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1. VRAGEN VAN DE LEDEN EN ANTWOOR-
DEN VAN DE MINISTERS

A. Vragen waarop werd geantwoord binnen de regle-
mentaire termijn (Regl. art. 76, 3 en 4)

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE
REGERING
VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, KMO,
WETENSCHAPSBELEID, ENERGIE EN
EXTERNE BETREKKINGEN

Vraag nr. 38
van 2 februari 1994
van de beer W. VERREYCKEN

Belgische delegatie in het Europees Comité der RegioS
- Zetelverdeling

Op 28 april 1992 en 1 juni 1993 stelde ik aan de minister
reeds schriftelijke vragen over de zetelverdeling in de
Belgische delegatie in het Europees Comité der Re-
gio’s. Hij antwoordde mij dat het Vlaamse regeerak-
koord ter zake stipuleert dat Vlaanderen over 7 van
de 12 aan België toegekende mandaten dient te be-
schikken en dat hiertoe overleg zou worden gepleegd
met de andere gemeenschappen en gewesten.

Na de bilaterale ontmoetingen van 15 en 17 juli 1993
met het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstede-
lijke Gewest, is de minister blijkbaar van idee veran-
derd want ik verneem dat Vlaanderen slechts 6 van de
12 zetels zou innemen, wat helemaal niet overeenkomt
met de bevolkingsaantallen van de gemeenschappen.

Vanzelfsprekend kan ook de goocheltruc van de Duits-
talige die beurtelings Nederlandstalig of Franstalig
wordt verklaard niet als schaamlapje worden gehan-
teerd.

Graag vernam ik van de minister waarom hij het re-
geerakkoord onder de tafel veegt.

Welke middelen zal hij nog inzetten om toch nog de
oorspronkelijk geëiste zetelverdeling te realiseren ?

Antwoord

De samenstelling van de Belgische delegatie in het
Comité van de Regio’s van de Europese Unie gaat uit
van een verdeling in 7 Nederlandstalige mandaten en
5 Franstalige mandaten. Dit beginsel werd goedge-
keurd tijdens het overleg tussen de drie gewesten van
5 juli 1993 en werd ook door de federale regering
bevestigd.

Aangezien de Duitstalige Gemeenschap ook vragende
partij was voor een vertegenwoordiging in het Comité
van de Regio’s, werd hiervoor met instemming van alle
betrokken regeringen een ad hoc regeling uitgewerkt.
Hierdoor kan de culturele verscheidenheid van ons
land ook weerspiegeld worden in de Belgische delega-
tie van het Comité van de Regio’s.

MINISTER VICE-PRESIDENT VAN DE
VLAAMSE REGERING
VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU EN
HUISVESTING

Vraag nr. 91
van 14 januari 1994
van de heer J. DE MOL

Kleiontginning en afrnageringszand
vraag tot exploitatie

in Zingem - Aan-

Op 26 juni 1989 werd door de gemeente Oudenaarde
de aanvraag tot exploitatie van een klei- en zandwin-
ning door de firma Vandemoortele n.v. uit Oudenaar-
de op het grondgebied van Zingem negatief geadvi-
seerd en op 23 augustus 1990 door de bestendige depu-
tatie van de provincie Oost-Vlaanderen geweigerd. Er
werd geargumenteerd dat de betreffende site niet in
een ontginningsgebied ligt maar in het gewestplan
wordt aangeduid als vallei- en brongebied, dat de wa-
terhuishouding in de gemeente en de stabiliteit van de
ondergrond zouden worden verstoord en dat in de
buurt een geplande waterwinningszone ligt, waardoor
de nabestemming onaanvaardbaar is. Tegen deze be-
slissing ging de firma Vandemoortele in september
1990 in beroep, onder andere argumenterend dat zij
niet ten volle gebruik heeft kunnen maken van de
tijdelijke exploitatievergunning wegens de langdurige
procedure om de exploitatie te bekomen en wegens de
instorting van de bouwmarkt. Dit beroep werd sinds-
dien nog steeds niet behandeld. Naar ik echter ver-
neem adviseerde de bevoegde administratie reeds een
tijd geleden het beroep negatief.

Is het juist dat de bevoegde administratie negatief
advies gaf over het beroep van de firma Vande-
moortele ? Werd de minister reeds op de hoogte
gebracht van dit advies ?

Zo ja, werd door de minister reeds een beslissing
genomen ? Hoe luidt deze beslissing ?

De oude reglementering van ARAB voorzag geen
termijn waarbinnen de overheid een beslissing dien-
de te nemen. In de Vlarem-regeling is dit wel voor-
zien. Meent u niet dat de oude ARAB-aanvragen
versneld zouden moeten worden afgehandeld ?
Werden hiertoe reeds maatregelen genomen ? Wel-
ke eindtermijn werd bepaald voor het afwerken van
de ARAB-dossiers ?

Antwoord

Bedoeld ARAB-dossier werd mij begin februari door
de administratie overgemaakt, zodat ik eerstdaags een
beslissing in deze zaak zal kunnen treffen. Vooraleer
deze beslissing genomen is, wens ik niet verder in te
gaan op de vraag met betrekking tot de inhoud van de
adviezen.
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Met betrekking tot de afwerking van de ARAB-dos-
siers moet ik het lid er attent op maken dat een vrij
lange behandelingstermijn inherent is aan de procedure
voorzien bij de behandeling van de ARAB-dossiers.

Zo worden bijvoorbeeld nu nog steeds nieuwe ARAB-
beroepen door mijn ambt ontvangen, ondanks het feit
dat de laatste ARAB-vergunningsaanvragen uiterlijk
op 31 augustus 1991 zijn ingediend. Gelet op het uitdo-
vend karakter van de ARAB-dossiers acht ik het niet
opportuun nu nog een wijziging van de procedure voor
de behandeling van deze ARAB-dossiers in overwe-
ging te nemen. Bedoelde exploitanten kunnen overi-
gens hun vergunningssituatie regelen door indiening
van een vergunningsaanvraag in toepassing van de Vla-
rem-reglementering.

Vraag nr. 93
van 14 januari 1994
van de heer J. DE ROO

Mestactieplan en Groene Hoofdstructuur - Naleving

Welke dienstnota’s, onderrichtingen en/of omzend-
brieven stuurde de minister naar de betrokken ad-
ministraties om bij de behandeling van en/of te ver-
lenen adviezen betreffende bouw- en milieuvergun-
ningen geen rekening te houden met de inhoud en
de gegevens van het Mestactieplan en de Groene
Hoofdstructuur ?

Welke dienstnota’s, onderrichtingen en/of omzend-
brieven stuurde de minister naar de betrokken ad-
ministraties om bij de behandeling van en/of te ver-
lenen adviezen betreffende bouw- en milieuvergun-
ningen rekening te houden met de inhoud en de
gegevens van het Mestactieplan en de Groene
Hoofdstructuur ?

Antwoord

Inzake de behandeling van bouwvergunningen heb ik
geen enkele onderrichting gegeven aangezien dit niet
onder mijn bevoegdheid ressorteert.

Ik heb in een dienstnota gericht aan de Aminal gesteld
dat het Mestactieplan een beleidsdocument is, zonder
enige juridische waarde, zodat in de adviezen over
milieuvergunningen nog niet naar het Mestactieplan
kan worden gerefereerd.

Ook inzake de Groene
structie gegeven.

Hoofdstructuur is dezelfde in-

Vraag nr. 96
van 17 januari 1994
van de heer M. CORDEEL

Inzameling klein gevaarlijk
nerparken - Evaluatie

afval en exploitatie con tai-

Ruim een jaar geleden hebben de Vlaamse gezinnen
een milieubox ter beschikking gekregen om op vrijwil-
lige basis het milieuonvriendelijke klein chemisch afval
uit het huishoudelijk afval te houden. Voor de verwer-

king heeft de minister eerder een protocol afgesloten
met het industrieel afvalverwerkingsbedrijf Indaver in
het Antwerpse havengebied.

Van bij de lancering van het project tot inzameling van
klein chemisch afval werd vooropgesteld dat per inwo-
ner 1,2  kg klein gevaarlijk afval zou moeten kunnen
worden opgehaald. Voor Vlaanderen zou dat neerko-
men op een totale hoeveelheid van circa 7.200 ton.
Ongeveer de helft daarvan kan gerecupereerd worden,
maar de minister zal toegeven dat de hele campagne
staat of valt met het sensibiliseren van de bevolking.

1.

2.

Voldoen de eerste inzamelresultaten aan de voorop-
gestelde verwachtingen ? Indien niet, waaraan moet
dat dan worden toegeschreven en hoe ziet de evolu-
tie eruit ?

Op enkele uitzonderingen na beschikt bijna elke
gemeente of stad over een containerpark. Toch ho-
ren we regelmatig sombere berichten over ineenge-
storte prijzen van de afzetmarkt ter zake (papier,
glas). Hoe evalueert de minister de exploitatie van
containerparken in Vlaanderen ? Graag extra toe-
lichting over de toestand in het Waasland. In hoe-
verre hypothekeert een al dan niet ingestorte afzet-
markt de exploitatie van containerparken ?

Antwoord

Overeenkomstig het besluit van 13 maart 1991 van
de Vlaamse Executieve tot vaststelling van de alge-
mene voorwaarden die gelden voor de verwijdering
van gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen (KGA-
besluit) zijn de gemeenten ertoe gehouden om re-
gelmatig op hun kosten KGA afzonderlijk in te za-
melen. Voornoemd besluit bepaalt eveneens welke
soorten huishoudelijke afvalstoffen als gevaarlijke
huishoudelijke afvalstoffen worden beschouwd. Te-
gen 31 december 1993 diende het KGA in alle ste-
den en gemeenten van het Vlaamse Gewest selectief
te worden ingezameld.

De selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval
(KGA) door de gemeenten wordt door de OVAM
nauwkeurig opgevolgd.

In 1992 zamelden reeds 142 van de 308 gemeenten
het klein gevaarlijk afval zoals gedefinieerd in voor-
meld KGA-besluit, in. De overige 166 gemeenten
zamelden slechts afvalolie of helemaal geen KGA
in. De totale ingezamelde hoeveelheid KGA in het
Vlaamse Gewest bedroeg in 1992 1.522.413 kg. Per
inwoner werd in 1992 gemiddeld 265 gram KGA
opgehaald. Eenmaal de KGA-inzameling in alle ge-
meenten van het Vlaamse Gewest georganiseerd en
de KGA-inzameling op kruissnelheid is gekomen,
zal deze hoeveelheid toenemen. Pas later dit jaar
zullen de inzamelresultaten van 1993 bekend zijn
daar de gemeenten jaarlijks vóór 30 april aan de
OVAM ondermeer volgende informatie van het
voorbije jaar moeten overmaken :

- de totalisatie van het afvoerregister van de
KGA-inzameling door middel van door de
OVAM ter beschikking gestelde modelformulie-
ren ;

- copies van de facturen van het ingezamelde
KGA, met vermelding van het gewicht.
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2. Vóór 1 januari 1995 moeten alle inwoners van het
Vlaamse Gewest terecht kunnen bij een container-
park.

In 1993 telde het Vlaamse Gewest 187 operationele
containerparken verspreid over 172 gemeenten. 19
gemeenten sloten een overeenkomst af met een na-
burige gemeente of intercommunale teneinde ge-
bruik te maken van een reeds ingericht container-
park. In totaal konden in 1993 de inwoners van 191
gemeenten gebruik maken van een operationeel
containerpark.

De containerparken (brengmethode) zullen steeds
als complementair aan de huis-aan-huisophaling
(ophaalmethode) behouden worden met het oog op
inzameling van niet huis-aan-huis opgehaalde com-
ponenten en van specifiek en/of occasioneel tot
stand gekomen afvalstoffen. Door het grote succes
van sommige containerparken dienen de gemeenten
meer en meer een uitbreiding van hun container-
park te overwegen.

De door de burger aangeleverde fracties worden
door de parkwachter nauwkeurig gecontroleerd.
Men mag aannemen dat de vervuilingsgraad van de
selectief ingezamelde afvalstoffen via het container-
park minder hoog is dan bij niet-gecontroleerde in-
zamelmethoden bv. via glascontainers. Dit brengt
mee dat de recyclagemogelijkheden van deze inge-
zamelde fracties dan ook hoger zijn en een betere
afzetprijs met de ophaler/eindverwerker  kan wor-
den bedongen. Momenteel zijn de afzetprijzen voor
papier, karton en glas (lage positieve tot negatieve
marktwaarde) zowel op de Vlaamse als op de bui-
tenlandse afzetmarkt gestabiliseerd.

Bij de gemeenten aangesloten bij de Intercommuna-
le Vereniging voor huisvuilverwerking Midden-
Waasland (MIWA) is de situatie wat betreft de aan-
leg of exploitatie van een containerpark in deze
gemeenten de volgende :

- de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Waasmunster
hebben een optie genomen tot aanleg van een
containerpark in hun gemeente ;

- de gemeenten Sint-Niklaas en Stekene  hebben
reeds een containerpark in exploitatie ;

- de aanleg van het containerpark in de gemeente
Temse bevindt zich in haar eindfase.

Vraag nr. 97
van 17 januari 1994
van de heer M. CORDEEL

Barbierbeek in het Waasland - Vervuiling

Het is de minister goed bekend dat de kwaliteit van
het oppervlaktewater in Vlaanderen nog veel te wen-
sen overlaat. Sedert de oprichting van Aquafin is de
waterzuivering in een stroomversnelling terechtgeko-
men, maar toch zal het nog minstens tot 1995 duren
vooraleer er merkbare resultaten zullen zijn.

Mijn bezorgdheid gaat uit naar de kwaliteit van de
Barbierbeek, een 15 km lange beek, die vloeit door
vier Wase gemeenten : Sint-Niklaas, Temse, Beveren
en Kruibeke.

Alle analyses wijzen op een sterke vervuiling van deze
beek. Volgens sommige milieudeskundigen is deze
beek biologisch dood.

Is de Barbierbeek er inderdaad op ecologisch vlak
zo slecht aan toe ? Graag de meest recente gegevens
ter zake.

In hoeverre kunnen de initiatieven van Aquafin in
de regio al dan niet bijdragen tot een gezondere
Barbierbeek ?

Welke zijn de voornaamste bronnen van vervuiling
en welke initiatieven worden overwogen om de ver-
vuiling aan banden te leggen ?

De gemeente Kruibeke diende een aanvraag in tot
bescherming als landschap voor een deel van de
Barbierbeekvallei. Hoever staat het met deze aan-
vraag ?

Antwoord

In antwoord op de vragen kan ik het volgende meede-
len.

1. De ecologische toestand van een waterloop kan
worden beoordeeld enerzijds aan de hand van de
waterkwaliteit en anderzijds aan de hand van de
structuurkenmerken.

Binnen het bekken van de Barbierbeek wordt op 5
plaatsen door de Vlaamse Milieumaatschappij de
waterkwaliteit onderzocht, alle gelegen op de Bar-
bierbeek. Deze meetpunten werden vastgelegd in
functie van enkele belangrijke lozingen.

Tabel a : Situering meetpunten VMM - immissiemeetnet binnen het bekken van de Barbierbeek

VMM NR.

1980,OO
1981 ,OO
1990,oo

2000,00
2002 ,oo

Waterloop COICODE

Barbierbeek 841/30000
Barbierbeek 841/30000
Barbierbeek 841/3000

Barbierbeek 841/30000
Barbierbeek 841/30000

Gemeente

Kruibeke
Kruibeke
Beveren

Temse
Temse

Omschrijving

vr monding in Schelde
vr monding in Kruibeekse Kreek
Haasdonk, Muizenhol-Boterpot, afw. B-slachterij,
afw. weg
Muizenhol, opw. slachterij, opw. weg
Luiseek
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In tabel b worden de recentste waterkwaliteitsgegevens met betrekking tot de Barbierbeek opgegeven.

VMMNR BB189 BB193 - T + BPI’90 BPI’91 BPI’92 - T +

1980,OO 6 11,6 8,83 6,68 0 4,92 4,92

1981,OO

1990,oo 2 25,34 16,Ol 15,64 0 977 927

2000,00 4 5 1 8,63 8,35 7,04 0 1,59 1,59

2002,oo 4

BBI : Belgische Biotische Index : is een maat voor de biologische waterkwaliteit ; de schaal is gelegen tussen 0 (= zeer slechte
waterkwaliteit) en 10 (= zeer goede waterkwaliteit)

BPI : Basis prati-index is een maat voor de fysica-chemische waterkwaliteit ; steeds groter dan nul doch hoe lager hoe beter de
waterkwaliteit

- *. Verslechtering

T : Toestandsverandering

+ : Verbetering

2.

Fysisch-chemisch wordt een zware belasting waarge-
nomen afwaarts de lozing van pluimveeslachterij
Van Hoey en het textielveredelingsbedrijf Melapret
(meetpunt 1990). In de periode 1990-1991 wordt op
dit punt een drastische verbetering vastgesteld, niet-
tegenstaande de kwaliteit tot op heden slecht blijft.
De verbetering op het meetpunt  1980 is het gevolg
van het positieve effect op meetpunt  1990.

De biologische kwaliteit nabij de monding in de
Schelde (meetpunt 1980) was in 1989 matig (BBI
6) ; de kwaliteit op de middenloop (2000, opwaarts
1990) is steeds slecht tot matig (BBI 4-5) in de
periode 1989-  1993.

Te oordelen naar onderzoek ter plaatse op boven-
vermelde punten, zijn de structuurkenmerken
(meandering, stroomkuilenpatroon) nog in vol-
doende mate aanwezig en is de beek als dusdanig
potentieel ecologisch waardevol.

De inzameling en zuivering van het op riolering
geloosd (of te lozen) afvalwater dat vooral van huis-
houdelijke doch ook deels van industriële herkomst
is, vergt de uitbouw van een wijdvertakt leidingen-
net dat hetzij louter gravitair hetzij deels door mid-
del van pompstations afwatert naar een openbare
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Door de opmaak
van het investeringsprogramma 1995-1999 werden
de krijtlijnen met betrekking tot de uitbouw van de
bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur uitge-
zet. Deze infrastructuurwerken hebben enerzijds de
opname van de verzamelpunten van de gemeentelij-
ke riolering en anderzijds de afleiding ervan naar
een bestaande of nog te bouwen zuiveringsinstalla-
tie tot doel.

Binnen het bekken van de Barbierbeek is tot op
heden geen bovengemeentelijke zuiveringsinfra-
structuur bestaande. De huishoudelijke vuilvracht
aanwezig in dit bekken zal toekomstig worden afge-
leid naar één van de volgende installaties : Sint-

Niklaas  (bestaande installatie), Beveren, Temse of
Rupelmonde. Hierna worden deze verschillende
zuiveringsgebieden besproken waarbij de stand van
zaken van de uitbouw van de bovengemeentelijke
zuiveringsinfrastructuur aangegeven wordt. Hierbij
is per definitie een zuiveringsinfrastructuur aange-
geven wordt. Hierbij is per definitie een zuiverings-
gebied het gebied waarvan het afvalwater huidig of
toekomstig naar één zuiveringsinstallatie geleid en
behandeld wordt.

Zuiveringsgebied Sint-Niklaas

Het voorziene collectorschema voor het zuiverings-
gebied Sint-Niklaas is reeds verregaand uitge-
bouwd. De zuiveringsinstallatie van Sint-Niklaas,
type bacteriebedden, werd in 1964 gebouwd met
een ontwerpcapaciteit van 80.000 I.E. Op deze in-
stallatie sluiten reeds de moerriolen Europark-Oost
en Parklaan-Industriepark evenals de collector Kuil-
damstraat aan. Op de goedgekeurde investerings-
programma’s werden er geen projecten meer opge-
nomen.

Zuiveringsgebied Beveren

Binnen dit zuiveringsgebied wordt de aanvang tot
uitbouw van het voorziene collectornet gestart met
het investeringsprogramma 1996 waarop een eerste
fase van de zuiveringsinstallatie Beveren gepland is.
Op de investeringsprogramma’s 1997 t.e.m. 1999
werd de verdere grondige uitbouw van het collector-
net goedgekeurd.

Onderstaande tabel geeft voor de investeringspro-
gramma’s 1996 t.e.m. 1999 een overzicht, voor het
gehele zuiveringsgebied, van de goedgekeurde pro-
jecten met hun meest relevante gegevens.
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Investe-
ringspro-
gramma

Project-
nummer

Projectomschrijving Meest Aansluitb. Aansluitb.
actuele huishoud- huishoud-
raming vuilvracht/ vuilvracht/

in mio BF Onmiddellijk na uitvoer
(in EI) TRP (IE)

1996

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997-1999

1997-1999

1997-1999

1997-1999

1997-  1999

1997-1999

1997-1999

96400 RWZI Beveren Fase 1

97440 Col1 + PS = PL Zillebeek-Kromstraat-
Broekstraat

97441

97442

97470

97471

97472

97473

Collector Beveren-Zuid

Collector Vrasene

Verbindingsriolering Bosbeek

Verbindingsriolering Glazen Leeuw

Verbindingsriolering Kasteeldreef-Donkerstraat-
Heiveldstraat

Verbindingsriolering Beekstraat-Kolkstraat
(Vrasene)

Verbindingsriolering Pastoor Steenstraat-Linden-
laan

Collector Melsele Fase 2

Collector Melsele Fase 1

Verbindingsriolering Gaverlandwegel (Melsele)

Verbindingsriolering Aansluiting Haasdonk

Collector Nieuwkerken-Waas (Fase Oost)

Collector Nieuwkerken-Waas (Fase West)

121,0

92,l

54,9 2.091 3.647

57,9 1.988 2.323

11,6 3.455 3.455

19,8 3.357 3.357

24,3 2.208 2.208

979 728 1.050

31,2 1.059 1.130

65,2 2.940 3.154

70,5 594 594

16,7 1.246 1.528

29,5 712 1.534

54,6 1.443 2.051

52,9 1.486 2.068

4.573

45 .ooo

4.723

Zuiveringsgebied Temse

Een deel van de collectoreninfrastructuur is reeds be-
staand binnen dit zuiveringsgebied : de collector Vrou-
wenhofbeek met bijhorend pompstation Wilfordkaai
en een eerste fase voorzien op het investeringspro-
gramma  1997 :
- RWZI Temse
- collector Hollebeek

- verbindingsriolering Grote Dweerstraat
- RWZI Temse

Een beschrijving van deze projecten, hun kostprijs en
de aan te sluiten vuilvracht werd samengebracht in
onderstaande tabel.

