die voor de provincieraadsleden en die ze tot nu toe, 
zonder controle en verantwoording, kon gebruiken voor eigen netwerking? 



In onze ogen is dat een noodzaak willen we de zaak helemaal gezond maken 
zodat er definitief een streep onder getrokken kan worden.
Op die wijze evolueren we immers van 450 gratis tickets voor politieke 
mandatarissen, zonder verantwoording en controle, naar een honderdtal 
waarvoor eerst een zinvolle prestatie moet geleverd worden. De publieke 
opinie zal dit wél waarderen.
Kan u ons aansluitend bij, en voorafgaand aan, dit tweede punt, het 
antwoord geven op deze vraag drie.

3) Hoeveel gratis tickets van het totale pakket voor het provinciebestuur 
kwamen bij wie terecht in de voorbije festivaljaren 2013, 2014, 2015 en 
2016? Concreet: hoe werden ze verdeeld over provincieraadsleden en 
deputatie?
In de hele commotie over deze gratis tickets is immers bijna uitsluitend 
gesproken over de provincieraadsleden. Dat het overgrote deel evenwel ter 
beschikking staat van de deputatie is, ten onrechte, onder de radar 
gebleven.
Omdat uw bestuur tot nu toe weigerde klaarheid te scheppen over aantallen 
en verdeling van de gratis tickets zijn wij hiervoor, tot nu toe, aangewezen 
op schattingen. En wel op basis van het enige concrete cijfer dat bekend is 
met betrekking tot de omvang van het pakket gratis tickets. Daarover 
vinden we in de gebruiksovereenkomst van 2013 tussen De Schorre en 
ID&T-Tomorrowland dat dit pakket in geval van een enkelfestival een 
waarde heeft van 32.000 euro en van 42.000 euro bij een dubbelfestival. 
Voortgaande op de prijs van 92 euro voor een standaarddagticket in het jaar 
2014 (82,5 euro + 9,5 euro voor de treasure-armband) mogen we dus 
aannemen dat het provinciebestuur bij dit dubbelfestival ongeveer 454 
gratis tickets heeft ontvangen (42.000 : 92). Aangezien volgens het kabinet 
van gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA) ‘minder dan de helft van de 72 
provincieraadsleden hun twee gratis tickets opvroegen’ – aldus de kranten 
van 24 maart - schoten er dus nog meer dan 350 gratis tickets over die de 
gedeputeerden naar believen konden uitdelen voor hun ‘netwerking’.
In plaats van de verkozenen en het publiek te laten gissen, vragen we u om 
de exacte cijfers te geven, in het kader van een transparant en 
democratisch bestuur.
Dit moet perfect mogelijk zijn vermits het pakket gratis tickets van 32.000 
of 42.000 euro deel uitmaakte van de huurprijs die ID&T-Tomorrowland 
diende te betalen en dus met documenten gestaafd moest worden. Wij 
verwachten dat u ons alvast de gegevens van 2014 bekend maakt. Toen 
ging het immers om een dubbelfestival, wat vanaf nu ieder jaar het geval zal 
zijn indien de recente beslissing overeind blijft.

Tot slot hebben we volgende bijkomende vragen.

4) (Een reeks vragen waarvan wij hopen dat ze overbodig zijn). Indien er toch 
niet zou ingegaan worden op onze tweede vraag, om ook het belangrijke 
extra pakket gratis tickets ten behoeve van de netwerking van de 
gedeputeerden af te schaffen, om hoeveel tickets zal het dan dit en 
volgende jaren gaan? Welke grens legt het bestuur zich daar dan bij op? 
Mag ID&T die aanrekenen aan het provinciebestuur en aan welk bedrag (per 
ticket en in totaal)? Gaat de deputatie in voorkomend geval criteria voor 
verdeling bekend maken evenals het aantal en type van ontvangers die, 
conform een bepaald criterium, een ticket kregen?
Zoals wij in een eerdere interpellatie aangaven sluiten wij niet per se uit dat 
beperkt pakket tickets op die wijze bijvoorbeeld, in volle transparantie en 
met verantwoording, verdeeld of verloot worden onder personeelsleden, op 
de eerste plaats diegenen met bijzondere verdiensten voor het betrokken 
domein of evenement.



5) Tenslotte. Indien bevestigd wordt – wat wij hopen – dat voortaan deelname 
aan het werkbezoek verplicht is om, als provincieraadslid, gratis toegang te 
krijgen tot het festival, gaat deze formule elk jaar voor alle raadsleden 
herhaald worden? Volgens onze fractie is dit niet nodig. De volgende jaren 
kan het voorbehouden worden voor die leden van de raad van bestuur die, 
omwille van vakantie of andere redenen, nog niet eerder konden 
deelnemen. Een algemene heruitgave voor ieder lid lijkt ons slechts nuttig 
bij hernieuwing van de raad en/of belangrijke nieuwe wijzigingen of 
investeringen in verband met evenement.