Investe-
ringspro-
gramma

Project-
nummer

Projectomschrijving Meest Aansluitb. Aansluitb.
actuele huishoud- huishoud-
raming vuilvracht/  vuilvracht/

in mio BF Onmiddellijk na uitvoer
(in EI) TRP (IE)

1997 97401 RWZI TEMSE 90,o

1997 97454 COLL HOLLEBEEK 5s 9.292 9.462

1997 97489 Verbindingsriolering Grote Dweerstraat 15,8 500 500
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Zuiveringsgebied Rupelmonde

Binnen dit zuiveringsgebied is er nog geen hoofdzuive-
ringsinfrastructuur bestaande. Pas door de goedkeu-
ring van het investeringsprogramma 1997-1999 werd
een aanvang genomen met de uitbouw van dit zuive-

ringsgebied door de planning van een RWZI Rupel-
monde en een aantal collectoren en verbindingsriole-
ringen. Een beschrijving van deze projecten, hun kost-
prijs en de aan te sluiten vuilvracht werd samenge-
bracht in onderstaande tabel.

Investe-
ringspro-
gramma

Project-
nummer

Projectomschrijving Meest Aansluitb. Aansluitb.
actuele huishoud huishoud
raming vuilvracht/ vuilvracht/

in mio BF Onmiddellijk na uitvoer
(in EI) TRP (IE)

1997-1999 RWZI Rupelmonde 120,o 10.114 10.114

1997-1999 Col1 Kruibeke-Rupelmonde Fase 2 32,6 5.740 5.740

1997-1999 Col1  Kruibeke-Rupelmonde Fase 1 51,2 2.816 2.186

1997-1999 Ps+Pl Gelaagstraat (Steendorp) 9,7 1.450 1.450

1997-1999 Col1 + PS = PL Nederstraat (Rupelmonde) 9,6 1.557 1.557

1997-1999 Verbindingsriolering Parklaan 471 1.155 1.235

1997-1999 Verbruikingsriolering Kuirbekestraat-Kemphoek-
straat

11,5 940 1.000

3. De vervuiling van de Barbierbeek is te wijten aan
de afvalwaterlozingen van de volgende drie sectoren
namelijk de huishoudens, de industrie en de land-
bouw.

Op basis van de door de Vlaamse Milieumaatschap-
pij opgemaakte AWP II-inventarisatiestudie van
1991 (voor de Barbierbeek) kan er geconcludeerd
worden dat er binnen het hydrografisch bekken van
de Barbierbeek een potentiële verontreiniging aan-
wezig is van + 23.300 inwoners.

In dezelfde studie worden de emissievrachten weer-
gegeven afkomstig van de debietsproportionele
monsternames bij de bedrijven Van Hoey en Alca
Petroleum. Naast deze bedrijven zijn binnen dit
bekken nog heel wat andere bedrijven aanwezig
evenwel zijn deze op het vlak van emissie minder
betekenisvol ten opzichte van voormelde bedrijven.

Eveneens werd in de voormelde studie de verontrei-
niging vanuit de landbouw ingeschat. Op basis van
de cijfers van de land- en tuinbouwteling van mei
1990 voldoet geen enkele gemeente (Sint-Niklaas,
Beveren, Kruibeke en Temse) behorende tot dit
bekken aan de gestelde fosfaatnorm.

Om de vooropgestelde waterkwaliteitsdoelstelling
op termijn te halen dienen de verschillende veront-
reinigingsbronnen sterk gereduceerd te worden.
Teneinde dit beoogde doel te bereiken dient een
evenwichtig geheel van maatregelen per subhydro-
grafisch bekken te worden uitgewerkt.

Deze maatregelen zijn te klasseren onder respectie-
velijk :

- het investeringsbeleid ;

- het vergunningen-, inspectie- en heffingenbe-
leid ;

- het beleid m.b.t. sensibilisering

In de door de Vlaamse Milieumaatschappij in op-
maak zijnde AWP II-studies wordt vanuit de relatie
immissie-emissie gedefinieerd welke maatregelen
op termijn nodig zijn ten aanzien van de verschillen-
de verontreinigingsbronnen.

Het is evenwel duidelijk dat het terugdringen van
de verontreiniging van huishoudelijke herkomst
vooral door een gericht investeringsbeleid (zowel
gewestelijk als gemeentelijk) zal dienen gerealiseerd
te worden. Op langere termijn zullen ook maatrege-
len ter sanering van geïsoleerde lozingen noodzake-
lijk zijn.

De sanering van de verontreiniging van industriële
herkomst zal vooral via een coherent vergunningen-
en inspectie- en heffingenbeleid dienen bereikt te
worden en in mindere mate via het investeringsbe-
leid. De aanpak en de verontreiniging van agrari-
sche oorsprong staat centraal in het recente goedge-
keurde Mestactieplan.

4. Bescherming als landschap behoort niet tot mijn
bevoegdheid.

Vraag nr. 99
van 18 januari 1994
van de heer J. DE ROO

Groene Hoofdstructuur - Gevolgen

Graag hadden wij een antwoord ontvangen op volgen-
de vragen :
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1. Indien de weilanden van een landbouwer in een
rode zone, met andere woorden een natuurkernge-
bied, gesitueerd worden, zullen hem dan uitbatings-
beperkingen in het kader van de Groene Hoofd-
structuur worden opgelegd ? Welke beperkingen
bedoelt men hier ?

Een der beleidsinstrumenten, met name de beheers-
overeenkomsten waarbij de eigenaar eigenaar blijft
van zijn gronden doch waarbij de bewerking van de
gronden enkel mag gebeuren mits bepaalde afspra-
ken worden gerespecteerd, brengt voor de landbou-
wer grondige wijzigingen mee. Wordt de gebruiker
hiervoor vergoed ? Zo ja, over welke bedragen
spreekt men hier ?

De Groene Hoofdstructuur werd eind november-
begin december 1993 opgesteld als een beleidsvisie
vanuit de sector natuur en milieu. Tijdens de maand
december werden betrokkenen gesensibiliseerd en
kon men tot 15 januari 1994 gefundeerde alternatie-
ve voorstellen indienen of alternatieve zoneringen
suggereren bij het ministerie van Leefmilieu. Hoe-
veel gemeenten hebben van deze mogelijkheid ge-
bruik gemaakt, dit opgesplitst per provincie ?

Antwoord

1. In de Richtnota over de Groene Hoofdstructuur van
14 februari 1991, uitgegeven door de voorgaande
Vlaamse minister van Leefmilieu, werden een aan-
tal voorstellen geformuleerd voor de invulling van
de GHS t.o.v. de landbouwexploitatie. Deze voor-
stellen werden overgenomen en uitgebreid door de
MINA-raad in haar unaniem advies van 19 januari
1993.

2

Ik had mij voorgenomen over al deze informatie
een ruim maatschappelijk overleg te organiseren,
waartoe evenwel geen bereidheid bestond. Momen-
teel wordt gewerkt aan een voorontwerp van de-
creet op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
waarin de modaliteiten van een gebiedsgericht na-
tuurbeleid zullen worden vastgelegd met zowel sti-
muleringsgerichte maatregelen als beschermings-
maatregelen.

In uitvoering van de EG-verordening 2078/92  be-
treffende landbouwproduktiemethoden verenigbaar
met de eisen inzake milieubescherming en natuur-
beheer, werd door mijn diensten in overleg met de
Vlaamse minister bevoegd voor de landbouw een
ontwerp van uitvoeringsprogramma uitgewerkt, dat
voorziet in het afsluiten van beheersovereenkom-
sten met landbouwers op vrijwillige basis. Dit ont-
werp-programma werd voor goedkeuring ingediend
bij de EU. Conform de verordening dient de ver-
goeding de vermindering van de produktie en/of de
stijging van de produktiekosten t.g.v. de overeenge-
komen maatregelen en het hiermee gepaard gaande
inkomensverlies te compenseren. Overeenkomstig
de voorgestelde maatregelen en afhankelijk van de
bodemproductiviteit kan deze vergoeding variëren
van & 3.000 frank/ha/jaar  tot 20.000 frank/ha/jaar.

Ten belope van een maximumbedrag van plus minus
17.000 frank/ha/jaar  worden deze uitgaven in geval
van aanvaarding van het ontwerp-programma door
de EU voor 50 percent terugbetaald.

3. De gegevens inzake de consultatie worden thans
verwerkt. Zij zullen rond half april 1994 ter beschik-
king zijn.

Vraag nr. 100
van 18 januari 1994
van de heer J. DE ROO

Groene Hoofdstructuur - Verduidelijking

Graag had ik ter verduidelijking een antwoord ontvan-
gen op volgende vragen :

1.

2.

3.

4.

5.

Wie kreeg inspraak bij de voorbereiding van de
nieuwe Groene Hoofdstructuur ?

Kan men inzake de Groene Hoofdstructuur reeds
spreken over juridische zeggingskracht ?

Gebeurt de beoordeling van aanvragen voor milieu-
vergunningen reeds op basis van de Groene Hoofd-
structuur ?

Wat wordt in de toekomst de basis voor de ruimte-
lijke ordening in Vlaanderen ?

Zal de Groene Hoofdstructuur zich moeten beper-
ken tot de bestaande groene zones uit de gewest-
plannen ? Kan de Groene Hoofdstructuur worden
uitgetekend voordat er een structuurplan van
Vlaanderen is ?

Antwoord

1. Door de voorgaande minister van Leefmilieu werd
de Richtnota van 14 februari 1991 over de GHS van
Vlaanderen voor advies voorgelegd aan : de Vlaam-
se Hoge Raad voor Natuurbehoud, de Vlaamse Ho-
ge Jachtraad, de Vlaamse Hoge Bosraad, de Vlaam-
se Hoge Raad voor Riviervisserij, de Vlaamse
Landmaatschappij, de Sociale Economische Raad
van Vlaanderen en de MINA-raad.

In het tweede semester van 1992 werd een overleg
georganiseerd met de rechtstreeks bij het open-
ruimtebeleid betrokken besturen en instellingen en
het Instituut voor Natuurbehoud.

Deze instanties zijn :

-

-

-

-

-

-

-

voor de bossen de dienst Waters en Bossen ;

voor de parken de dienst Groen ;

voor de landbouw : het bestuur Landinrichting
en -beheer (landelijke waterdienst en ordening
platteland) ;

voor de recreatie : commissariaat-generaal voor
Sport en Openluchtleven ;

voor de ruimtelijke ordening : het bestuur
Ruimtelijke Ordening ;

voor het oppervlakte- en grondwaterbeleid : de
dienst Water- en Bodembeleid ;

voor de landschappen : het bestuur Monumen-
ten en Landschappen ;
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Vervolgens werden vanaf november 1993 vooront-
werp-kaarten met een bijhorende informatieve bro-
chure verspreid ten behoeve van een uitgebreide
inspraakronde voor lokale besturen en belangheb-
bende organisaties en verenigingen.

2. De inspraakprocedure die door de voorgaande mi-
nister van Leefmilieu opgelegd werd aan de bevoeg-
de diensten volgend, werden in november 1993
voorontwerp-kaarten en een informatieve brochure
over de Groene Hoofdstructuur verspreid, in het
raam van de openbaarheid van bestuur.

Dit initiatief, dat dus geenszins een verplicht karak-
ter bezit, had de opzet een open debat te voeren
over bestaande voorstellen, met lokale besturen en
belanghebbende organisaties en verenigingen, om
zo een sectorieel natuurbeleidsplan dat kan steunen
op een groot maatschappeIijk  draagvlak via de
voorgeschreven procedure te integreren in het
Structuurplan Vlaanderen.

De huidige voorontwerp-documenten hebben uiter-
aard geen juridische draagkracht.

3. Neen. Ik heb nog eens uitdrukkelijk aan mijn dien-
sten bevestigd dat bij milieuvergunningsdossiers niet
mag worden verwezen naar de GHS.

4. Het voorontwerp van GHS werd overgemaakt aan
de minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
Die zal een evenwichtsoefening moeten maken tus-
sen de verschillende sectoren die aanspraak maken
op het gebruik van de open ruimte.

5. Uitgaande van de kritische toestand van de natuur
in Vlaanderen, moeten we concluderen dat er nood
is aan een offensiever, planmatig gebiedgericht na-
tuurbeleid.

Ook internationaal dienen we onze verplichtingen
en verantwoordelijkheden na te komen. Als lidstaat
en gewest hebben we ons akkoord verklaard met
de agenda 21 die op de Conferentie van Rio (1992)
werd opgesteld en met het vijfde milieu-actiepro-
gramma van de EG. De EU en haar lidstaten heb-
ben in juni 1992, de overeenkomst over de biologi-
sche verscheidenheid ondertekend. Samen met de
Vogelrichtlijn van 1979 vormt de Habitatrichtlijn de
bijdrage van de EU tot deze overeenkomst.

De lidstaten zijn verplicht speciale beschermingszo-
nes aan te wijzen, waarbinnen zij de nodige maatre-
gelen voorzien om de leefomgeving van de bedreig-
de planten en dieren te beschermen, om zo tot een
ecologisch netwerk van samenhangende gebieden
(Natura-2000-netwerk) ten behoeve van een duur-
zame natuur te komen.

De bescherming van de habitats van bedreigde dier-
soorten behelst zowel de natuurlijke habitats als de
noodzakelijke landschapsecologische infrastructu-
ren (houtkanten, hagen, bosjes) die van belang zijn
voor de migratie, de genetische uitwisseling en als
tijdelijke verblijfplaats.

Net zoals in uitvoering van de Vogelrichtlijn be-
schermingszones aangewezen werden, gespreid over
diverse bestemmingszones zullen ook nu in uitvoe-

ring van de Habitatrichtlijn beschermingszones bui-
ten de bestaande groene zones aangewezen moeten
worden. De Habitatrichtlijn legt hiervoor zeer strik-
te termijnen op.

Beheersovereenkomsten zullen een belangrijk in-
strument vormen inzake de uitbouw en invulling
van de Groene Hoofdstructuur, dat zeker niet uit-
sluitend in de groene bestemmingszones dient ge-
hanteerd te worden. Ten behoeve van een gebieds-
en resultaatgerichte aanpak is de aanduiding van
zones (cf. Groene Hoofdstructuur) aangewezen.

De definitieve afbakening van de gebiedscatego-
rieën van de GHS dient te gebeuren in het kader
van het Structuurplan Vlaanderen, maar zoals alle
andere sectoren (landbouw, woongebieden, indus-
triezones) is het niet meer dan normaal dat ook de
sector natuurbehoud zijn wensen uittekent. In casu
is dit het voorontwerp van Groene Hoofdstructuur.

Vraag nr. 101
van 18 januari 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Werkgroep Tessenderlo-Chemie - Stand van zaken

Tijdens de eerste helft van het vorige jaar hadden ver-
schillende vergaderingen plaats van de werkgroep Tes-
senderlo-Chemie.

Deze besprekingen werden afgerond en de minister
beschikt thans over de verschillende zienswijzen die
door de participanten werden geformuleerd.

Graag vernam ik een stand van zaken in dit dossier.

Antwoord

In de loop van november 1992-maart  1993 werd door
de werkgroep Tessenderlo Chemie vier werkvergade-
ringen gehouden waarop de milieuproblematiek van
de bedrijvengroep ten gronde werd doorgelicht. Aan
de leden van deze werkgroep werd alle beschikbare
relevante informatie ter beschikking gesteld.

Op de vergadering van 30 maart 1993 werden via een
aantal indicatieve stemmingen vastgesteld dat - op
uitdrukkelijke uitzondering van de milieubeweging en
Agalev - de overige deelnemers in principe gewonnen
waren om de gezuiverde effluentwaters via de afvalwa-
tercollector langs het Albertkanaal af te voeren.

Op basis van deze oriënterende standpuntbepaling heb
ik een werkgroep ad hoc opgericht die de technische
operationaliteit van de collector diende te evalueren,
inclusief de renovatiekost.

Eind juli 1993 werd mij door de NV Aquafin het tech-
nische eindverslag overgemaakt waaruit blijkt dat een
directe ingebruikname van de collector onmogelijk is
omwille van de corrosieproblematiek. De renovatie-
kost wordt geraamd op grosso modo 2 miljard frank.

Gelet op de potentiële gevolgen van de ingebruikname
van de collector op de economische expansie in de
regio Antwerpen werden inmiddels ook gesprekken
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gevoerd met Nederland. Ter zake werd duidelijk ge-
steld dat Nederland ten gronde betrokken wenst te
worden (inclusief een publieke inspraakronde) ten ein-
de een wederzijds aanvaardbare lange termijnstrategie
uit te werken. Dit houdt in dat tevens gepoogd zal
worden om de wederzijds vergunningenproblematiek
t.a.v. de fosfaatindustrie maximaal op elkaar af te
stemmen. Het door de milieu-administratie samenge-
stelde basisdossier werd inmiddels overgemaakt met
het verzoek om de technische bilaterale werkgroep zo
spoedig mogelijk van start te laten gaan.

de collega en de voorganger van de minister, de heer
Kelchtermans na studies door een studievennootschap
Vlaams-Brabant dat door hem werd aangesteld. De
besluiten van deze studie zouden onderschreven ge-
weest zijn door de Intercommunales  Haviland en Inter-
leuven.

Graag vernam ik de ware toedracht van deze proble-
matiek en het standpunt van de minister terzake daar
zich hier toch een oplossing opdringt die zowel ecolo-
gisch als economisch verantwoord moet zijn.

Ten slotte werd medio 1993 aan de federale minister
van Volksgezondheid een schrijven gericht met betrek-
king tot de bevoegdheidsproblematiek inzake de lozing
van radio-actieve stoffen door de fosfaatindustrie.

Antwoord

Tot op heden werd terzake geen antwoord bekomen.
Het is duidelijk dat in dit dossier de belangentegenstel-
lingen economie-ecologie-tewerkstelling zeer groot
zijn. Er kan in dit dossier dan ook geen sprake zijn
van eenzijdige beslissingen zonder concrete engage-
menten van de diverse partijen, ook inzake toekomst-
gerichte investeringen en aan het milieu aangepaste
industriële activiteit.

1. In 1990 werd in opdracht van OVAM een vergelij-
kend MER-onderzoek over de milieueffecten van
een verbrandingsoven voor vier locaties uitgevoerd.
Daarbij werd de inplantingsplaats voor een verbran-
dingsinstallatie in het Vilvoordse als de beste keuze
aangeduid.

2. Aan de ‘intercommunale Haviland en Interleuven
werden de resultaten van het MER-onderzoek be-
kend gemaakt. Ze hebben hierover echter nooit een
advies gegeven.

Vraag nr. 102
van 24 januari 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

3. Mijn standpunt is dat eerst zoveel mogelijk afval
moet worden voorkomen en wat dan toch geprodu-
ceerd wordt zoveel mogelijk gerecycleerd.

Departement Leefmilieu en Infrastructuur - Engelstalì- Hierbij respecteer ik trouwens de prioriteiten van
ge advertentie in het weekblad Trends het goedgekeurd afvalstoffenplan 1991-1995.

Op 4 november 1993 verscheen in het weekblad Trends
een paginagrote advertentie van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en
Infrastructuur die eentalig Engels was.

Slechts wanneer blijkt dat de hiervoor opgesomde
beleidsopties onvoldoende effect inhouden, ben ik
bereid te praten over een verbrandingsinstallatie
met energierecuperatie en met rookgaswassing voor
de provincie Vlaams-Brabant.

Is de minister niet van mening dat reclame van deze
aard alleen contra-produktief kan werken ?

Vindt hij niet dat zoiets zeker niet past op het ogenblik
dat de Vlaamse regering allerlei stappen zet om het
Nederlands op Europees niveau te handhaven ?

Bij het aanduiden van een locatiekeuze voor de
inplanting van deze installatie, zal de aanvoermoge-
lijkheid per spoor en binnenvaart mede een rol spe-
len.

Welke maatregelen werden er getroffen ? Vraag nr. 104
van 18 januari 1994
van de heer J. DE MEYER

Antwoord

Het artikel verschenen in het weekblad Trends op 4
november 1993 aangaande de luchthaven van Oosten-
de behoort niet tot mijn bevoegdheid, noch tot de
opdrachten van de onder mijn bevoegdheid ressorte-
rende administraties.

Rìoolwaterzuìverìngsìnstallatìes in het Waasland - Ge-
plande investeringen

Vraag nr. 103
van 24 januari 1994
van de heer J. VALKENIERS

Het oppervlaktewater is op vele plaatsen in Vlaande-
ren van een bedenkelijke kwaliteit. Al jarenlang wordt
het afvalwater geloosd door de industrie en de gezin-
nen, waarvan slechts een beperkte hoeveelheid voor
de lozing wordt gezuiverd. Bovendien is nauwelijks één
woning op twee aangesloten op de riolering. De toe-
stand in het Waasland is niet anders.

Inplanting van een verbrandìngsoven in het Vìlvoordse
- Ware toedracht van de problematiek

In Vlaams-Brabant is een politieke controverse ont-
staan die zelfs op het politiek vlak wordt gespeeld,
over de inplanting van een Vlaamse verbrandingsoven
in het Vilvoordse. Deze plaats werd voorgesteld door

Graag had ik van de minister vernomen welke investe-
ringen in 1994 en in de periode 19951999 voor rioolwa-
terzuiveringsinstallaties in het arrondissement Sint-
Niklaas zijn gepland ?

In welke gemeente is de investering gepland ?

Wat is de aard van het project ?
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Hoeveel bedraagt de raming van de kostprijs van het
project ?

Hoe groot is de direct aansluitbare vuilvracht ?

Antwoord

Om de vooropgestelde waterkwaliteitsdoelstellingen
op termijn te halen dienen de verschillende verontrei-
nigingsbronnen sterk te worden gereduceerd. Ten ein-
de dit doel te bereiken dient een evenwichtig geheel
van maatregelen per subhydrografisch bekken te wor-
den uitgewerkt.

Deze maatregelen zijn te klasseren onder respectieve-
lijk :
- het investeringsbeleid ;
- het vergunningen-, inspectie en heffingenbeleid ;
- het beleid m.b.t. sensibilisering.

In de door de Vlaamse Milieumaatschappij in opmaak
zijnde AWP II-studies wordt vanuit de relatie immissie-
emissie gedefinieerd welke maatregelen op termijn no-
dig zijn ten aanzien van de verschillende verontreini-
gingsbronnen. Het is evenwel duidelijk dat het terug-
dringen van de verontreiniging van huishoudelijke her-
komst vooral door een gericht investeringsbeleid zal
dienen te worden gerealiseerd. Alhoewel op langere
termijn ook maatregelen ter sanering van geïsoleerde
lozingen noodzakelijk zijn. De sanering van de veront-
reiniging van industriële herkomst zal vooral via een
coherent vergunningen-, inspectie- en heffingenbeleid
bereikt dienen te worden en in mindere mate via het
investeringsbeleid. De aanpak van de verontreiniging
van agrarische oorsprong staat centraal in het recent
goedgekeurde mestactieplan, alhoewel ook hier aan-
vullende maatregelen (o.a. reglementering gebruik
pesticiden enz.) noodzakelijk zullen zijn.

Tot het  arrondissement Sint-Niklaas (op 1/1/93
i 218.500 inwoners) behoren de (fusie)gemeenten Be-
veren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-
Niklaas,  Stekene en Temse. Deze administratieve op-
deling wordt op het vlak van waterzuivering meestal
niet gevolgd. In de sector van de openbare waterzuive-
ring wordt gesproken over zuiveringsgebieden. Hierbij
is per definitie een zuiveringsgebied het gebied waar-
van het afvalwater huidig of toekomstig naar één zui-
veringsinstallatie geleid en behandeld wordt.

De inzameling en zuivering van het op riolering ge-
loosd (of te lozen) afvalwater dat vooral van huishou-
delijke doch ook deels van industriële herkomst is,
vergt de uitbouw van een wijdvertakt leidingennet dat

hetzij louter gravitair hetzij deels door middel van
pompstations afwatert naar een openbare rioolwater-
zuiveringsinstallatie.

Als belangrijke onderdelen van het infrastructuurnet
zijn te noemen :

- de gemeentelijke rioleringen die de lozingen van
de individuele woningen (en kleinere bedrijven) in-
zamelen ;

- de zogenaamd prioritaire rioleringen die de verbin-
ding vormen tussen verzamelpunten van het ge-
meentelijk rioleringsnet en de collectoreninfrastruc-
tuur ;

- de collectoren en/of persleidingen, plus bijhorende
pompstations, die de verzamelpunten van het ge-
meentelijk rioleringsnet (al of niet met tussenkomst
van prioritaire rioleringen) met elkaar verbinden ;

- de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) zelf.

Met de oprichting van de NV Aquafin werd een ver-
snelde uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur
beoogd. Tot op heden werden enerzijds de investe-
ringsprogramma’s van 1991 (= oprichting Aquafin) tot
en met 1994 concreet vastgelegd en anderzijds het pro-
gramma 1995-1999 in de vorm van een rollend vijfja-
renprogramma gedefinieerd en goedgekeurd. In bijlage
1 zijn de verschillende projecten binnen het arrondisse-
ment Sint-Niklaas, opgenomen op de investeringspro-
gramma’s 1991 tot en met 1999, weergegeven.

Hierna worden de verschillende zuiveringsgebieden
binnen het arrondissement Sint-Niklaas besproken
waarbij de stand van zaken van de uitbouw van de
bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur aangege-
ven wordt.

1. Zuiveringsgebied Moerbeke

Met de bouw van de zuiveringsinstallatie Moerbeke,
opgenomen op het investeringsprogramma 1992, wordt
er gestart met de uitbouw van dit zuiveringsgebied. Op
de investeringsprogramma’s 1993 t.e.m. 1999 wordt,
met de programmatie van 2 collectoren, 4 pompsta-
tions en persleidingen en een verbindingsriolering, aan
de verdere uitbouw gewerkt. De vroegere visie name-
lijk de bouw van een zuiveringsinstallatie in Eksaarde
en de collectering van de afvalwaters van deze regio
naar dit punt is daardoor volledig verlaten. Een over-
zicht van de geplande projecten met de bijhorende
timing van uitvoering, aan te sluiten vuilvracht en an-
dere belangrijke gegevens wordt in tabel 1 gegeven.
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Tabel 1 : Overzicht van de goedgekeurde investeringsprojecten in het zuiveringsgebied Moerbeke

Investe-
ringspro-
gramma

Project- Projectomschrijving Meest Voorziene Aansluitb. Aansluitb.
nummer actuele opleverings- huishoud huishoud

raming datum vgls vuilvracht/ vuilvracht/
in mio TP Onmiddellijk na uitvoer

BF (in EI) TRP (IE)

1992

1993

1996

1996

1997

1997-1999

1997-1999

1997-1999

92516 RWZI Moerbeke

93421 Verbinding Moerbeke-Eksaarde

96420 Pompstation en persleiding Wachte-
beke-Moerbeke

96442 Collector Langelede

97474 Riolering Damstraat

Pompstation en persleiding
Pereboomsteenweg tot Merlanstraat

Pompstation en persleiding - Overslag 18,9

Pompstation en persleiding
Zaffelare-Wachtebeke

160,6 TP 10/08/95 3.300 5.905

25,5 TP 27/01/96 2.633 5.434

89.8 IP 2.983 3.042

75,l IP 1.751 2.728

14,o IP 1.300 2.500

970 IP 200 1 .ooo

34,2

IP

IP

238

1.661

722

2.852

2. Zuiveringsgebied Moerbeke-Kruisstraat

Voor dit geïsoleerde zuiveringsgebied werd de bouw
van een kleinschalige zuiveringsinstallatie met een ca-
paciteit  van 400 I.E. opgenomen op het investerings-
programma 1997-1999.

grammatie van de zuiveringsinstallatie Stekene  op het
investeringsprogramma 1992. Op de volgende investe-
ringsprogramma’s worden 2 aansluitende pompstations
en persleidingen evenals enkele aansluitende verbin-
dingsriolen voorzien. Het project 91419 (riolering Hei-
en Oudestraat) wordt als bestaande leiding beschouwd
vermits het project reeds opgeleverd werd aan het

3. Zuiveringsgebied Stekene
Vlaamse Gewest vóór 31 december 1992.

De uitbouw van de hoofdzuiveringsinfrastructuur van
het zuiveringsgebied Stekene wordt gestart met de pro-

Tabel 2 geeft een overzicht van de uitbouw van het
zuiveringsgebied Stekene.

Tabel 2 : Overzicht van de goedgekeurde investeringsprojecten in het zuiveringsgebied Stekene

Investe-
ringspro-
gramma

Project- Projectomschrijving Meest Voorziene Aansluitb. Aansluitb.
nummer actuele opleverings- huishoud huishoud

raming datum vgls vuilvracht/ vuilvracht/
in mio TP Onmiddellijk na uitvoer

BF (in IE) TRP (IE)

1991 91420 Riolering Teerlingstraat,
Nachtegaalstraat

32,l TK 08103193 1.709 2.125

1992 92518 RWZI Stekene 80,9 TP 01/09/95 6.427 8.139

1995 93487 Kwakkel - Lijkveldstraat -
Edingsestraat - Gentstraat

40,o IP 904 3.132

1995 93490 PS + PL Waterstraat naar RWZI 20,o IP 2.100 2.100

1996 96421 Pompstation en persleiding Kemzeke 17,4 IP 1.421 1.476

1996 96470 Verbindingsriolering Spoorwegwegel 19,0 IP 926 926

1997-1999 Verbindingsriolering Vennestraat tot
Heistraat

l l ,o IP 657 735
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4. Zuiveringsgebied De Klinge

De uitvoering van de voorziene hoofdzuiveringsinfra-
structuur voor het zuiveringsgebied De Klinge werd
gestart met de aanleg van de collector De Klinge (pro-
tocoldossier - IP 1990).

De zuiveringsinstallatie De Klinge - Sint-Gillis-Waas

werd op het investeringsprogramma 1991 geprogram-
meerd. Verder werden op het investeringsprogramma
1993 een pompstation en persleiding, evenals een rio-
lering voorzien.

Tabel 3 geeft een overzicht van de belangrijkste gege-
vens van de voorziene projecten.

Tabel 3 : Overzicht van de goedgekeurde investeringsprojecten in het zuiveringsgebied De Klinge

Investe-
ringspro-
gramma

Project- Projectomschrijving Meest Voorziene Aansluitb. Aansluitb.
nummer actuele opleverings- huishoud huishoud

raming datum vgls vuilvracht/ vuilvracht/
in mio TP Onmiddellijk na uitvoer

BF (in IE) TRP (IE)

1991 91107 RWZI De Klínge Sint-Gíllis-Waas 51,3 GB 04104/94

1993 93488 De Klínge : Klíngedijkstraat + PS + PL 48,2 TP 07/02/96 1.052 1.200
ín Eeckbergstraat

5. Zuiveringsgebied Kieldrecht aansluitende projecten die de aansluiting van de afval-
waters van Kieldrecht, Verrebroek en Meerdonk beo-

Binnen dit zuiveringsgebied is er nog geen hoofdzuive-
ringsinfrastructuur bestaande. De uitbouw van het zui-
veringsgebied Kieldrecht wordt voorzien op de investe-
ringsprogramma’s 1992, 1993 en 1997 met de program-
matje  van de zuiveringsinstallatie Kieldrecht en drie

gen.

Tabel 4 geeft de meest relevante gegevens van de voor-
ziene infrastructuur in het zuiveringsgebied Kieldrecht
weer.

Tabel 4 : Overzicht van de goedgekeurde investeringsprojecten in het zuiveringsgebied Kieldrecht

Investe-
ringspro-
gramma

Project- Projectomschrijving Meest Voorziene Aansluítb. Aansluítb.
nummer actuele opleveríngs- huishoud huishoud

raming datum vgls vuilvracht/ vuilvracht/
in mio TP Onmiddellijk na uitvoer

BF (in EI) TRP (IE)

1992 92517 RWZI Kíeldrecht 61,3  TP 27/06/95 2.160 8.000

1992 92682 Moerriool Esdoornlaan, Oud Aren-
berglaan - Kreek

26,l  GB 29104194 2.163 2.163
+

1993 93475 Riolering Verrebroek en aansluiting 83,0 TP 07/06/96 552 1.650
RWZI Kieldrecht

1997 93420 PS + PL Meerdonk - Kieldrecht 18,O IP 473 1.750

6. Zuiveringsgebied Doel 7. Zuiveringsgebied Kallo

Bij de opmaak van het investeringsprogramma 1995-
1999 werd, voor het kleine zuiveringsgebied Doel, na
een grondige doorlichting van dit gebied, de bouw van
een kleinschalige zuiveringsinstallatie met aansluitende
collector gedefinieerd. Deze projecten werden voorals-
nog niet goedgekeurd op een investeringsprogramma
omwille van budgettaire beperkingen.

Ook in dit zuiveringsgebied is de hoofdzuiveringsge-
bied is de hoofdzuiveringsinfrastructuur nog onbe-
staande. De RWZI Kallo en een aansluitende collector
Melkader werden opgenomen in het investeringspro-
gramma  1997-1999.

Een beschrijving van deze projecten, hun kostprijs en
de aan te sluiten vuilvracht werd samengebracht in
tabel 5.
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Tabel 5 : Overzicht van de goedgekeurde investeringsprojecten in het zuiveringsgebied Kallo

Investe-  Project-
ringspro- nummer
gramma

Projectomschrijving Meest Voorziene Aansluitb. Aansluitb.
actuele opleverings huishoud huishoud
raming datum vgls vuilvracht/ vuilvracht/
in mio TP Onmiddellijk na uitvoer

BF (in IE) TRP (IE)

1997-  1999 RWZI KALLO 21,0 IP 1.420 1.505

1997-1999 COLL + PS + PL Melkader 19,7 IP 1.420 1.505

8. Zuiveringsgebied Beveren

Binnen dit zuiveringsgebied wordt de aanvang tot uit-
bouw van het geplande collectornet gestart met het
investeringsprogramma 1996 waarop een eerste fase
van de zuiveringsinstallatie Beveren voorzien is. Op
de investeringsprogramma’s 1997 tot en met 1999 werd

de verdere grondige uitbouw van het collectornet goed-
gekeurd.

Tabel 6 geeft voor de investeringsprogramma’s 1996
tot en met 1999 een overzicht, voor het gehele zuive-
ringsgebied, van de goedgekeurde projecten met hun
meest relevante gegevens.

Tabel 6 : Overzicht van de goedgekeurde investeringsprojecten in het zuiveringsgebied Beveren
a

Investe-
ríngspro-
gramma

Project- Projectomschrijving Meest Voorziene Aansluitb. Aansluitb.
nummer actuele opleverings- huishoud huishoud

raming datum vgls vuilvracht/ vuílvracht/
in mio TP Onmiddellijk na uitvoer

BF (in IE) TRP (IE)

IP

IP 4.573

45.000

4.723

1996 96400

1997 97440

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997-1999

1997-1999

1997-1999

1997-1999

1997-1999

1997-1999

1997-1999

97441

97442

97470

9747 1

97472

97473

RWZI Beveren Fase 1 121 ,o

92.1Col1 + PS + PL Zillebeek - Krom-
straat - Broekstraat

Collector Beveren-Zuid 54,9 IP 2.091 3.647

57,9 IP 1.988 2.323

11,6 IP 3.455 3.455

19,s IP 3.357 3.357

24,3 IP 2.208 2.208

Collector Vrasene

Verbíndingsrioleríng Bosbeek

Verbindingsríolering Glazen Leeuw

Verbindíngsríolering Kasteeldreef -
Donkerstraat - Heiveldstraat

Verbindíngsrioleríng Beekstraat -
Kolkstraat (Vrasene)

979 IP 728 1.050

Verbíndingsríolering Pastoor Steen-
straat - Lindenlaan

31,2 IP 1.059 1.130

Collector Melsele Fase 2 65,2 IP 2.940 3.154

70,5 IP 594 594

16,7 IP 1.246 1.528

Collector Melsele Fase 1

Verbíndingsríolering Gaverlandwegel
(Melsele)

Verbindíngsriolering Aansluiting
Haasdonk

29,5 IP 712 1.534

Collector Nieuwkerken-Waas (Fase
Oost)

54,6 IP 1.443 2.051

Collector Nieuwkerken-Waas (Fase
West)

52,9 IP 1.486 2.068
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9. Zuiveringsgebied Sinaai

De hoofdzuiveringsinfrastructuur van het zuiveringsge-
bied Sinaai is deels bestaande en deels geprogram-
meerd. De zuiveringsinstallatie van Sinaai werd in 1988
met een ontwerpcapaciteit van 2.500 I.E. gebouwd en
is van het type actief slibsysteem. Hierop sluiten de

collector Edgard Tinelstraat en de collector Neerstraat
aan. Op deze laatste wordt de collector Belsele-Sinaai
aangesloten, die in 2 fasen, respectievelijk op de inves-
teringsprogramma’s 1994 en 1995 werd opgenomen.

Tabel 7 geeft een overzicht van de belangrijkste gege-
vens van de geplande collector Belsele-Sinaai weer.

Tabel 7 : Overzicht van de goedgekeurde investeringsprojecten in het zuiveringsgebied Sinaai

Investe-
ríngspro-
gramma

Project- Projectomschrijving Meest Voorziene Aansluitb. Aansluitb.
nummer actuele opleveríngs- huishoud huishoud

raming datum vgls vuilvracht/ vuilvracht/
ín mio TP Onmiddellijk na uitvoer

BF (in IE) TRP (IE)

1994 94465 Collector Belsele-Sínaai : fase 1 58,l TP 13/08/96 1.250 2.500

1995 95454 Collector Belsele-Sínaai - fase 2 44,0 IP 2.647 3.762

10. Zuiveringsgebied Sint-Niklaas

Het voorziene collectorschema voor het zuiveringsge-
bied Sint-Niklaas is reeds verregaand uitgebouwd. De
zuiveringsinstallatie van Sint-Niklaas, type bacterie-
bedden, werd in 1964 gebouwd met een ontwerpcapa-
citeit van 80.000 I.E. Op deze installatie sluiten reeds
de moerriolen Europark-Oost en Parklaan - Indus-
triepark evenals de collector Kuildamstraat aan. Op
de goedgekeurde investeringsprogramma’s werden er
geen projecten meer opgenomen.

ontwerpcapaciteit van 15.000 I.E. en behoort tot het
type oxidatiebedden. Op het investeringsprogramma
1993 werd de bouw van een RWZI ter vervanging van
de oude installatie opgenomen. Daarnaast wordt ook
de collectoreninfrastructuur progressief uitgebreid met
een aantal projecten op de diverse goedgekeurde inves-
teringsprogramma’s. De projecten 91.111 (collector
Fabiolalaan) en 91.422 (collector industrieterrein Bok-
selaar) worden als bestaand beschouwd vermits ze op
31 december 1992 reeds opgeleverd werden aan het
Vlaamse Gewest.

ll. Zuiveringsgebied Lokeren

De RWZI in Lokeren werd in 1956 gebouwd voor een

Een beschrijving van deze projecten, de kostprijs, de
voorziene timing en de aan te sluiten vuilvracht werd
samengebracht in tabel 8.

Tabel 8 : Overzicht van de goedgekeurde investeringsprojecten in het zuiveringsgebied Lokeren

Investe-
ringspro-
gramma

Project- Projectomschrijving Meest Voorziene Aansluítb. Aansluítb.
nummer actuele opleverings- huishoud huishoud

raming datum vgls vuilvracht/ vuílvracht/
ín mio TP Onmiddellijk na uitvoer

BF (in IE) TRP (IE)

1991

1992

1993

1995

1996

1997-1999

91390 Riolering Hillarestraat, Heyende

92680 Riol. Waasmunsterbaan

93402 RWZI Lokeren

95489 Collector Oude Bruglaan - Níjver-
heidstraat

96462 Collector Heirbrugstraat 38,2

Collector Eekstraat - Lammeken  -
Moleneindstraat en Nieuwpoortstraat

51,9 GB 02/09/94 1.243 1.683

63,5 GB 11/03/94 2.405 2.627

499,2 TP 03/10/97 22.153 22.153

70,5 IP 5.000 5.500

113,5

IP

IP

2.134

1.989

3.137

2.526

1997-1999 Riolering Daknamstraat, Daknamdorp
(sanering Daknamse Meersen)

55,7 IP 503 656

1997-1999 Riolering Buylaersmeersen
(sanering Daknamse Meersen)

78 IP 200 200
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12. Zuiveringsgebied Hamme

De RWZI in Hamme, gebouwd in 1968, is van het
type bacteriebedden en heeft een capaciteit van 15.000
I.E. Op deze RWZI zijn nog geen collectoren aange-
sloten, de vuilvracht wordt aangevoerd via moerriolen.

wordt de aangesloten vuilvracht ongezuiverd in de
Schelde geloosd. Aan deze situatie wordt verholpen
door een project op het investeringsprogramma 1995 :
de collector Wielstraat-Biezestraat. De collector door-
steek Durme en de collector Waasmunster-Sombeke-
Elversele zijn opgenomen in het IP 1997-1999.

De collector Moerzeke-Kaste1 en de collector Wiel-
straat-Bootdijkstraat-Kleinbroekstraat sluiten aan op
een pompstation en persleiding naar de Schelde. Zo

Een beschrijving van deze projecten, de kostprijs en
de aan te sluiten vuilvracht werd samengebracht in
tabel 9.

Tabel 9 : Overzicht van de goedgekeurde investeringsprojecten in het zuiveringsgebied Hamme

Investe-
ringspro-
gramma

Project- Projectomschríjvíng Meest Voorziene Aansluítb. Aansluítb.
nummer actuele opleverings- huishoud huishoud

raming datum vgls vuilvracht/ vuílvracht/
in mio TP Onmiddellijk na uitvoer

BF (in IE) TRP (IE)

1995 95461 Collector Wielstraat-Biezestraat
(zonder industrie)

62,l IP 5.684 5.684

1997-1999 Collector doorsteek Durme 14,4 IP

1997-1999 Collector Waasmunster-Sombeke-
Elversele

135,6 IP 4.527 5.642

13. Zuiveringsgebied Temse vesteringsprogramma 1997 :
- RWZI Temse,

Een deel van de collectoreninfrastructuur is reeds be-
staand binnen dit zuiveringsgebied : de collector Vrou-
wenhofbeek met bijhorend pompstation Wilfordkaai
en een eerste fase van de collector Hollebeek.

Onder meer omwille van de hoge centralisatiegraad
werden de volgende projecten ingeschreven op het in-

- collector Hollebeek,
- verbindingsriolering Grote Dweerstraat.

Een beschrijving van deze projecten, hun kostprijs en
de aan te sluiten vuilvracht werd samengebracht in
tabel 10.

Tabel 10 : Overzicht van de goedgekeurde investeringsprojecten in het zuiveringsgebied Temse

Investe-
ríngspro-
gramma

Project- Projectomschrijving Meest Voorziene Aansluítb. Aansluitb .
nummer actuele opleveríngs- huishoud huishoud

raming datum vgls vuílvracht/ vuilvracht/
in mio TP Onmiddellijk na uitvoer

BF (in IE) TRP (IE)

1997 97401 RWZI TEMSE 90.0 IP

1997 97454 COLL HOLLEBEEK 5.1 IP 9.292 9.462

1997 97489 Verbindingsriolering Grote
Dweerstraat

15,s IP 500 500
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14. Zuiveringsgebied Rupelmonde

Binnen dit zuiveringsgebied is er nog geen hoofdzuive-
ringsinfrastructuur bestaande. Pas door de goedkeu-
ring van het investeringsprogramma 1997-1999 werd
een aanvang genomen met de uitbouw van dit zuive-
ringsgebied door de planning van een RWZI Rupel-

monde en een aantal collectoren en verbindingsriole-
ringen.

Een beschrijving van deze projecten, hun kostprijs en
de aan te sluiten vuilvracht werd samengebracht in
tabel ll.

Tabel 11 : Overzicht van de goedgekeurde investeringsprojecten in het zuiveringsgebied Rupelmonde

Investe-
ringspro-
gramma

Project- Projectomschrijving Meest Voorziene Aansluítb. Aansluítb.
nummer actuele opleverings- huishoud huishoud

raming datum vgls vuilvracht/ vuilvracht/
ín mio TP Onmiddellijk na uitvoer

BF (in IE) TRP (IE)

1997-1999 RWZI Rupelmonde 120,o IP 10.114 10.114

1997-1999 Col1 Kruíbeke-Rupelmonde Fase 2 32,6 IP 5.740 5.740

1997-1999 Col1 Kruibeke-Rupelmonde Fase 1 51,2 IP 2.816 2.816

1997-1999 PS + Pl Gelaagstraat (Steendorp) 9,7 IP 1.450 1.450

1997-1999 Col1 + PS + PL Nederstraat (Rupel-
monde)

9,6 IP 1.557 1.557

1997-1999 Verbindingsriolering Parklaan 421 IP 1.155 1.235

1997-1999 Verbíndíngsriolering Kruibekestraat-
Kemphoekstraat

11,5 IP 940 1.000

Overzíchtslíjst van de goedgekeurde investeringsprojecten met betrekking tot de waterzuivering
voor de investeringsprogramma’s 1991 tot en met 1999 voor het arrondissement Sint-Niklaas

AWP II Bekken Zuiver.-
gebied

Gemeente Aard Nummer Naam project Raming Investe- Provincie
ringspro-
gramma

9 Polder ten noorden De Klinge Sint-Gillis-
Barbierbeek Waas

RWZI 91107 RWZI De Klinge Sint-
Gillis-Waas

30.000.000

41 Durme Lokeren Lokeren Collectoren 91111 Coll. Fabiolalaan 15.000.000

41 Durme Lokeren Lokeren

41 Durme Lokeren Lokeren

Prioritaire
riolering

Collectoren

91390 Riolering Hillarestraat,
Heyende

67.000.000

91422 Coll. industrieterrein Bok-
selaer - RWZI Lokeren

8 Polder ten noorden
Moervaart

Stekene Stekene 91419 Riolering Hei- en Oudestraat

12 Kanaal Gent-Terneuzen Stekene
(exclusief Kluizen) (13C,
deel 13D, 13E,  deel 47A)

Stekene

Prioritaire
riolering

Prioritaire
riolering

91420 Riolering Teerlingstraat,
Nachtegaalstraat

30.000.000

50.000.000

30.000.000

9

9

41

12

Polder ten noorden
Barbierbeek

Kieldrecht Beveren RWZI 92517 RWZI Kieldrecht

Polder ten noorden
Barbierbeek

Kieldrecht Beveren

Durme Lokeren Lokeren

Kanaal Gent-Terneuzen Moerbeke Moerbeke
(exclusief Kluizen) (13C,
deel 13D, 13E, deel 47A)

Prioritaire
riolering

92682 Moerriool Esdoornlaan,
Oud Arenberglaan - Kreek

Prioritaire
riolering

92680 Riol. Waasmunsterbaan

RWZI 92516 RWZI Moerbeke

45.000.000

30.000.000

45.000.000

20.000.000

1991

1991

1991

1991

1991

1991

1992

1992

1992

1992

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren
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AWP II Bekken Zuiver.-
gebied

Gemeente Aard Nummer Naam project Raming Investe- Provincie
ringspro-
gramma

12 Kanaal Gent-Terneuzen Stekene
(exclusief Kluizen) (13C,
deel 13D, 13E,  deel 47A)

Sint-Niklaas
(Stekene)

RWZI 92518 RWZI Stekene 60.000.000 1992 Oost-Vlaan-
deren

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

De Klinge Sint-Gillis- Prioritaire
Waas riolering

Kieldrecht Beveren Prioritaire
riolering

93488 De Klinge : Klingedijkstraat
+ PS + PL in Eeckbergstraat

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

93475 Riolering Verrebroek en
aansluiting RWZI Kieldrecht

4 1  Durme Lokeren Lokeren RWZI 93402 RWZI Lokeren

93421

31.000.000 1993

30.000.000 1993

380.000.000 1993

20.000.000 1993

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

12 Kanaal Gent-Terneuzen Moerbeke
(exclusief Kluizen) (13C,
deel 13D, 13E,  deel 47A)

Moerbeke- Pomp +
Eksaarde persleiding

Verbinding
Eksaarde

Moerbeke - Oost-Vlaan-
deren

12 Kanaal Gent-Terneuzen Sinaai
(exclusief Kluizen) (13C,
deel 13D,  13E,  deel 47A)

Sint-Niklaas Collectoren 94465 Collector
1” fase

Belsele - Sinaai 54.967.405 1994 Oost-Vlaan-
deren

12 Kanaal Gent-Terneuzen Lokeren
(exclusief Kluizen) 13C,
deel 13D,  13E,  deel 47A)

Lokeren Optimalisatie
RWZI

95489 Collector Oude Bruglaan -
Nijverheidstraat

70.500.500 1995 Oost-Vlaan-
deren

12 Kanaal Gent-Terneuzen
(exclusief Kluizen) (13C.

Sint-Niklaas Collectoren 95454

93487

Collector
fase 2

Belsele - Sinaai  - 43.959.500 1995

40.000.000 1995

Oost-Vlaan-
deren

12 Kanaal Gent-Terneuzen Stekene Sint-Gillis-
(exclusief Kluizen) (13C, Waas (Sint-
deel 13D, 13E, deel 47A) Pauwels)

Stekene

Prioritaire
riolering

Kwakkel - Lijkveldstraat -
Edingsestraat - Gentstraat

Oost-Vlaan-
deren

Prioritaire
riolering

12 Kanaal Gent-Terneuzen Stekene
(exclusief Kluizen) (13C
deel 13D, 13E,  deel 47A)

93490 PS + PL
RWZI

Waterstraat 20.000.000 1995 Oost-Vlaan-
deren

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

Beveren Beveren RWZI 96400 RWZI Beveren fase 1 121.000.000 1996

Lokeren Collectoren 96462 Collector Heirbrugstraat 38.164.000 1996

Oost-Vlaan-
deren

12 Kanaal Gent-Terneuzen Lokeren
(exclusief Kluizen) (13C,
deel 13D, 13E,  deel 47A)

Oost-Vlaan-
deren

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

Stekene Stekene Pomp +
persleiding

Verbinddings-
riolering

96421

96470

Pompstation
Kemzeke

en persleiding 17.358.000 1996 Oost-Vlaan-
deren

12 Kanaal Gent-Terneuzen Stekene
(exclusief Kluizen) (13C,
deel 13D, 13E, deel 47A)

Stekene Verbindingsriolering
wegwegel

Spoor- 19.005.000 1996 Oost-Vlaan-
deren

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

Beveren Beveren Coll. + PS +
PL

97440 Coll. + PS + PL Zillebeek -
Kromstraat - Broekstraat

92.073.650

Beveren Beveren Collectoren 97441 Collector Beveren-Zuid 54.863.050

Beveren Beveren Collectoren 97442 Collector Vrasene 57.880.500

Beveren Beveren Verbindings-
riolering

97470 VBR Bosbeek 11.563.500

Beveren Beveren Verbindings-
riolering

97471 VBR Glazen Leeuw 19.769.900

Beveren Beveren Verbindings-
riolering

97472 VBR Kasteeldreef - Don-
kerstraat - Heiveldstraat

24.252.500

Beveren Beveren Verbindings-
riolering

97473 VBR Beekstraat-Kolkslraat
(Vrasene)

9.891.500

Kieldrecht Beveren Pomp + 93420 PS + PL Meerdonk - Kiel-
drecht

18.000.000

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren

Oost-Vlaan-
deren
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AWP II Bekken Zuiver.-
gebied

Gemeente Aard Nummer Naam project Raming Investe- Provincie
ringspro-
gramma

12 Kanaal Gent-Terneuzen Moerbeke
(exclusief Kluizen) (13C,
deel 13D, 13E,  deel 47A)

Moerbeke

Temse Temse

Temse Temse

Temse Temse

Beveren Beveren

Beveren Beveren

Beveren Beveren

Beveren Beveren

Beveren Beveren

Beveren Sint-Niklaas

Beveren Sint-Niklaas

Kallo Beveren

Kallo Beveren

Lokeren Lokeren

Lokeren Lokeren

Lokeren Lokeren

8 Polder ten noorden Moerbeke
Moervaart

Moerbeke

Uitbouw
berging

97474 Riolering Damstraat 14.014.500 1997 Oost-Vlaan-
deren

36 Zeeschelde-midden
linkeroever (deel 81A)

36 Zeeschelde-midden
linkeroever (deel 81A)

36 Zeeschelde-midden
linkeroever (deel 81A)

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

37 Zeeschelde-beneden

RWZI 97401

97454

97489

913

3712

3713

3714

914

915

916

911

912

4112

RWZI Temse 90.000.000 1997 Oost-Vlaan-
deren

Collectoren Coll. Hollebeek 5.129.000 1997 Oost-Vlaan-
deren

Verbindings-
riolering

Verbindings-
riolering

Collectoren

VBR Grote Dweerstraat 15.834.850 1997 Oost-Vlaan-
deren

VBR Pastoor Steenstraat - 31.167.750
Lindenlaan

1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

Collector Melsele fase 2 65.248.350 1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

37 Zeeschelde-beneden Collectoren Collector Melsele fase 1 70.470.900 1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

37 Zeeschelde-beneden Verbindings-
riolering

Collectoren

VBR Gaverlandwegel
(Melsele)

16.728.000 1997- Oost-Vlaan-
deren

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

9 Polder ten noorden
Barbierbeek

4 1  Durme

VBR aansluiting Haasdonk 29.505.850 1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

Collectoren Collector Nieuwkerken-Waas 54.621.650
(fase Oost)

1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

Collectoren Collector Nieuwkerken-Waas 52.896.950
(fase West)

RWZI Kallo 21.000.000

1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

RWZI 1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

Coll. + PS + PL Melkader 19.710.000 1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

Coll. + PS t
PL

Collectoren Collector Eekstraat - Lam- 113.496.500
meken - Moleneindstraat
en Nieuwpoortstraat

1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

12 Kanaal Gent-Terneuzen
(exclusief Kluizen) (13C

Verbindings-
riolering

1214 Riolering Daknamstraat,
Daknamdorp (sanering
Daknamse Meersen)

55.685.000 1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

12 Kanaal Gent-Terneuzen Gemeentelijke
riolering

1215 Riolering Buylaersmeersen 7.840.000
(sanering Daknamse Meersen)

1997- Oost-Vlaan-
1999 deren(exclusief Kluizen) (13C,

deel 13D, 13E,  deel 47A)

Pomp +
persleiding

811 Pompstation en persleiding
Pereboomsteenweg tot
Merlanstraat

9.002.000 1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

8 Polder ten noorden
Moervaart

Moerbeke-
Kruisstraat

Moerbeke RWZI 812 RWZI Kruisstraat (Capaci-
teit : 400 I.E. - plaatse-
lijke zuivering)

8.000.000 1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

36 Zeeschelde-midden
linkeroever (deel 81A)

Rupel-
monde

Kruibeke RWZI 3611

3715

3612

3614

3613

RWZI Rupelmonde 120.000.000 1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

37 Zeeschelde-beneden Rupel-
monde

Kruibeke Collectoren Coll. Kruibeke-Rupelmonde 32.623.500
fase 2

1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

36 Zeeschelde-midden
linkeroever (deel 81A)

Rupel-
monde

Kruibeke Collectoren Coll. Kruibeke-Rupelmonde 51.177.500
fase 1

1997- Oost-Vlaan-
1999 deren

36 Zeeschelde-midden
linkeroever (deel 81A)

Rupel-
monde

Temse Pomp +
persleiding

Coll. + PS +
PL

PS + PL Gelaagstraat
(Steendorp)

9.719.000 1997 Oost-Vlaan-
1999 deren

36 Zeeschelde-midden
linkeroever (deel 81A)

Rupel-
monde

Kruibeke Koll. + PS + PL Nederstraat 9.555.000
(Rupelmonde)

1997-  Oost-Vlaan-
1999 deren
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AWP II Bekken Zuiver.-
gebied

Gemeente Aard Nummer Naam project Raming Investe- Provincie
ringspro-
gramma

37 Zeeschelde-beneden Rupel- Kruibeke Verbindings- 3716 VBR Parklaan 4.058.400 1997- Oost-Vlaan-
monde riolering 1999 deren

39 Barbierbeek Rupel- Kruibeke Verbindings- 3911 VBR Kruibekestraat- 11.527.000 1997- Oost-Vlaan-
monde riolering Kemphoekstraat 1999 deren

8 Polder ten noorden Stekene Stekene Verbindings- 813 Verbindingsriolering Venne- 11.008.000 1997- Oost-Vlaan-
Moervaart riolering straat tot Heistraat (Tracé- 1999 deren

voorstel Provincie)

TOTAAL RAMING : 2.526.268.705

Vraag nr. 105
van 18 januari 1994
van de heer J. DE MEYER

Groene Hoofdstructuur - Consultaties van de bevol-
king

De voorbije maanden hadden een aantal consultaties
plaats van de bevolking in verband met de Groene
Hoofdstructuur. Tot 15 januari 1994 kon men een ant-
woordformulier opsturen naar de buitendiensten, be-
voegd voor het natuurbehoud.

Graag had ik van de minister vernomen hoeveel ant-
woordformulieren per provincie werden binnenge-
stuurd.

Graag ontving ik het resultaat en/of syntheseverwer-
king van de 11 gestelde vragen (zo mogelijk voor een
aantal vragen uitgedrukt in percenten).

Op welke wijze wordt met deze consultatie rekening
gehouden ?

Zal men bij het opmaken van het Structuurplan Vlaan-
deren rekening houden met deze consultatie ?

N.B . : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
T. Kelchtermans, Vlaamse minister van Open-
bare Werken, Ruimtelijke Ordening en Bin-
nenlandse Aangelegenheden.

Antwoord

Momenteel worden de antwoordformulieren en alle
andere voorstellen en bemerkingen verwerkt tot een
globaal document dat omstreeks 15 april afgerond zal
worden en tegen het einde van die maand ter beschik-
king zal gesteld worden van de Vlaamse minister be-
voegd voor de ruimtelijke ordening.

Uit het einddocument over deze consultatie zal blijken
of hieruit gevolgtrekkingen gemaakt kunnen worden
ten behoeve van de juridische implementatie van het
gebiedsgericht natuurbeleid in het decreet op het na-
tuurbehoud en het natuurlijk milieu.

De laatste vraag dient te worden gericht aan de Vlaam-
se minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening.

Vraag nr. 106
van 20 januari 1994
van de heer J. DE ROO

Arrondissement Gent-Eeklo-Maldegem - Stortings-
plaatsen

1.

2.

3.

4.

5.

Hoeveel stortingsplaatsen kan men localiseren in de
regio Gent-Eeklo-Maldegem ?

Waar bevinden deze stortingsplaatsen zich en wor-
den er reeds saneringswerken uitgevoerd ?

Welke stortingsplaatsen in de regio Gent-Eeklo-
Maldegem vormen een bedreiging voor het leefmi-
lieu en de volksgezondheid ? Welke maatregelen
worden hiervoor genomen ?

Wie staat in voor de kosten van de saneringswerken
aan de stortplaats ?

Welke maatregelen zal de Vlaamse regering nemen
om de bodemsanering in 1994-1995 te regelen ?

Antwoord

1. + 2. Voor de situering van de stortplaatsen verwijs
ik naar de lijsten die rechtstreeks overgemaakt zul-
len worden aan het lid, gelet op de uitgebreidheid
van de lijsten.

De volgende ambtshalve saneringswerken zijn thans
in uitvoering in :
- Maldegem (Middelburg), Hoornstraat 4 ;
- Gent (Mariakerke), Papiermolenstraat.

De volgende vrijwillige saneringen zijn momenteel
in uitvoering in :
- Evergem (Ertvelde), Bombardementstraat ;
- Evergem, Assenedestraat ;
- Gent, Ottergemsesteenweg 801.

De volgende vrijwillige sanering is uitgevoerd in :
- Gent, J. Kennedylaan 29.

3. Stortplaatsen vormen in min of meerdere mate een
potentiële bedreiging voor volksgezondheid en leef-
milieu. Via een urgentiebepaling en op basis van de
inventarisatie van de potentieel verontreinigde sites
wordt de volgorde van aanpak bepaald afhankelijk
van het risico. In afwachting van behandeling kun-



394 Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 8 - 21 februari 1994

nen wel een aantal bewarende maatregelen worden
getroffen zoals afsluiten van het terrein enzovoort.

Volgens de huidige wetgeving wordt de exploitant
en/of eigenaar van de site aangesproken. Indien de-
ze partijen geen actie ondernemen, gaat OVAM de
site ambtshalve saneren. Dit wil zeggen : OVAM
prefinanciert en vordert nadien de kosten terug van
de exploitant en/of eigenaar via de rechtbank.

Thans ondervindt de OVAM tal van juridische knel-
punten om een beleid ter zake in uitvoering te bren-
gen. Zoals het lid weet werd op 2 februari 1994 het
voorontwerp van decreet betreffende de bodemsa-
nering door de Vlaamse regering goedgekeurd. Dit
nieuwe decreet zal, bij het in werking treden, ervoor
zorgen dat bedrijven het heel wat moeilijker krijgen
om aan de sanering van hun terreinen, en aan de
daaraan verbonden kosten, te ontsnappen.

Vraag nr. 107
van 20 januari 1994
van de heer J. DE ROO

Milieubeleid - Kringlooppapier
de administraties

en chloorvrij papier in

Tijdens de studiedag georganiseerd door OVAM
steunde de minister de initiatieven van OVAM om in
de administraties gegarandeerd kringlooppapier en
chloorvrij papier te gebruiken. Dit moet de aanzet
vormen tot meer en betere milieuzorg in de kantoren,
zowel openbaar als privé. In hoeverre wordt in de
administratie van de minister gebruik gemaakt van
kringlooppapier en chloorvrij papier ?

Antwoord

Ik kan het gebruik door de administraties van
kringlooppapier en chloorvrij papier voor 1993 als volgt
samenvatten.

Onder kringlooppapier wordt papier op basis van pulp
met minimum 50 percent vezels van postconsumptiepa-
pier verstaan. Papier met minder dan 50 percent vezels
van postconsumptiepapier wordt niet als kringlooppa-
pier beschouwd.

In de meeste administraties neemt kringlooppapier nog
maar een klein aandeel in. Toch valt te vermelden :

- OVAM : 83,3  percent voor kopies, faxen, brieven,
. . . kortom voor alle intern gebruik en het grootste
deel van het extern gebruik.

- VHM : 25,3  percent voor intern gebruik.

- VMM : - gedurende de eerste helft van 1993 : 100
percent

- gedurende de tweede helft van 1993 : 0
percent.

De VMM heeft gedurende 1 jaar (juni 1992
tot en met juni 1993) uitsluitend kringloop-
papier gebruikt, en is nadien overgescha-
keld op 100 percent chloorvrij papier.

Het aandeel chloorvrij papier in het totale papierver-
bruik van de administraties is belangrijker dan het aan-
deel kringlooppapier.

Volgende aandelen werden voor 1993 bij mijn admini-
straties genoteerd :

- LIN logistiek 99,l percent voor alle kopies en ge-
bruik op printer drukkerij 93,l  percent voor offset
en fotokopie.

- OVAM : 16,7  percent chloorvrij papier wordt enkel
voor specifieke toepassingen gebruikt.

- VHM : 71,4  percent voor alle extern gebruik en
een deel van het intern gebruik.

- VLM : 83,6  percent voor onder andere listingpa-
pier, drukwerk, offset, fotokopie, briefpapier en
gebruik in laserprinter.

- VMM : - gedurende de eerste helft van 1993 :
0 percent ;

- vanaf de tweede helft van 1993 : 100 per-
cent.

Sedert eind juni 1993 wordt in de VMM enkel nog
chloorvrij papier gebruikt en dat voor alle toepas-
singen.

Tot slot merk ik dat op 10 september 1993 een omzend-
brief werd verspreid aan alle Vlaamse administraties,
aan de gemeentebesturen en instellingen van openbaar
nut waarbij praktische richtlijnen werden verstrekt
rond het gebruik van milieuvriendelijk papier en de
selectieve inzameling van oud papier en karton.

Deze gerichte sensibilisering en motivatie vormt de
beste basis voor het slagen van efficiënte milieuzorgini-
tiatieven in de kantoren.

Vraag nr. 108
van 21 januari 1994
van de heer J. VANDE LANOTTE

Milieuconvenanten - Stand van zaken voor West-
Vlaanderen

Het Vlaams Gewest heeft onder de voorgaande minis-
ter het principe van de milieuconvenanten naar voren
gebracht.

Graag had ik voor West-Vlaanderen geweten welke
gemeenten nog geen milieuconvenant afsloten ?

Wat was voor de gemeenten die wel een convenant
afsloten, het bedrag dat ze in 1993 in principe toegewe-
zen kregen en hoeveel werd daar op 1 januari van
betaald ?

Antwoord

Binnen de provincie West-Vlaanderen sloten van de
64 gemeenten de volgende 7 gemeenten het milieucon-
venant met de Vlaamse regering nog niet af : Alverin-
gem, De Haan, Dentergem, Heuvelland, Houthulst,
Lo-Reninge, Oostrozebeke.

De Vlaamse Gemeenschap subsidieerde de West-
vlaamse gemeenten die het milieuconvenant onder-
schreven met een totaalbedrag van 41.343.272 frank.
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De bedragen die werden toegekend in 1993 aan de
gemeenten die het milieuconvenant ondertekenden,
vindt u in bijgevoegde lijst. Deze bedragen zijn weer-
gegeven per gemeente en zijn opgesplist volgens :

Artikel 7 : Subsidies voor de kosten van het gemeente-
lijk milieu- en natuurbeleid. Deze bedragen werden
toegekend aan alle gemeenten voor dewelke  het mi-
lieuconvenant ingang had vóór 1 januari 1993.

Artikel 12 : betoelaging voor de selectieve inzameling
van klein gevaarlijk afval @GA). Voor 1993 is deze
slechts bekend na 30 april 1994.

ten-, fruit- en tuinafval (GIT). Totaal voor West-
Vlaanderen voor 1993 : 670.969 frank.

Artikel 8 van het milieuconvenant bepaalt dat de ge-
meenten een bijzondere overeenkomst met OVAM
moeten ondertekenen. De subsidiëring zoals voorzien
in hoofdstuk IV van het milieuconvenant kan slechts
gebeuren indien de gemeente deze bijzondere overeen-
komst met de OVAM heeft onderschreven. Momen-
teel hebben 10 gemeenten deze bijzondere overeen-
komst nog niet onderschreven (op de lijst aangeduid
met *).

Artikel 13 : de uitbating van containerparken. Totaal
voor West-Vlaanderen voor 1993 : 18.350.080 frank.

Dit betekent dat voor de selectieve huis-aan-huisopha-
ling hetzij van de droge recycleerbare materialen hetzij
van de GFT-fractie nog 41.966 frank moet worden

Artikel 14 : de huis-aan-huisinzameling hetzij van de
droge recycleerbare materialen, hetzij van de groen-

uitbetaald en voor de uitbating van de containerparken
nog 1.565.100 frank.

Uitbetaalde bedragen voor de geleverde prestaties in 1993
met betrekking tot het milieucorqenant

Provincie West-Vlaanderen

Gemeente Artikel 7 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14

Anzegem 322.650 608.650
Ardooie 253.789 521.700
Avelgem 189.334 521.700
Beernem 463.012 521.700
Blankenberge * 251.361 521.700
Bredene 187.482 0
Brugge 1.793.759 173.900
Damme 0 0
Deerlijk 192.341 521.700
De Panne 207.383 347.800
Diksmuide 818.937 521.700
Giste1 291.574 521.700
Harelbeke 400.184 521.700
Hooglede 263.304 0
Ichtegem 335.250 521.700
Ieper 945.916 521.700
Ingelmunster 0 0
Izegem 390.659 521.700
Jabbeke 365.801 521.700
Knokke-Heist * 585.012 0
Koekelare 254.232 0
Koksijde 380.993 199.43s
Kortemark 371.624 0
Kortrijk 1.152.213 521.700
Kuurne 176.820 521.700
Langemark-Poelkapelle * 309.082 521.700
Ledegem 207.501 0
Lendelede 115.479 0
Lichtervelde 198.425 521.700
Menen 488.756 521.700
Mesen  * 26.842 0
Meulebeke 242.485 521.700
Middelkerke * 494.245 0

58.326

167.111

41.966
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Gemeente Artikel 7 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14

Moorslede * 268.871 0
Nieuwpoort 236.922 106.932
Oostende 885.994 521.700
Oost kamp 565.402 260.850
Oudenburg * 231.646 0
Pittem 219.759 173.900
Poperinge 728.654 521.700
Roeselare 818.315 521.700
Ruiselede 185.115 130.425
Spiere-Helkijn 66.280 0
Staden 317.297 88.535
Tielt 505.145 521.700
Torhout 389.934 521.700
Veurne 542.142 521.700
Vleteren * 0 0
Waregem 564.538 521.700
Wervik 381.099 521.700
Wevelgem 491.757 521.700
Wielsbeke 180.938 521.700
Wingene  * 427.427 521.700
Zedelgem 480.665 521.700
Zonnebeke 393.584 86.950
Zuienkerke * 243.318 0
Zwevegem 520.976 521.700

403.566

22.322.223 18.350.080 670.969

VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE
WERKEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 105
van 14 januari 1994
van mevrouw M. VOGELS

Structuurplan Vlaanderen - Aansnijden woonuitbrei-
dingsgebied

Nog voor het structuurplan Vlaanderen gerealiseerd is
wordt hierop geanticipeerd door de gemeentebesturen.

Wij merken dat heel wat gemeentebesturen volop bezig
zijn dit structuurplan uit te hollen door het bestaande
gewestplan maximaal uit te putten, vooral op het ge-
bied van aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en
het uitbreiden (ten nadele van andere bestemmingen)
van KMO-zones.

Bij het aansnijden van deze woonuitbreidingsgebieden
worden allerlei redenen en drogredenen gebruikt die
ingaan tegen de letter en de geest van onder meer uw
omzendbrief van 22 september 1992. Men tracht de
criteria, onder meer het opstellen van een studie ter
verantwoording van de nood aan woonuitbreidingsge-
bied, te omzeilen door de woonuitbreiding buiten de
bebouwde kern te detailleren via een structuurschets
in plaats van via een BPA.

Hierdoor vermijdt men elke motivatie met betrekking
tot woonbehoefte en elk openbaar onderzoek.

Dit lijkt mij volledig in te gaan tegen uw beleid, meer
concreet baseer ik mij op uw antwoord op de vraag
van de heer Van Hooland d.d. 8 januari 11993 waarin
u zeer strenge eisen stelt in verband met het aansnijden
van nieuwe woonuitbreidingsgebieden.

1. Kunnen gemeenten woonuitbreidingsgebieden bui-
ten de bebouwde kom aanspreken zonder dat hier-
toe een BPA en een behoeftestudie werd opge-
maakt ?

2. Wat zal de minister ondernemen opdat het struc-
tuurplan nog voor het er is ondermijnd wordt ?

Antwoord
In mijn richtlijn van 22 september 1992 betreffende het
aansnijden van woonuitbreidingsgebieden staat woor-
delijk vermeld :

“In dit kader dient bij de toepassing van art. 5.1.1. van
het KB van 28.12.1972 vernieuwde aandacht geschon-
ken te worden aan de modaliteiten waarbij deze gebie-
den voor woningbouw in aanmerking kunnen komen.
De essentie van dit voorschrift is :

a) woonuitbreidingsgebieden zijn in eerste instantie
bedoeld voor groepswoningbouw - sociale wo-
ningbouw tenzij de overheid over de ordening an-
ders beslist heeft in het kader van een goedgekeurd
BPA ;
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b) woonuitbreidingsgebieden moeten een belangrijk
element zijn voor het uitvoeren van een grondbe-
leid ;

c) prioriteit dient gegeven te worden aan de bouwmo-
gelijkheden in de woongebieden ; woonuitbrei-
dingsgebieden zijn reservegebieden die slechts voor
realisatie in aanmerking komen na de verwezenlij-
king van de woongebieden. De overheid beslist
over het tijdstip, de fasering van uitvoering en de
modaliteiten van verwezenlijking van de woonuit-
breidingsgebieden.

Op basis van deze laatste bepaling heb ik beslist dat
woonuitbreidingsgebieden op binnenliggende gronden
niet voor bebouwing kunnen worden vrijgegeven tenzij
de noodzaak tot aansnijden wordt verantwoord door
een kwantitatieve en kwalitatieve woonbehoeftenstu-
die op gemeentelijk niveau. Dit heeft dus betrekking
op zowel projecten voor sociale woningbouw of groeps-
woningbouw die een uitbreidingsgebied beslaan, als op
nieuwe BPA’s die opgesteld worden om een woonuit-
breidingsgebied te realiseren. Vanaf heden wens ik dat
deze richtlijn strikt wordt toegepast.”

Ik ben van mening dat wanneer deze richtlijn strikt
wordt toegepast de opties die zullen worden genomen
in het kader van het structuurplan Vlaanderen zeker
niet ondermijnd zullen worden.

Vraag nr. 111
van 17 januari 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

Brochure Jeugd, democratie en verdraagzaamheid van
het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen - Kritiek op
de inhoud

Het zogenaamde Anti-Fascistisch Front staat sinds ja-
ren vermeld op de lijst van de staatsgevaarlijke organi-
saties van het federaal ministerie van Binnenlandse
Zaken. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik
vaststelde dat deze vereniging met naam en adres aan-
bevolen wordt door het provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen in een brochure die verscheen onder de
titel Jeugd, democratie en verdraagzaamheid, en dan
nog wel onder de rubriek “organisaties voor democra-
tie en verdraagzaamheid en anti-racisme bewegingen”.

Deze brochure wordt door dit provinciaal bestuur als
werkmap  aangeboden aan scholen en jeugdorganisa-
ties.

Ditzelfde provinciebestuur nodigt daarenboven op 5
februari schooldirecties, leerkrachten en jeugdleiders
uit op wat een visiedag genoemd wordt om onder meer
kennis te maken met ditzelfde Anti-Fascistisch Front.

Is de minister van één en ander op de hoogte ?

Is het normaal dat een bestuur dat afhangt van zijn
departement de promotie verzorgt van een vereniging
die als staatsgevaarlijk wordt gecatalogeerd ?

Welke maatregelen werden er getroffen ?

Antwoord

Ik deel het lid mee dat mij geen inhoud van een lijst
van staatsgevaarlijke organisaties bekend is. De

Vlaamse regering beschikt ter zake over geen enkele
bevoegdheid.

Daarnaast wens ik op te merken dat, in tegenstelling
tot wat het lid beweert, het provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen geen bestuur is dat afhangt van mijn depar-
tement, maar binnen de provinciale bevoegdheidsuit-
oefening autonoom beslissingen treft waarover, binnen
de grenzen door de wet bepaald, het administratief
toezicht wordt uitgeoefend. Ik ben niet op de hoogte
van het door het lid vermelde initiatief. Niettemin heb
ik de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
om nadere informatie gevraagd.

Vraag nr. 113
van 18 januari 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Gemeentelijke berichten in het Franstalig blad
in Sint-Genesius-Rode - Stand van zaken

Carrefour

In april 1992 wees ik de minister in een schriftelijke
vraag op het feit dat in het Franstalig blad Carrefour,
dat in de Vlaamse Rand rond Brussel huis aan huis
wordt verspreid, berichten aan de bevolking stonden
afgedrukt die blijkbaar uitgingen van het gemeentebe-
stuur van Sint-Genesius-Rode.

In zijn antwoord kondigde de minister aan dat hij de
gouverneur van Brabant had verzocht onmiddellijk de
maatregelen te treffen die zich in dat geval opdrongen.

Hij beloofde me tevens voort op de hoogte te houden.

Voor zover ik kan nagaan is dat niet gebeurd.

Mag ik derhalve naar een stand van zaken informeren
in dit dossier ?

Antwoord

In antwoord op mijn aan het provinciaal gouvernement
gestelde vraag tot onderzoek naar aanleiding van het
door het lid gestelde probleem bij zijn vraag nr. 158
van 30 april 1992 stelde de gouverneur dat de berichten
in het Nederlands en in het Frans gesteld zijn en dat
dit volledig in overeenstemming is met de bepalingen
van artikel 24 van de SWT.

Mede gelet op de nauwgezetheid waarmee de betrok-
ken dienst deze aangelegenheden pleegt te behande-
len, acht ik het niet opportuun hem nogmaals op de
bepalingen van de SWT te wijzen.

Vraag nr. 114
van 18 januari 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Straatnaamborden met Franstalige publiciteit in Sint-
Genesius-Rode - Geen verandering sinds april 1992

In april 1992 stelde ik de minister een vraag omtrent
Franstalige publiciteit op de straatnaamborden in Sint-
Genesius-Rode. De minister deelde mij zijn antwoord
mee dat hij de gouverneur van de provincie Brabant
gevraagd had onmiddellijk de nodige maatregelen te
treffen.
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De minister beloofde me tevens verder op de hoogte
te zullen houden.

Voor zover ik kan nagaan is dat niet gebeurd.

Mag ik derhalve naar een stand van zaken informeren
in dit dossier ?

Antwoord

Zoals ik reeds stelde in mijn antwoord op de vraag nr.
159 van 30 april 1992 heb ik het provinciaal gouverne-
ment van de provincie Brabant verzocht om de aange-
klaagde situatie op het terrein te toetsen aan de dwin-
gende bepalingen van afdeling IV van het koninklijk
besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de
wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Luidens het verslag van de vice-gouverneur zouden de
door het lid bedoelde reclame-opschriften niet onder
de toepassing van die SWT vallen.

Niettemin heb ik ter zake het advies gevraagd aan de
Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Ik zal niet nalaten het lid verder per brief op de hoogte
te brengen van de adviesgeving.

Vraag nr. 116
van 18 januari 1994
van de heer R. VAN HOOLAND

Fusies van gemeenten - Wetenschappelijke evaluatie

De bestuurlijke vormgeving in de Vlaamse lokale sec-
tor moet op objectieve basis kunnen gebeuren, hetzij
het gaat om defusie  of om fusie van gemeenten. Her-
haaldelijk is evaluatie van de fusies, vooral van die uit
1976, aangekondigd. Nu, aan het eind van de derde
legislatuur, is nog geen wetenschappelijke evaluatie ge-
start. Beleid en beslissingen ter zake - hetzij bestuur-
lijke, hetzij financiële - missen goede basis.

Waarom is nog geen totale evaluatie van de fusies
van gemeenten gestart, laat staan gemaakt gewor-
den ?

Welke concrete fusies van gemeenten werden uit-
eindelijk reeds geëvalueerd ?

Start nog deze legislatuur een evaluatie van de fusies
in Vlaanderen, zo ja wanneer, met welke timing,
onder welke voorwaarden en door wie ? Zo nee,
waarom niet ?

Antwoord

Zoals het aan het lid bekend is, heb ik recent nog een
studie laten verrichten in verband met een optimale
bestuursstructuur voor de stad Antwerpen, waarvan
het eindrapport werd besproken in de commissie voor
Binnenlandse Aangelegenheden van de Vlaamse
Raad.

Overigens vestig ik er de aandacht op dat, ook al stelt
het Sint-Michielsakkoord de regionalisering van de ge-
meente- en provinciewet in het vooruitzicht middels
een in herzieningstelling van artikel 108 van de Grond-
wet, de organieke wetgeving ter zake thans nog steeds
een federale bevoegdheid is.

De in het vooruitzicht gestelde regionalisering van de
gemeentewet zou de gewesten trouwens niet toelaten
de grenzen van de gemeenten te wijzigen. Hiertoe is
tevens een wijziging nodig van artikel 3 van de Grond-
wet, volgens hetwelk in de grenzen van de gemeenten
geen verandering of correctie kan worden aangebracht
dan krachtens een wet, en van artikel 108bis van de
Grondwet, volgens hetwelk de wet agglomeraties en
federaties van gemeenten opricht.

Daarnaast ben ik de mening toegedaan dat, afgezien
van de vanzelfsprekende inhoudelijke betrokkenheid
van de gewesten bij het fusie- of defusiegegeven, het
niet opportuun zou zijn om in het vooruitzicht van
zowel de gemeente- als de provincieraadsverkiezingen
van 9 oktober eerstkomend nog initiatieven te nemen.

Een ernstige evaluatie van de effecten van de fusies
van gemeenten moet op een afstandelijke wijze worden
georganiseerd. Het jaar van de verkiezingen voor de
gemeenteraden is daarvoor zeker niet geschikt.

Vraag nr. 117
van 18 januari 1994
van de heer J. DE MEYER

Zie :
Minister vice-president van de Vlaamse regering
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 105
van 18 januari 1994
van de heer J. De Meyer
Blz. 393

Antwoord

Ik moet het lid meedelen dat de eerste drie vragen
behoren tot de bevoegdheid van mijn collega N. De
Batselier, Vlaams minister bevoegd voor het leefmi-
lieu.

Wat de vierde vraag betreft geven de massale reacties
op de consultatieronde van minister De Batselier wel
duidelijk de bekommernis aan van vele betrokkenen.
Deze elementen spelen natuurlijk wel een rol bij de
integratie van de Groene Hoofdstructuur in het Struc-
tuurplan Vlaanderen.

Aangezien zowel het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren als de uitvoeringsplannen aan een officieel open-
baar onderzoek onderworpen zullen worden, meen ik
dat alleen bezwaren ingediend bij deze officiële open-
bare onderzoeken als rechtsgeldig beschouwd kunnen
worden.
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VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR EN
BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 51
van 12 januari 1994
van de heer M. CAPOEN

Culturele Kring van Etterbeek Eigen Aard - Campagne
taalgebruik

Dat Brussel nog niet volledig verfranst is, is mede de
verdienste van talrijke personen, bewegingen en ver-
enigingen die zich al decennia lang, tot op vandaag,
inzetten voor het behoud van het Nederlands in de
hoofdstad. Een van de verenigingen is Eigen Aard, de
Nederlandstalige Culturele Kring van Etterbeek.

Eigen Aard vindt het (terecht) noodzakelijk om bij de
Vlamingen uit het hinterland een grootse campagne te
voeren om steeds hun eigen taal te spreken als ze naar
de hoofdstad komen.

Dit voorstel werd ook aan de minister overgemaakt.
Hem werd gevraagd deze (affiche)campagne te onder-
steunen door regelmatige TV- en radioadvertenties.
Overigens beschikt de minister in zijn begroting over
middelen om dergelijke acties te financieren.

Vreemd genoeg heeft de minister blijkbaar nooit gerea-
geerd op het voorstel van Eigen Aard, zelfs niet nadat
de vereniging eind juni 1993 voor de vijfde maal het
voorstel schriftelijk formuleerde. De ontgoocheling bij
de mensen van Eigen Aard, die zich belangeloos inzet-
ten voor de Vlaamse zaak in een strijdgebied, is uiter-
aard begrijpelijk groot.

1. Klopt het dat de minister al vijf maal bovengenoemd
voorstel ontving, maar er tot dusver niet op reageer-
de ? Waarom niet ?

2. Wat is de mening van de minister over het voorstel
van Eigen Aard ?

3. Zal de minister alsnog antwoorden op het voorstel
van Eigen Aard ? In welke zin ?

4. Welke belangrijke acties ondernam de minister in
het recente verleden om ook het Nederlandstalig
karakter van Brussel te beklemtonen ? Hoe eva-
lueert de minister die acties ?

5. Welke andere acties kondigt de minister aan om
gelijkaardige campagnes te voeren ?

6. Over hoeveel middelen beschikt de minister in zijn
begroting om dergelijke acties te voeren ?

Antwoord

Ik kan het lid meedelen dat ik het eens ben met zijn
bewering dat vooral het Vlaamse verenigingsleven in
Brussel ervoor gezorgd heeft dat het Nederlands in
onze hoofdstad heeft kunnen overleven en sinds enkele
decennia een nieuwe bloei beleeft. De steun die de
toenmalige NCC onder mijn voorzitterschap aan het
verenigingsleven verleende, is trouwens niet vreemd
aan de heropbloei van zowel het verenigingsleven als

van onze taal in Brussel. Ook kan ik mij akkoord
verklaren met zijn appreciatie ter zake van Eigen Aard,
een Nederlandstalige culturele kring van Etterbeek.
Eigen Aard organiseerde in het verleden de affichage-
actie Spreek steeds uw taal in Brussel, en verzocht mij
deze actie te hernemen, zij het gesteund door radio-
en TV-advertenties.

Binnen dit kader geef ik dan het antwoord op de con-
crete vragen die het lid mij stelde.

Eigen Aard bezorgde mij vijf maal zijn voorstel.
Twee maal heb ik schriftelijk gereageerd met de
bedenking dat een meer eigentijdse aanpak nodig
was. Eigen Aard reageerde hierop positief en druk-
te de door mij verspreide slogan-in-rebusvorm zelfs
af in zijn tijdschrift. Die slogan luidt : “In Brussel
in je eigen taal aan je trekken komen ? Dat kan !
Als je het zelf wil”. Na de volgende drie identieke
vragen van Eigen Aard, is er enkel telefonisch con-
tact geweest tussen Eigen Aard en het hoofd van
de Brusselcel op mijn kabinet.

De vorm en de formulering van het Eigen Aard-
voorstel lijkt mij, na advies van ook communicatie-
deskundigen, niet actueel. De inhoud ervan, die
blijft brandend actueel.

Op 23 december 1993 gaf ik Eigen Aard opnieuw
een schriftelijk antwoord. De reactie hierop was erg
positief.

Op basis van een wetenschappelijk onderzoek naar
de houding en het gedrag van de Vlamingen ten
aanzien van Brussel, startte ik reeds in 1991 de actie
Bruisend Brussel om het Nederlandstalig karakter
van onze hoofdstad te beklemtonen en te promoten.
Het hiertoe gecreëerde en inmiddels goed gekende
logo draagt Bruisend Brussel als titel en heeft als
ondertitel ” . . . maar Vlaanderen moet van Brussel
zijn echte hoofdstad maken. Daar worden we alle-
maal beter van.” De belangrijkste activiteiten in het
kader van deze actie waren :
- de eigenlijke lancering van de actie met onder

meer :

a) de publikatie van het logo in alle dagbladen ;

b) de organisatie van een Brussel-wedstrijd met
uitsluitend Brussel-prijzen in alle kranten ;

c) de verspreiding van een Brusselpuzzelmaga-
zine in een regio van 30 kilometer rond Brus-
sel en, via de bovengenoemde krantenadver-
tenties, elders op verzoek ;

- de creatie en verspreiding van het stripverhaal
Barelli in Bruisend Brussel op 62.000 exempla-
ren (30.000 Nederlands, 10.000 Frans, 10.000
Engels, 2.000 Duits en 10.000 Spaans) in biblio-
theken, lagere en secundaire scholen en via am-
bassades en zaakgelastigden ;

- organisatie van het didactisch project Ogenblik-
ken in Brussel met een wandelbrochure, een
thematische brochure en een videofilm bij scho-
lieren-in-klasverband, bij het verenigingsleven
en in de bibliotheken. Minstens 18.000 scholie-
ren secundair en 8.000 leerlingen lager onderwijs
bezochten, na een themaweek over Brussel, hun
hoofdstad in klasverband ;
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- de Brusseldag van de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen (1991 en 1993) en van VTB-VAB
(1992) brachten zo’n 70.000 leden en sympathi-
santen naar Brussel om er kennis te maken met
het Vlaamse en bruisende karakter van hun
hoofdstad. Ook de lezers van de geëigende me-
dia staken heel wat op over Brussel ;

- de oprichting van TV-Brussel met aangepaste
normen en de wekelijkse doorzending van beel-
den via BRTN 1 ;

- de uitstraling van de Vlaamse aanwezigheid via
(openlucht)manifestaties (o.a. Klinkende Munt,
Plazey, Boterhammen in het Park, Rinckconcer-
ten) ;

- de verzekering van de Vlaamse aanwezigheid
tijdens (openlucht)manifestaties  zoals Brosella
folk en jazz en Feest in de Warande ;

- multimediale manifestatie Bruisend Brussel
(tentoonstellingen, videofilms, debatten, lezin-
gen, concerten, interscholenwedstrijd, . . .) waar-
door Brussel bekendgemaakt en gepromoot
wordt als hoofdstad van de Vlaamse Gemeen-
schap. Deze manifestatie werd reeds succesvol
georganiseerd in Amsterdam en Madrid.

Bij al deze activiteiten - uitgezonderd de manifes-
tatie in Madrid natuurlijk - werd de nadruk gelegd
op het gebruik van het Nederlands in onze hoofd-
stad.

5. In een nabije toekomst zal ik onder meer de volgen-
de acties ondernemen :

- van de Brusseldag wil ik een traditie maken zon-
der het monopolie te geven aan één vereniging.
Zo zal het CJP in 1994 zijn Brusseldag organise-
ren ;

- om de uitwijkingen uit Vlaanderen naar Brussel
op te vangen, werk ik momenteel aan een uit-
wijkbrochure naar Brussel die door de Vlaamse
gemeentebesturen aan hun Brusselgangers be-
zorgd kan worden ;

- tevens overweeg ik voor 1994 een grootscheepse
mediacampagne om Brussel in eigen land te pro-
moten als hoofdstad van de Vlaamse Gemeen-
schap waar elke Vlaming in de eigen taal terecht-
kan ;

- Barelli en Ogen-blikken in Brussel worden ver-
der verspreid ; de Vlaamse aanwezigheid op en
uitstraling tijdens (openluchtmanifestaties) blij-
ven verzekerd ;

- de multimediale manifestatie “Bruisend Brus-
sel” wordt georganiseerd in het Boudewijncom-
plex in Brussel - ik hoop dat de leden van de
Vlaamse Raad en regering hun belangstelling
voor Brussel persoonlijk zullen laten blijken - ,
in de IJzertoren  in Diksmuide en in Rome.

6. Wat de financiële mogelijkheden betreft : op de
begroting 1994 van de Vlaamse Gemeenschap staat
60,7  miljoen frank ingeschreven op het programma
01 .Ol . ll. 1 van “allerhande uitgaven inzake Brus-

sel”. Dit krediet moet onder meer gebruikt worden
om de Vlaams-Brusselse initiatieven te steunen, om
de Vlaamse uitstraling van en via Brussel te verze-
keren en om onderzoek inzake Brussel en de
Vlaamse aanwezigheid aldaar mogelijk te maken.

Vraag nr. 54
van 12 januari 1994
van de heer H. SUYKERBUYK

Gutenberg-plan - Vlaamse medewerking

Vanuit het Europees Parlement werd het Gutenberg-
plan gelanceerd dat vooral leesbevordering op het oog
had. De Raad van Ministers beschikt, als ik me niet
vergis, voor 1994 over 60 miljoen frank om de samen-
werking tussen bibliotheken te bevorderen.

Kan de minister mij meedelen op welke wijze de biblio-
theken in Vlaanderen van deze steun kunnen genieten,
als ze plannen hebben om samen te werken ?

1. Hoe loopt de aanvraag-procedure ?

2. Is de beoogde samenwerking geconcretiseerd ?
Welke speciale voorwaarden worden daarbij ge-
steld ?

3. Wordt speciale aandacht gegeven, onder de vorm
van speciale steun, aan bibliotheken die grensover-
schrijdend samenwerken, onverschillig of het over
hetzelfde dan wel over een verschillend taalgebied
gaat (Nederland-Duitsland, Wallonië-Frankrijk) ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag deel ik het lid het volgende
mee :

1. initiatieven op cultureel vlak vanwege het Europees
parlement

Voor de uitvoering van het Gutenberg-plan zijn er
tot op heden geen middelen vrijgemaakt.

2. initiatieven op cultureel vlak vanwege Raad van
Ministers/Commissie

In 1993 beschikte de Commissie over 200.000 ecu
om de Europese sensibiliseringscampagne in ver-
band met leesbevordering inhoud en vorm te geven.
Ruim de helft van dit bedrag werd aangewend om
de publikatie van een catalogus en een affiche te
bekostigen.

Het resterende bedrag is bestemd om studiebijeen-
komsten/colloquia met een Europese dimensie in
verband met ,,boek en lezen” mede te financieren.

Recent heeft de Commissie mondeling meegedeeld
dat voor 1994 er opnieuw 200.000 ecu beschikbaar
is om initiatieven in verband met ,,boek en lezen”
te ondersteunen.

Als prioritair hebben de ministers van Cultuur vol-
gende thema’s naar voren geschoven :

.
- lezen van kinderen en jongeren ;
- vertaling van literair werk en opleiding van ver-

talers ;
- uitgeverijen en boekhandels.
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3.

Daarnaast zijn door de Commissie de volgende the-
ma’s als potentiële aandachtspunten gesuggereerd :

evaluatie van de relatie boekbedrijf/media ;
bevordering van de samenwerking tussen biblio-
theken met het oog op de conservering van zuur
papier en het gebruik van duurzaam papier ;
studies en statistieken op het gebied van boeken.

Mijn administratie is in de procedure geen betrok-
ken partij.

Vraag nr. 55
van 12 januari 1994
van de heer H. SUYKERBUYK

Steun aan auteurs en uitgeverijen - Totaalbedragen
andere EU-fondsen en -programma’s met financiële
gevolgen voor de culturele sector.

De culturele dimensie van het communautaire be-
leid overstijgt in feite de DGX. De huidige begro-
tingssituatie is als volgt samen te vatten : 0,014 per-
cent van de begrotingsmiddelen is specifiek voor
culturele doeleinden bestemd ; dit percentage stijgt
tot 0,8  percent wanneer men hieraan andere voor
culturele doeleinden aangewende middelen toe-
voegt. In 1992 had 87,8  miljoen ecu uit de kredieten
van de structuurfondsen toegekende middelen be-
trekking op cultuur.

Zo kunnen bibliotheken met het oog op de intro-
ductie van nieuwe technologieën projecten indienen
bij de DG XIII (directoraat-generaal voor telecom-
municatie, informatie-industrie en innovatie).

Noch een globaal overzicht van de verschillende
EU-fondsen en -programma’s waarop een biblio-
theek (of andere culturele instelling) een beroep
kan doen, noch een overzicht van de aanvaarde
projecten bij de verschillende EU-fondsen en -pro-
gramma’s, is op heden beschikbaar. Anderzijds die-
nen belanghebbenden hun subsidiedossier steeds
rechtstreeks bij de bevoegde EU-diensten in.

Kan de minister mij mededelen welk totaalbedrag hij
heeft uitgegeven als steun aan auteurs, onder de vorm
van werkbeurzen, reisbeurzen, honoraria voor bijdra-
gen in tijdschriften, enzovoort.

Kan de minister vervolgens meedelen over welke au-
teurs het hier gaat : Vlamingen, Nederlanders en mo-
gelijk Nederlandstaligen uit andere plaatsen in de we-
reld.

Kan de minister ook meedelen hoeveel betaald wordt
aan uitgeverijen, in Vlaanderen en Nederland, met
opgave van die uitgeverijen. Daarbij ga ik uit van de
informatie, dat voor bepaalde publikaties waartoe uit-
gevers het initiatief nemen, de uitgeverijen op een tus-
senkomst mogen beroep doen.

Als die informatie juist is, kan het gevraagde me wor-
den medegedeeld ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het lid het volgende
meedelen :

(de cijfers voor 1993 zijn effectief uitgegeven bedragen,
voor 1994 wordt het voorziene krediet vermeld) :

1993 1994

Subsidies aan auteursiwerkbeurzen  : (56 beurzen, waarvan 5 Nederlanders en 51 Vla-
mingen)

Subsidies aan toneelauteurs/creatiepremies : (14 creatiepremies, waarvan 1 voor een
Nederlandse auteur)

Beurzen voor het houden van lezingen in het buitenland e.a. (20 Vlamingen) (echte
reisbeurzen - zoals bijvoorbeeld in Nederland - bestaan in Vlaanderen niet)
Additionele honoraria voor bijdragen in tijdschriften (enkel Vlaamse
tijdschriften)
Subsidies aan auteurs voor het houden van lezingen (enkel Vlamingen)
Subsidies aan auteurs voor het houden van grensoverschrijdende lezingen (25 Neder-
landse auteurs)

Subsidies aan uitgeverijen en auteurs in de vorm van aankopen (het betreft
hier aankopen van boeken rechtstreeks bij de uitgever waarbij de afspraak geldt dat
de auteur bovenop de gebruikelijke royalties (een deel van) de boekhandelskorting
ontvangt - enkel boeken van Vlamingen worden aangekocht, zowel bij Vlaamse
uitgevers als bij Vlaamse distributeurs van Nederlandse uitgevers)

Produktiesubsidie aan uitgevers (de mogelijkheid om een produktiesubsidie toe 1
te kennen werd pas dit jaar ingevoerd)

14.979.250 18.000.000

3.000.000

591.000

6.809.616
ca. 11.000.000

238.000

9.000.000

- 4.200.000

3.000.000

?

7.000.000
11.000.000

500.000

5.000.000

Totaal : 45.617.866 48.700.000
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Vraag nr. 57
van 12 januari 1994
van de heer F. SARENS

Topsportscholen - Afschaffing als vzw

In het raam van het voorstel tot toekomstig topsport-
beleid besliste de raad van bestuur van Bloso op 21
oktober 1992 met betrekking tot de subsidiëring top-
sport onder meer : “De huidige topsportscholen wor-
den als vzw afgeschaft, maar in de schoot van elke
A-federatie dient een topsportdepartement gecreëerd
te worden”.

Via de pers verneem ik dat de begroting van Bloso
voor het jaar 1994 56 miljoen frank voor de diverse
topsportscholen voorziet.

1. Welke topsportscholen werden als vzw ontbonden ?

2. Welke topsportscholen werden als vzw behouden
en waarom ?

3. Welke topsportscholen werden tot topsportdeparte-
ment omgevormd ?

4. Hoe geschiedt de verdeling van de 56 miljoen frank
in 1994 over de diverse topsportscholen :
a) als vzw behouden ;
b) als topsportdepartement binnen de A-federatie ?

Antwoord

De raad van bestuur van Bloso  besliste op 21 oktober
1992 niet dat de bestaande topsportscholen als aparte
vzw dienden te worden afgeschaft, maar wel dat de
aparte vzw’s als dusdanig niet meer zouden gesubsi-
dieerd worden. Er werd beslist dat de subsidies top-
sport zouden worden toegekend aan de federaties zelf
(via departement topsport) en niet aan de vzw’s.

Twee uitzonderingen werden gemaakt, nl. voor de vzw
Vlaamse Turnacademie, een specifieke structuur waar-
in de 4 bestaande turnfederaties samenwerken en de
Vlaamse Wielerschool (Sporta-Bloso).

Het zijn dus de federaties zelf die beslissen hun vzw’s
al dan niet af te .schaffen.  Naar wij vernemen is de
situatie als volgt :

1. Volgende topsportscholen werden als vzw ontbon-
den :

- pre-olympische catamaranschool ;
- Vlaamse tafeltennisligaschool ;
- Vlaamse volleybalschool ;
- Vlaamse topkorfbalschool ;
- Vlaamse roeiacademie.

2. Volgende topsportscholen werden als vzw behou-
den :

- Academie der Vlaamse turnbonden ;
- Vereniging Vlaamse topatletiek ;
- Vlaamse Kajakschool ;
- Vlaamse Waterskischool ;
- Vlaamse topsportschool windsurfen ;
- Vlaamse topzeilschool ;
- Vlaams handbalvervolmakingscentrum ;
- Vlaamse tennisschool ;

- Vlaamse topsportschool badminton ;
- Vlaamse judoschool ;
- Vlaamse karateschool ;
- Vlaamse wielerschool.

De federaties hebben er zelf voor gekozen hun top-
sportschool als aparte vzw te behouden.

Volgende topsportscholen werden tot topsportde-
partement omgevormd :

- Vlaamse tafeltennisligaschool ;
- Vlaamse volleybalschool ;
- Vlaamse topkorfbalschool ;
- Vlaamse roeiacademie.

Het Bloso voorziet voor het jaar 1994 56,2 miljoen
voor de “topsport” in het algemeen.

Voor 1994 is de verdeling van de propagandasubsi-
dies voor topsport nog niet gebeurd.

VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN
AMBTENARENZAKEN

Vraag nr. 54
van 14 januari 1994
van de heer L. STANDAERT

Controle op afwezigheid wegens ziekte - Overgang van
de Nationale Administratieve Gezondheidsdienst naar
de private PLUS-MC

De overgang van de nationale Administratieve Ge-
zondheidsdienst naar de private PLUS-MC als con-
troleorganisme op afwezigheden wegens ziekte bij leer-
krachten is zeker niet vlekkeloos verlopen. Bij onder-
wijsmensen zelf is deze overgang (misschien maar voor
korte duur) op hilariteit onthaald.

Meer dan de helft van de door mij gecontacteerde
scholen hebben pas op maandag 10 januari 1994 de
onderrichtingen in verband met deze veranderingen
ontvangen. De anderen op vrijdag 24 december.
Hoe verklaart de minister deze alweer laattijdige
ingreep ?

Iets meer dan de helft van dezelfde scholen kregen
voldoende nieuwe documenten om elke leerkracht
van tenminste één exemplaar te voorzien. De ande-
ren, waarvan enkele scholen met méér dan 100 leer-
krachten, ontvingen allen welgeteld zes documen-
ten. Vanwaar deze ongelijke behandeling van scho-
len en hoe kan een school met zes dergelijke doku-
menten de in de winter weer frequente afwezighe-
den reglementair laten verlopen ?

Kloppen de persgeruchten dat leerkrachten die
reeds voor 1 januari afwezig waren, tot aan een
eventuele verlenging van hun afwezigheid buiten de
nieuwe controles vallen ?

Klopt een schrijven van een tijdelijke leerkracht
levensbeschouwelijke vakken die aan zes scholen
verbonden is, dat deze in geval van afwezigheid,
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aan zijn behandelende arts moet vragen 7 formulieren
in te vullen en dat hij 7 maal een postzegel moet kleven
(zes scholen plus één voor PLUS-MC) ?

Antwoord

Het zal het lid bekend zijn dat het besluitvormings-
proces tijdrovend is. De ministeriële omzendbrief
met richtlijnen omtrent het nieuwe systeem van con-
trole bij afwezigheden wegens ziekte kon pas afge-
werkt worden nadat de basisbesluiten goedgekeurd
waren door de Vlaamse regering. Dat is op 8 decem-
ber 1993 gebeurd.

De Raad van State had overigens een decretale
basis gevraagd voor de invoering van de ziektecon-
trole. Dit gebeurde bij artikel 57 van het decreet
betreffende het onderwijs V, dat pas op 1 december
1993 door de Vlaamse Raad werd aangenomen.
Daardoor konden de hoger vermelde besluiten niet
eerder worden goedgekeurd.

Na overleg met de firma werd de omzendbrief op
21 december 1993 naar alle scholen verstuurd. Ik
betreur het ten zeerste dat bepaalde scholen de
richtlijnen niet tijdig in hun bezit kregen, doch ik
meen dat ik geen verantwoordelijkheid draag voor
vertragingen bij de Post.

Alle scholen hebben, in bijlage bij de omzendbrief,
een model van elk van de drie vereiste documenten
gekregen. Het is de praktijk dat scholen de nodige
formulieren kunnen bestellen op de formulieren-
dienst van het departement en dat ze in afwachting
de modellen bij de omzendbrief kunnen kopiëren.

Personeelsleden die over de jaarwisseling heen af-
wezig zijn wegens ziekte vallen buiten de nieuwe
controles. De directie heeft geen nieuw attest nodig
om controle aan te vragen. Bovendien moet zij aan
het departement meedelen welke personeelsleden
reeds voor 1 januari 1994 ziek waren en of de afwe-
zigheid tot na 1 februari 1994 loopt.

Personeelsleden die in verschillende scholen funge-
ren moeten inderdaad naar elk van hun directeurs
een afwezigheidsattest sturen. Het is niet meer dan
logisch dat elke werkgever op de hoogte wordt ge-
bracht. Bovendien wil ik vermijden dat pesoneelsle-
den voor de ene opdracht afwezig zijn wegens ziekte
en voor de andere niet zoals tot nu toe wel meer
gebeurde bij personeelsleden die in dagen avondon-
derwijs fungeren.

Vraag nr. 55
van 14 januari 1994
van de heer J. DE MOL

Bestuur Ruimtelijke Ordening - Personeelstekort

Het bestuur Ruimtelijke Ordening binnen het departe- 2. Sedert 1980 evolueerde het aantal bouwaanvragen
ment Leefmilieu en Infrastructuur heeft op het ogen- enerzijds en het personeelskader anderzijds op de
blik te kampen met een aanzienlijk personeelstekort. volgende wijze :

1.

2.

3.

4.

5.

Hoeveel ambtenaren van niveau 1 en 2 zijn vandaag
tewerkgesteld binnen een dienst van het bestuur
Ruimtelijke Ordening met inbegrip van het secreta-
riaat van de directeur-generaal ?

Is het aantal tewerkgestelde ambtenaren in overeen-
stemming met het bestaande werkvolume (dossier-
behandeling, beleidsvoorbereidend werk, vergade-
ringen) ?

Is er binnen het bestuur Ruimtelijke Ordening een
harmonische verdeling van het uitvoerend personeel
volgens de behoeften van elke dienst ?

Welke functies per dienst zijn in het kader nog niet
ingevuld ?

Kunnen de doelstellingen omtrent ruimtelijke plan-
ning (structuurplan Vlaanderen), grondbeleid,
stadsvernieuwing en sanering van de verlaten be-
drijfsruimten worden verwezenlijkt met het huidig
aantal tewerkgestelde ambtenaren per dienst ?

N.B . : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
T. Kelchtermans, Vlaamse minister van Open-
bare Werken, Ruimtelijke Ordening en Bin-
nenlandse Aangelegenheden.

Antwoord

1. De tewerkstelling op het bestuur Ruimtelijke Orde-
ning in de niveau’s 1 en 2 is als volgt :

niveau 1 :
- Hoofdbestuur : 26 ambtenaren (36 kaderbe-

trekkingen)
- Buitendiensten : 53 ambtenaren (60 kaderbe--

trekkingen)

79 ambtenaren (96 kaderbe-
trekkingen)

niveau 2 :
- Hoofdbestuur : 22 ambtenaren (21 kaderbe-

trekkingen)
- Buitendiensten : 98 ambtenaren (95 kaderbe-

trekkingen)

120 ambtenaren (116 kader-
betrekkin-
w-0

Van deze 199 ambtenaren zijn 7 niet beschikbaar
ingevolge detacheringen (6) en verlof zonder wedde
(1).

Voor het secretariaat van de directeur-generaal is
één betrekking van niveau 1 voorzien (niet inge-
vuld) en twee betrekkingen van niveau 2 (waarvan
1 ingevuld, de andere wordt ingenomen door een
ambtenaar van R 22 van het bestuur Ruimtelijke
Ordening).
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Jaar

Bouwaanvragen

Totaal Index
aantal

Personeelskader

Aantal Index
betrekk.

1993
00 4
januari
tot
oktober

1992

1991

1990

1989

1988
1987

1986

1985

1984

1983
1982

1981

1980

50.892 129

57.044 125

56.705 125

66.542 146 282 74
60.155 132

52.795 116
47.742 105

37.986 83

38.346 84

33.083 73 227 60
35.136 77

34.692 76

37.132 82

45.497 100 381 100

3. De huidige verdeling gebeurt in functie van de be-
hoeften van de diverse diensten.

4. De op het kader voorziene, maar niet ingevulde
functies zijn de volgende :

- Bestuursdirecteur (1) : niet meer voorzien in het
nieuwe statuut ;

- Planologische dienst : Bestuurssecretaris of inge-
nieur of architect (1) ;

- Dienst Stedelijke Inrichting : Bestuurssecretaris
of ingenieur of architect (2) ;

- Dienst stadsvernieuwing : Bestuurssecretaris of
ingenieur of architect (2) :

- Dienst Beroepen : Bestuurssecretaris of archi-
tect (2) ;

- Dienst Controle en Betwistingen : Bestuursse-
cretaris (2) ;

- Buitendienst Antwerpen :

- Bestuurssecretaris of architect (1) ;
- Landmeter-expert onroerende goederen (1) ;
- Landschapsdeskundige (1) ;
- Tekenaar (2) ;
- Opsteller (1) ;

- Buitendienst Vlaams Brabant :

- Hoofd van dienst (e.a. ingenieur hoofd van
dienst of architect hoofd van dienst of indus-
trieel ingenieur hoofd van dienst of adjunct-
adviseur hoofd van dienst) (1) ;

5.

- Ingenieur (1) ;
- Industrieel ingenieur (1) ;
- Bestuurssecretaris of architect (1) ;

- Buitendienst Limburg :

- Ingenieur (1) ;
- Bestuurssecretaris of architect (1) ;
- Landschapsdeskundige (1).

In het kader van het project HOOP worden momen-
teel de objectieven (= doelstellingen op lange ter-
mijn geformuleerd. In de volgende fase zullen de
processen worden geanalyseerd en de organisatie-
structuur vastgesteld.

Ten slotte zal in functie van de bevindingen uit
voormeld onderzoek een personeelsplan en
informatiestuurplan worden opgesteld. Het is de be-
doeling in de toekomst de personeelsbehoeften per-
manent te evalueren. Dit zal op een zo professioneel
mogelijke wijze gebeuren.

Vraag nr. 57
van 14 januari 1994
van mevrouw A. LEYSEN

Collectief fundamenteel onderzoek - Gegevens omtrent
de ministeriële initiatieven

In het begrotingsjaar 1993 werd 98 miljoen frank voor-
zien voor het collectief fundamenteel onderzoek -
ministeriële initiatieven. Graag vernam ik van de mi-
nister welke onderzoeksopdrachten hij tijdens het
voorbije begrotingsjaar heeft gegeven, met vermelding
van het onderzoeksinstituut, de onderzoekers, het toe-
gekende krediet, datum van opdracht en datum waarop
het onderzoek moe(s)t zijn beëindigd, en opgave van
de reeds verschenen tussen- en eindrapporten.

Antwoord

Op 23 december 1993 hechtte de Vlaamse regering
haar goedkeuring aan het Ontwerpbesluit betreffende
de nieuwe programma’s 1993 alsmede de verlenging in
1993 van de lopende programma’s voor collectief fun-
damenteel onderzoek verricht op ministerieel initiatief.

Het longitudinale onderzoek van Prof. J. Van Damme
(KUL - Afdeling Didactiek Vesaliusstraat 2 - 3000
Leuven) “De studieloopbaan van Vlaamse jongeren.
Het secundair onderwijssysteem doorgelicht op basis
van longitudinaal onderzoek” werd met één jaar ver-
lengd. Het verleende budget bedraagt 9.560.000 frank.

Op de begroting van 1993 werden 19 nieuwe program-
ma’s goedgekeurd. Hieronder volgt een lijst van de
onderzoeken met vermelding van de promotoren en
de daarbij betrokken onderzoeksinstituten, het toege-
kende krediet en de duur van het onderzoek. De begin-
en einddatum van de onderzoeksopdrachten kunnen
op dit ogenblik nog niet worden meegedeeld, omdat
die data afhangen van zowel de aanwerving van de
onderzoekers als van praktische onderzoeksmodalitei-
ten. Aangezien de onderzoeken nog niet of pas sinds
kort van start gingen, zijn er uiteraard nog geen tussen-
tijdse of eindrapporten verschenen.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Prof. Frank De Fever (Vrije Universiteit Brussel ;
Eenheid Orthopedagogiek ; Pleinlaan 2 - 1050
Brussel) en Prof. Walter Hellinckx (KULeuven ;
Afdeling Orthopedagogiek ; Vesaliusstraat, 2 -
3000 Leuven).
Het BO van het type 8. Een onderzoek naar de
kwaliteit van het functioneren.
Duur : 2 jaar.
Budget : 5.994.000.

Prof. Johan Vande Lanotte (Universiteit Gent ; Se-
miniarie  Bijzonder Administratief Recht ; Universi-
teitsstraat 4 - 9000 Gent).
Ontwikkeling van geautomatiseerde leertoetsen
voor leerlingen en leerkrachten uit het Secundair
Onderwijs met betrekking tot de elementaire be-
grippen uit het publiek recht.
Duur : 10 maanden (1/2/94  t/m 30111194).
Budget : 940.000.

Prof. Joost Lowyck (KULeuven ; Dienst Universi-
tair Onderwijs ; Naamsestraat 99 - 3000 Leuven) en
de heer Jan Elen (KULeuven ; Dienst Universitair
Onderwijs Naamsestraat 98 - 3000 Leuven) en de
heer Luk Adriaens (Departement Onderwijs ;
Dienst voor Onderwijsontwikkeling ; Handelskaai
7 - 1000 Brussel).
Modulair onderwijs : een strategie voor volwassen-
cursisten. Vlaams deelonderzoek : modelconstruc-
tie en evaluatie van effecten van modularisering op
het leerproces van volwassenen.
Duur : 6 maanden (1/1/94  t/m 30/6/94).
Budget : 836.000.

Prof. Walter Hellinckx (KULeuven ; Afdeling Or-
thopedagogiek ; Vesaliusstraat 2 ; 3000 Leuven) en
de heer Pol Ghesquière (KULeuven ; Afdeling Or-
thopedagogiek ; Vesaliusstraat 2 - 3000 Leuven) en
Prof. Aloysius Ruijssenaars (KULeuven ; Afdeling
Orthopedagogiek ; Vesaliusstraat 2 - 3000 Leuven).
Leerproblemen in het gewoon lager onderwijs. On-
derkenning en opvang van leerlingen met hardnek-
kige leerproblemen binnen de eigen school.
Duur : 1 jaar.
Budget : 4.536.500.

Prof. Paul De Boeck (KULeuven ; Centrum voor
Psychodiagnostische methoden ; Tiensestraat 102 -
3000 Leuven) en Prof. Frans Daems (UIAntwer-
pen ; Departement Didactiek en Kritiek ; Universi-
teitsplein 1 - 2610 Wilrijk.
Ontwikkeling van een toetsingsmethode voor de
eindtermen Nederlands in het basisonderwijs.
Duur : 2 jaar.
Budget : 8.896.000.

Prof. Raphaël Masschelein (KULeuven ; LIG0 ;
Kapucijnenvoer 35-5 - 3000 Leuven) en Prof. Ar-
thur Spaepen  (KULeuven ; Lab. voor Ergonomie ;
Tervuursevest 101 - 3001 Heverlee) en Prof. Erik
Vandenbussche (KULeuven ; Lab. Neuro-psycho-
fysiologie ; Herestraat 49 - 3000 Leuven) en me-
vrouw Myriam Van Acker (KULeuven ; Dienst
Studie-advies ; Blijde Inkomstraat, 32 - 3000 Leu-
ven) en mevrouw Diane Serneels (KULeuven ; LI-
GO ; Kapucijnenvoer 35-5 - 3000 Leuven) en Prof.
Marcel Van Walleghem (KU-Leuven ; Afdeling Or-
thopedagogiek ; Vesaliusstraat 2 - 3000 Leuven).
Onderzoek naar de determinante van de instroom

en van de loopbaan van leerlingen in het Geïnte-
greerd Onderwijs (GON) .
Duur : 2 jaar.
Budget : 5.807.000.

Prof. Walter Nonneman (UFSIA ; SESO ; Prins-
straat 13 - 2000 Antwerpen) en Prof. Pierre Coppie-
ters (UFSIA ; SESO - Lerarenopleiding ; Prins-
straat 13 - 2000 Antwerpen) en Prof. Bruno De
Borger (UFSIA ; SESO ; Prinsstraat 13 - 2000 Ant-
werpen).
Economische evaluatie van oriëntatie- en selectie-
proeven in het hoger onderwijs in Vlaanderen.
Duur : 2 jaar.
Budget : 4.300.000.

Prof. Robert Dejaegere (Vrije Universiteit Brussel ;
Rectoraat ; Pleinlaan 2 - 1050 Brussel) en Prof. Piet
Janssen (KULeuven ; Centrum voor Schoolpsycho-
logie ; Tiensestraat 102 - 3000 Leuven) en Prof.
Walter Dyck (Universitaire Instelling Antwerpen ;
Departement Didactiek ; Universiteitsplein 1 - 2610
Wilrijk).
Studietijdmeting en studeerbaarheid van onderwijs-
programma’s in het hoger onderwijs.
Duur : 2 jaar.
Budget : 3.984.728.

Mevrouw Mia Douterlungne (KULeuven ; Hoger
Instituut voor de Arbeid ; E. Van Evenstraat 2e -
3000 Leuven) en Prof. Hubert Cossey (KULeuven ;
Hoger Instituut voor de Arbeid ; E. Van Evenstraat
2e - 3000 Leuven) en Prof. Leo Lagrou (KULeu-
ven ; Centrum voor Gemeenschapspsychologie ;
Tiensestraat 102 - 3000 Leuven).
Het intern rendement van het secundair onderwijs :
naar een betere in- en doorstroom in de onderwijs-
vormen ASO-TSO-BSO-KLS.
Duur : 1 jaar.
Budget : 3.309.000.

10. Prof. Mark Jegers (Vrije Universiteit Brussel ;
ESP-ESAS  ; Pleinlaan 2 - 1050 Brussel en Prof.
Jozef Verhoeven (KULeuven ; Centrum voor
Theoretische en Onderwijssociologie ; E. Van
Evenstraat 2c - 3000 Leuven) en Prof. Michel Ma-
gits (Vrije Universiteit Brussel ; Faculteit Rechts-
geleerdheid ; Pleinlaan 2 - 1050 Brussel) en Prof.
Roland Vandenberghe (KULeuven ; Centrum
voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing ; Vesalius-
straat 2 - 3000 Leuven) en Prof. Jan Van Damme
(KULeuven ; afdeling didactiek ; Vesaliusstraat 2
- 3000 Leuven) en Prof. Raf Verstegen (KULeu-
ven ; Faculteit Rechten ; tiensestraat 41 - 3000
Leuven).
Evaluatie van de werking van de lokale schoolra-
den en de participatieraden in het onderwijs.
Duur : 2 jaar.
Budget : 7.300.000.

ll. De heer Dirk Van Damme (Universiteit Gent ;
Vakgroep sociale, culturele en vrijetijdsagogiek ;
Henri Dunantlaan 2 - 9000 Gent) en Prof. Karel
De Clerck (Universiteit Gent ; Vakgroep Pedago-
giek ; A. Baertsoenkaai 3 - 9000 Gent).
Educatieve strategieën van primaire actoren  en
evaluatie van de vraag in de volwasseneneducatie.
Duur : 2 jaar.
Budget : 4.574.000.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Prof. Herman  Van den Broeck (Universiteit
Gent ; De Vlerick School voor Management ; Bel-
levue 6 - 9050 Ledeberg) en Prof. Jozef Verhoeven
(KULeuven ; Centrum voor Theoretische en On-
derwijssociologie ; E. Van Evenstraat 2c ; 3000
Leuven) en Prof. Buelens Mare (Universiteit
Gent ; De Vlereck School voor Management ;
Bellevue 6 - 9050 Ledeberg).
Effectiviteit van lokale schoolorganisaties : een on-
derzoek naar de draagkracht en de veranderingsca-
paciteit  van schoolteams in functie van effectieve
schoolorganisaties in het secundair onderwijs.
Duur : 2 jaar.
Budget : 7.660.000.

Prof. Hubert Cossey (KULeuven ; Hoger Instituut
voor de Arbeid ; E. Van Evenstraat 2E - 3000
Leuven).
Optimalisatie van leerkrachten- en leerlingensta-
ges in het technisch en het beroepssecundair on-
derwijs.
Duur : 2 jaar.
Budget : 4.669.000.

Prof. Erik Henderickx (RUCA ; Faculteit TEW  ;
Middelheimlaan, 1 - 2020 Antwerpen) en de heer
Peter Van der Hallen (KULeuven ; Hoger Insti-
tuut van de Arbeid ; E. Van Evenstraat 2E - 300
Leuven) en Prof. Ria Janvier (Universitaire Instel-
ling Antwerpen ; Bestuurswetenschappen ; Uni-
versiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk).
Loopbaanvraagstukken bij leerkrachten. Beleids-
voorbereidend onderzoek naar knelpunten en op-
lossingen voor intreders in het Vlaamse onderwijs-
bestel.
Duur : 2 jaar.
Budget : 3.832.000.

Prof. Victor  Damen (Universitaire Instelling Ant-
werpen ; Departement Didactiek en Kritiek ; Uni-
versiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk) en Prof. Paulette
Van Oost (Universiteit Gent ; Laboratorium voor
Interactionele Psychologie ; Henri Dunantlaan 2 -
9000 Gent.
Procesevaluatie van de introductie en de imple-
mentatie van vakoverstijgende maatschappelijke
educaties in het secundair onderwijs en in de lera-
renopleiding.
Duur : 2 jaar.
Budget : 4.900.000.

Prof. Nicole Rowan (Universiteit Gent ; Vakgroep
Engels (literatuur) ; Rozier 44 - 900 Gent) en
Prof. Ronald Soetaert (Universiteit Gent ; Depar-
tement Lerarenopleiding ; Sint Pietersplein 5 -
9000 Gent) en Prof. Martine De Clercq (KUBrus-
sel, Departement Literatuur, Vakgroep Engels ;
Vrijheidslaan, 17 - 1080 Brussel).
Culturele geletterdheid in het onderwijs.
Duur : 2 jaar.
Budget : 3.850.000.

Prof. Johan Heene (Universiteit Gent ; Vakgroep
Onderwijskunde ; Henri Dunantlaan 2 - 9000
Gent).
Cultuurinitiatie door massamedia. Experimentele
ontwikkeling van een vormingspakket voor het
einde van het basisonderwijs.
Duur : 2 jaar.
Budget : 4.200.000.

18. Prof. Van den Broeck Herman (Universiteit Gent
- De Vlerick School voor Management ; Lerende
Organisatie ; Bellevue 6 - 9050 Ledeberg).
Optimalisatie van leermechanismen in
peterschapsprojecten tussen technische scholen en
bedrijven.
Duur : 2 jaar.
Budget : 6.350.000.

19. Prof. Luc Stals (Limburgs Universitair Centrum ;
Instituut voor Materiaalonderzoek ; Universitaire
Campus - 3590 Diepenbeek).
Didactische ondersteuning bij en evaluatie van de
introductie van de richtingen kunststoffen in het
secundair onderwijs.
Duur : 2 jaar.
Budget : 3.000.000.

Vraag nr. 58
van 17 januari 1994
van de heer G. VANLEENHOVE

Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand aan-
gevraagd door instellingen van het officieel onderwijs
- Misbruiken inzake zegelrechten

Het wetboek der zegelrechten onderwerpt onder meer
aan het zegelrecht de uittreksels uit de registers van
de burgerlijke stand die afgeleverd worden aan een
particulier zoals bedoeld in het wetboek. Voor het
uittreksel afgeleverd aan een administratie of gerechte-
lijke overheid voorziet het wetboek in een uitdrukke-
lijke vrijstelling.

Het zegelrecht is dus verschuldigd wanneer het uittrek-
sel wordt afgeleverd aan een leerling van ongeacht
welk onderwijsnet. Ter zake bestaat er dus geen discri-
minatie.

Anderzijds dient wel een onderscheid te worden ge-
maakt naargelang het gaat om een instelling van offi-
cieel onderwijs of een instelling van het vrij onderwijs,
wanneer het uittreksel rechtstreeks door de instelling
aan de gemeente wordt gevraagd en dit uittreksel door
de gemeente rechtstreeks aan de instelling wordt ge-
stuurd.

Wanneer een instelling van het officieel onderwijs in
dergelijke omstandigheden één uittreksel aanvraagt,
wordt dit afgeleverd met vrijstelling van het zegelrecht.
Deze instelling is een administratieve overheid.

Een gelijkaardige regel geldt niet voor de instellingen
van het vrij onderwijs omdat deze instellingen als par-
ticulieren beschouwd worden. Daarenboven is het zo
dat sommige instellingen van het officieel onderwijs
onder hun naam deze uittreksels aanvragen, terwijl
deze in werkelijkheid worden aangevraagd in naam van
de leerlingen in kwestie en deze op die manier ontsnap-
pen aan de betaling van het zegelrecht. In dergelijke
gevallen is het zegelrecht nochtans onmiskenbaar ver-
schuldigd.

1. Wat is het standpunt van de minister ter zake ?

2. Welke initiatieven en stappen overweegt de minister
te nemen om een einde te stellen aan deze praktij-
ken van sommige instellingen van het officieel on-
derwijs ?
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Antwoord

Artikel 59’,  6O, van het wetboek der zegelrechten be-
paalt dat er een vrijstelling is van zegelrecht voor de
uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand
wanneer de bedoelde uittreksels afgeleverd worden
aan rechterlijke overheden of aan besturen van de
staat, provinciën, gemeenten of openbare instellingen.

Dit houdt in dat een instelling van het gemeenschaps-
onderwijs deze uittreksels kan vragen en hierop geen
zegelrecht hoeft te betalen. Leerlingen van dit onder-
wijsnet  genieten niet van deze vrijstelling.

Het zegelrecht is een materie die, bij de opeenvolgende
staatshervormingen, niet werd overgeheveld naar de
gemeenschappen zodat de Vlaamse regering in casu
geen enkele bevoegdheid bezit.

Vraag nr. 59
van 17 januari 1994
van de heer P. VAN GREMBERGEN

Akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 14 december
1993 inzake accreditering van geneesheren - Bevoegd-
heid van de minister

In het akkoord gesloten tussen de geneesheren en de
ziekenfondsen, gesloten op dinsdag 14 december 1993,
is er sprake van accreditering van geneesheren. Geac-
crediteerde geneesheren hebben het recht een hoger
honorarium te vragen, waarvan de patiënt een groter
gedeelte terugbetaald krijgt via de ziekenfondsen.
Niet-geaccrediteerde artsen krijgen een lager honora-
rium en de patiënt krijgt minder terugbetaald.

Eén van de voorwaarden om een accreditering te krij-
gen, is het volgen van een continue opleiding. De in-
houd van de programma’s van die opleiding en de
voorwaarden waaronder ze worden verwezenlijkt, wor-
den volgens het akkoord opgemaakt door een paritair
comité onder supervisie van de accrediteringsstuur-
groep van de nationale commissie geneesheren-zieken-
fondsen.

Bovendien is in het akkoord eveneens voorzien dat het
paritair comité toezicht houdt op de uitvoering van de
continue opleiding en dat de programma’s van continue
opleiding vooraf ter erkenning moeten worden voorge-
legd aan de accrediteringsstuurgroep.

Is het bepalen van de inhoud van opleidingspro-
gramma’s en van de voorwaarden waaronder ze
worden verwezenlijkt, evenals de erkenning en het
toezicht op de uitvoering ervan geen bevoegdheid
van de gemeenschapsminister van onderwijs ?

Werd de minister in deze zaak geraadpleegd ?

Indien het hier gaat om een bevoegdheidsoverschrij-
ding, welke stappen zal de minister dan zetten om
de betrokken organisaties en de federale overheid
hierop te wijzen en om deze situatie recht te zetten ?

Antwoord

1. Krachtens artikel 59bis,  0 2, eerste lid, 2” van de
Grondwet, zoals die bepaling bij de herziening van

15 juli 1988 werd gewijzigd, zijn de gemeenschappen
bevoegd voor onderwijs. Daartoe behoort ongetwij-
feld het vaststellen van algemene of specifieke rege-
lingen inzake de opleiding van geneesheren die met
een erkend diploma wordt afgerond.

Het geven van voorschriften met betrekking tot de
algemene opleiding van huisartsen behoort tot de
bevoegdheid van de Gemeenschappen. Immers de
organisatie van zo’n opleiding vloeit voort uit een
Europese verplichting (Europese richtlijn van 15
september 1986 inzake de specifieke opleiding in de
huisartsgeneeskunde). Indertijd heeft de Raad van
State hieromtrent bepaald dat de door de richtlijn
opgelegde verplichting betrekking heeft op het in-
voeren van een opleiding - wat niet direct de uit-
oefening van een beroep betreft - en die verplich-
ting geldt ook los van de organisatie van de sociale
zekerheid.

De continue opleiding met het oog op de accredite-
ring vah huisartsen is een onderdeel van het federale
beleid inzake de sociale zekerheid, en betreft recht-
streeks de uitoefening van een beroep. Aldus wordt
deze continue opleiding niet bekrachtigd met een
erkend diploma of getuigschrift en valt alsdusdanig
buiten mijn bevoegdheid.

Indien het eventueel de bedoeling zou zijn van de
federale overheid om de universiteiten te verplich-
ten deze permanente bijscholing exclusief te organi-
seren, betreft het een gemeenschapsmaterie en
dient de federale overheid overleg te plegen met de
gemeenschappen. Deze bijscholing zou dan vallen
onder wat het universiteitsdecreet in artikel 1 de
postacademische vorming noemt. Deze vorming
valt evenwel niet onder de onderwijsbegroting en
zou dus op een andere wijze gefinancierd moeten
worden.

2. Ik werd in deze zaak niet geraadpleegd.

3. Het gaat hier
overschrijding.

dus net niet om een bevoegdheids-

Vraag nr. 61
van 18 januari 1994
van de heer J. ANSOMS

Onderwijsprogramma’s rond bestrijding
der - Gemeenschapsbevoegdheid

van geluidshin-

Artikel 6 van de kaderwet van 18 juli 1973 betreffende
de bestrijding van de geluidshinder geeft de minister,
bevoegd voor Volksgezondheid en Leefmilieu, de mo-
gelijkheid om de opvoeding te bevorderen van de be-
volking op het gebied van lawaaiproblemen en van de
middelen om het lawaai te voorkomen en te vermijden.

Deze minister kan op grond van dezelfde bepaling aan
de ministers van Onderwijs - in de wet is nog sprake
van Nationale Opvoeding - voorstellen doen om die
onderwerpen in de onderwijsprogramma’s te doen op-
nemen.

1. Behoort deze bevoegdheid na de staatshervorming
nog tot de bevoegdheid van de nationale overheid
of is dit een aangelegenheid geworden die door de
gemeenschappen beheerd wordt ?
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2. Welke initiatieven heeft de minister, na de staats-
hervorming, genomen waarin gebruik gemaakt
werd van deze bevoegdheid en waar sporen van
deze initiatieven te vinden zijn indien de toepassing
van dit artikel voortaan een gemeenschapsbevoegd-
heid is ?

Antwoord

Het opstellen van leerplannen is een pedagogische
aangelegenheid die door de decreetgever wordt toe-
vertrouwd aan de inrichtende machten van het on-
derwijs.

Deze leerplannen dienen door de overheid te wor-
den goedgekeurd. Bij besluit van 5 juni 1989, zoals
gewijzigd, werden geijkte benamingen van vakken
en specialiteiten in het secundair onderwijs vastge-
legd. In deze exhaustieve lijst van benamingen is er
geen enkel specifiek vak waarin het thema lawaai-
problemen onmiddellijk ondergebracht kan wor-
den.

Niettemin gaat het onderwijs niet zonder meer voor-
bij aan het milieuvraagstuk. In tal van scholen wordt
op uiteenlopende wijze aan milieu-educatie gedaan.
Zo worden onder meer in 15 projectscholen initia-
tieven gesteund, uitgaande van de permanente com-
missie voor milieu-educatie in het secundair onder-
wijs, commissie opgericht in de schoot van het
Vlaams onderwijsdepartement.

In het secundair onderwijs worden thans eindter-
men ontwikkeld die minimumdoelstellingen zijn die
worden geformuleerd ten aanzien van het kennen
en kunnen van afgestudeerden. Daarover wordt een
open maatschappelijke discussie gevoerd. Het is
vermeldenswaard dat op dit ogenblik de eindtermen
milieu-educatie, voor de eerste graad van het secun-
dair onderwijs, ter publieke bespreking zijn voorge-
legd. Het is een bewuste beleidsoptie om alle maat-
schappelijke geledingen inspraak te verlenen in alle
ontworpen eindtermen, vooraleer er definitief
wordt over beslist.

In de ontwerp-eindtermen milieu-educatie werd het
onderdeel geluidsoverlast uitdrukkelijk opgeno-
men.

Vraag nr. 62
van 18 januari 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

Druggebruik in scholen - Politieonderzoek

Het druggebruik is op dit ogenblik een van de grootste
problemen waarmee de scholen in Vlaanderen gecon-
fronteerd worden.

Sommige directies komen er rond voor uit dat ze, wan-
neer het hierover gaat, de politie in hun school niet
toelaten.

Zijn de directies hiertoe bevoegd ?

Ontvingen de scholen vanwege het departement van
de minister instructies met betrekking tot politieonder-
zoek in verband met druggebruik en verspreiding in
hun instellingen ?

Antwoord

De onderzoeksmacht van de gerechtelijke overheid en
zelfs die van de rijkswacht of de plaatselijke politie
strekt zich uit tot het verhoor van leerlingen in de
scholen, zelfs indien het feiten betreft die niet in ver-
band staan met de schoolactiviteit.

In principe mogen de schooldirecties en a fortiori de
leden van het onderwijzend personeel de uitoefening
van de onderzoeksmacht van de gerechtelijke overheid
niet belemmeren door zich te verzetten tegen het ver-
richten van een onderzoek en het verhoor van leerlin-
gen op school. (Senaat, Vragen en Antwoorden, 15
mei 1973, 1056).

Gelet op de bezwaren die het verhoren in de school
of het meenemen uit de school voor verhoor van leer-
lingen uitlokken en op de vaststelling dat aan de ge-
rechtelijke overheden en de politiediensten geen volle-
dig verbod tot dergelijk optreden kan worden opgelegd
zonder gevaar te lopen de belangen van de vervolgin-
gen te schaden, werd er reeds door mijn voorgangers
bij de diensten op aangedrongen zich slechts in de
scholen tijdens de lesuren aan te bieden in geval van
absolute noodzakelijkheid.

Van absolute noodzakelijkheid is er onder meer sprake
wanneer een leerling hetzij verdacht wordt van een als
misdrijf omschreven feit, hetzij slachtoffer of kroonge-
tuige is geweest van een ernstig misdrijf en het tijdsver-
loop in het nadeel van het opsporings- of gerechtelijk
onderzoek dreigt uit te vallen, wanneer er geen andere
mogelijkheid bestaat om de minderjarige aan te treffen
of wanneer ernstige belangen het verhoren van de leer-
ling noodzaken alvorens hij terug met zijn ouders of
zijn buren in contact komt.

De scholen hebben vanwege het departement geen in-
structies ontvangen met betrekking tot politieonder-
zoek in verband met druggebruik en -verspreiding in
hun instellingen.

Vraag nr. 63
van 18 januari 1994
van de heer G. VANLEENHOVE

Fusies van scholen in het secundair onderwijs - Stand
van zaken

De laatste jaren bestaat er in het secundair onderwijs
een tendens om scholen samen te voegen. Naast het
eigenlijk samenvoegen van scholen worden er meer en
meer afspraken gemaakt inzake een gezamenlijk be-
heer van diverse scholen. Dit voor één of meer aspec-
ten van het schoolleven, zoals bijvoorbeeld, aankopen,
leerlingen- of leraarsadministratie.

1. Op welke wijze volgt het departement Onderwijs
de hierboven geschetste evolutie ?

2. Welke concrete maatregelen ter ondersteuning zijn
in een voorbereidings- of beslissingsfase ?

3. Kan de minister mij globale cijfers meedelen aan-
gaande het aantal fusies in het secundair onderwijs
in de laatste vijf jaren, met inbegrip van het school-
jaar ‘93-‘94 ?
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Antwoord

1. Ik ben er mij van bewust dat er beleidsmaatregelen
dienen te worden getroffen om het secundair onder-
wijs beheersbaar te houden. Lineaire besparingen
zonder meer zijn weinig effectief en hebben vaak
ongewilde neveneffecten.

2

De hoge uitgaven in het secundair onderwijs zijn
voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de
versnippering van het onderwijsaanbod. De scho-
lengemeenschappen, die nu reeds meer dan een de-
cennium operationeel zijn, worden gekenmerkt
door kleinschaligheid hetgeen de efficiëntie en de
realisatie van de vooropgezette verwachtingen niet
bewerkstelligt.

Een mogelijke oplossing hiervoor is het aanmoedi-
gen van samenwerkingsverbanden tussen scholen en
PMS-centra. Een dergelijk verband, op vrijwillige
basis tot stand gebracht, behelst een groep van scho-
len die instaan voor de onderwijsvoorziening in een
bepaalde regio.

Elke school behoudt zijn eigen identiteit maar
maakt afspraken rond de organisatie van het onder-
wijsgebeuren. Het draagvlak van een samenwer-
kingsverband moet wel voldoende groot zijn om
autonoom een aantal taken te beheren en te beheer-
sen.

Het verdwijnen of fusioneren van scholen is in deze
context niet de bedoeling.

De doelstellingen van een samenwerkingsverband
kunnen als volgt worden geformuleerd :

- het optimaal oriënteren van leerlingen ;
- het rationaliseren van het onderwijsaanbod ;
- het bevorderen van de regionale en lokale auto-

nomie, onder andere op het vlak van het ge-
voerd personeelsbeleid ;

- het maximaliseren van de samenwerking, onder
andere op het administratieve vlak (leerlingen-
en personeelsadministratie, beheer van de ge-
bouwen) ;

- het onder controle houden van de onderwijsuit-
gaven.

Mijn administratie doet thans voorbereidend onder-
zoek om op reglementaire basis te starten met een
pilootproject voor samenwerkingsverbanden.

Het is de bedoeling hieruit conclusies en ervaringen
te distilleren die de grondslag kunnen vormen voor
een toekomstgerichte onderwijspolitiek, georiën-
teerd naar een verruimd stelsel van samenwerkings-
verbanden.

De bestaande reglementering laat nu reeds fusies
van instellingen toe. In toepassing van de bepalin-
gen van het koninklijk besluit van 30 maart 1982
betreffende de scholengemeenschappen en het ra-
tionalisatie- en programmatieplan van het voltijds
secundair onderwijs, dienen fusies (hetzij door sa-
menvoeging, hetzij door opslorping) vóór 31 maart
van het voorafgaand schooljaar aan het onderwijs-
departement ter kennis te worden gebracht via een
gestandaardiseerd formulier.

3. Hierna gaat het gevraagde cijfermateriaal rond
doorgevoerde fusies in het voltijds secundair onder-
wijs tijdens de laatste vijf jaren (het lopend school-
jaar inclusief) :

- per 1 september 1989 : 20 ;
- per 1 september 1990 : 11 ;
- per 1 september 1991 : 11 ;
- per 1 september 1992 : 9 ;
- per 1 september 1993 : 14.

Vraag nr. 64
van 18 januari 1994
van de heer G. VANLEENHOVE

Onderwijsdecreet IV en V. Nieuwe terbeschikkingstel-
ling - Betekenis van het begrip “nieuw”

In het onderwijsdecreet IV en het onderwijsdecreet V
is een tekst opgenomen inzake overdracht van lesuren
van de ene school naar de andere. Deze overdracht is
enkel nog toegelaten wanneer ze geen aanleiding geeft
tot nieuwe terbeschikkingstellingen wegens ontstente-
nis van betrekking. De wetgeving geeft evenwel geen
definitie van het begrip “nieuwe” terbeschikkingstel-
ling.

Betekent het begrip “nieuw” dat een school geen per-
soneelsleden ter beschikking mag stellen die zij het
vorige schooljaar niet tewerkstelde ? Of betekent het
dat voor geen ander soort vakken een terbeschikking-
stelling wegens ontstentenis van betrekking opgesteld
mag worden, terwijl het volume hetzelfde blijft ?

In het belang van het onderwijs lijkt mij de eerste
interpretatie de meest geschikte. Financieel maken bei-
de interpretaties van de wetgeving geen verschil uit.

Wil de minister mij zijn interpretatie ter zake meede-
len ?

Antwoord

Het begrip ,,nieuwe” dat door het lid wordt geviseerd,
moet beoordeeld worden in het geheel van de bepalin-
gen vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Executie-
ve van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstel-
ling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffecta-
tie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een
wachtgeld of wachtgeldtoelage. Dit blijkt overigens
duidelijk uit de tekst van artikel 59ter, ingevoegd in
het decreet van 31 juli 1990 bij artikel 72 van het
decreet van 28 april 1993 betreffende het onderwijs
IV, inzonderheid het zinsdeel ,,indien de betrokken
inrichtende macht van de onderwijsinstelling op eer
verklaart dat zij tijdens dat schooljaar in de betrokken
onderwijsinstelling overeenkomstig de geldende regle-
mentering geen nieuwe of bijkomende terbeschikkings-
tellingen wegens ontstentenis van betrekking dient uit
te spreken.“.

Bij het decreet betreffende het onderwijs V werd ge-
preciseerd in welke categorie geen nieuwe of bijkomen-
de terbeschikkingstellingen mogen worden uitgespro-
ken, namelijk in de categorie van het onderwijzend
personeel.
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Vraag nr. 65
van 18 januari 1994
van de heer G. VANLEENHOVE

Reglementering inzake terbeschikkingstelling. Afstand
van wachtgeld - Gevolgen naar de anciënniteit toe

De reglementering inzake terbeschikkingstelling we-
gens ontstentenis van betrekking voorziet in een soort
vrijstelling van reaffectatie of wedertewerkstelling. Het
betreft het systeem van afstand van een volledige of
gedeeltelijke wedde. Bij dit systeem is evenwel niet
voorzien in de gevolgen naar de geldelijke en admini-
stratieve anciënniteit toe.

In het verlofstelsel daarentegen is voorzien in een ver-
lof zonder wedde dat niet meegerekend kan worden
in de administratieve en geldelijke anciënniteit.

Wil de minister mij dan ook meedelen of de leerkrach-
ten die het stelsel van de afstand zonder wachtgeld
verkrijgen, al dan niet ook tegelijk anciënniteit opbou-
wen ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het lid het volgende
meedelen.

Bij bedoeld systeem is wel degelijk voorzien in de ge-
volgen naar de geldelijke en administratieve anciënni-
teit toe.

Afstand van wachtgeld of van wachtgeldtoelage wordt
geregeld bij hoofdstuk III van Titel III van het besluit
van de Vlaamse Executieve van 29 april 1992 betreffen-
de de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van
betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en
de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage.
Het enige artikel van dit hoofdstuk, nl. artikel 31,
bepaalt in zijn 0 1, het volgende :

“5 1, Een ter beschikking gesteld personeelslid dat
tijdelijk afstand doet van zijn recht op de financiële
voordelen hem toegekend op grond van artikel 29 of
artikel 30 wordt zonder dat hierdoor afbreuk gedaan
wordt aan de terbeschikkingstelling, op zijn verzoek,
voor de duur van deze afstand ontslagen van elke ver-
plichting inzake reaffectatie en wedertewerkstelling.
Wanneer er echter in de instelling of het gesubsidieerd
centrum waar het personeelslid ter beschikking gesteld
is of in de instelling die de instelling waar het perso-
neelslid ter beschikking gesteld is, heeft overgenomen,
een definitieve vacature in hetzelfde ambt, bij wijze
van reaffectatie moet toegewezen worden, moet het
personeelslid zijn verplichtingen inzake reaffectatie na-
komen.“.

Uit de voorgaande reglementaire bepaling blijkt dat :

1. de afstand van wachtgeld of van wachtgeldtoelage
geen afbreuk doet aan de terbeschikkingstelling ;

2. voor het personeelslid de verplichtingen inzake reaf-
fectatie blijven bestaan wanneer in de instelling of
het gesubsidieerd centrum waar het ter beschikking
gesteld is of in de instelling die de instelling waar
het ter beschikking gesteld is, heeft overgenomen,
een definitieve vacature in hetzelfde ambt, bij wijze
van reaffectatie moet toegewezen worden.

Verder bepalen de artikelen 4, e), en 6, f), van de
decreten van 27 maart 1991 betreffende de rechtsposi-
tie van respectievelijk bepaalde personeelsleden van
het gemeenschapsonderwijs en van sommige perso-
neelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de ge-
subsidieerde psyche-medischsociale centra dat voor het
berekenen van de dienstanciënniteit eveneens als dien-
sten worden beschouwd de perioden tijdens welke het
personeelslid zich in de administratieve stand van o.a.
terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrek-
king bevindt.

Wat de geldelijke anciënniteit betreft, dient te worden
gewezen op artikel 16, 0 2, van het koninklijk besluit
van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van
het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijk-
gesteld personeel van het ministerie van Openbaar On-
derwijs.

Vermelde bepaling luidt als volgt : “Voor de toepas-
sing van dit artikel (in aanmerking komende diensten),
wordt het personeelslid verondersteld werkelijke dienst
te verstrekken, zolang het zich in een administratieve
toestand bevindt, ingevolge waarvan het, op grond van
zijn statuut, zijn activiteitswedde of, bij ontstentenis
daarvan, het recht op bevordering tot een hogere wed-
de behoudt. “.

Overeenkomstig artikel 82, derde lid, van het voor-
meld decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechts-
positie van bepaalde personeelsleden van het gemeen-
schapsonderwijs, kan een personeelslid dat ter beschik-
king gesteld is wegens ontstentenis van betrekking ge-
durende twee jaar zijn aanspraken op een selectie- of
bevorderingsambt en op bevordering tot een hogere
wedde doen gelden. Dezelfde regeling geldt voor de
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de
gesubsidieerde psyche-medisch-sociale centra.

Uit het voorgaande blijkt dus dat in de huidige stand
van de reglementering een periode van terbeschik-
kingstelling wegens ontstentenis van betrekking met
afstand van wachtgeld of wachtgeldtoelage in aanmer-
king komt voor de ganse duur wat de administratieve
anciënniteit betreft en voor twee jaar wat de geldelijke
anciënniteit betreft.

Vraag nr. 66
van 18 januari 1994
van de heer G. VANLEENHOVE

Wedertewerkstelling in eigen school - Document
PERS-8

De omzendbrief betreffende het invullen van de formu-
lieren omtrent de terbeschikkingstelling wegens ont-
stentenis van betrekking bevat een overzicht van de
soorten personeelsleden voor wie een document
PERS-8 opgesteld dient te worden.

In de schoolsecretariaten is er onduidelijkheid of er
een PERS-8 aan de reaffectatiecommissies (scholenge-
meenschap, zonale, interprovinciale) gemeld moet
worden. Daar de betrokkene een functie heeft, is het
niet langer nodig dat de reaffectatiecommissies op zoek
gaan naar een functie, zij het dan een gedeeltelijke of
volledige reaffectatie.
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Het bestendigen van een wedertewerkstelling in de
eigen school heeft het voordeel dat de directie meer
kan werken met de personeelsleden van de eigen
school en streek.

Kan de minister mij meedelen of hij akkoord gaat met
de hiervermelde interpretatie van de bovenvermelde
omzendbrief ?

Antwoord

Hierbij deel ik het lid mee dat voor een personeelslid
dat wedertewerkgesteld is in de onderwijsinstelling
waar het ter beschikking gesteld is wegens ontstentenis
van betrekking, eveneens een document PERS 8 moet
worden opgemaakt.

De omzendbrief van 25 juli 1991, kenmerk OND/VII/I/
91/6,  houdende praktische schikkingen bij terbeschik-
kingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaf-
fectatie en wedertewerkstelling, bepaalt dienaangaan-
de :

“Aan personeelsleden die gedeeltelijk of volledig we-
dertewerkgesteld werden, moet de kans gegeven wor-
den op een reaffectatie. Voor deze personeelsleden
wordt een PERS 8 opgemaakt, waarop duidelijk moet
worden vermeld dat het om een tijdelijke wedertewerk-
stelling gaat in afwachting van een reaffectatie.“.

Deze werkwijze is logisch. Het betrokken personeelslid
moet immers in de mogelijkheid gesteld worden zijn
loopbaan in het onderwijs voort te zetten in zijn eigen
specialiteit. Reaffectatie heeft ook voorrang op weder-
tewerkstelling. Voorts is het ook logisch uit budgettair
oogpunt. De Vlaamse gemeenschap bezoldigt of subsi-
dieert immers een personeelslid uit hoofde van het
uitgeoefende ambt dat onmiddellijk verband houdt met
de aanwervingsvereisten voor dit ambt, waaronder in
eerste instantie de bekwaamheidsbewijzen. Het is niet
uitgesloten dat bij een wedertewerkstelling een perso-
neelslid een betrekking bekleedt waarvoor lagere toe-
gangsvereisten gesteld zijn en waaraan een lagere wed-
deschaal  verbonden is. Indien dergelijke toestand zich
frequent voordoet, is dat een bijkomende last voor de
begroting van het departement onderwijs.

Vraag nr. 67
van 18 januari 1994
van de heer G. VANLEENHOVE

Bestendigheid van reaffectatie en wedertewerkstelling -
Draagwijdte van het principe

De reglementering inzake terbeschikking wegens ont-
stentenis van betrekking voorziet in het principe van
de bestendigheid van de reaffectatie en wedertewerk-
stelling.

De vraag rijst of de wetgeving voorziet dat de reaffec-
tatie en de wedertewerkstelling in alle gevallen blijven
doorlopen over de schooljaren heen. Het lijkt in elk
geval noodzakelijk hieromtrent een verduidelijking te
bezorgen aan de scholen en de inrichtende instanties.

Meer in het bijzonder wanneer de opdracht enkel en
alleen wijzigt van vacant in niet-vacant of omgekeerd,

geldt dan de bestendigheid van reaffectatie of wederte-
werkstelling ? Voorts ook wanneer de opdracht van
reaffectatie of wedertewerkstelling het volgende
schooljaar toeneemt of afneemt in omvang. Het kan
ook voorkomen dat volgens de vereiste bekwaamheids-
bewijzen er het volgende schooljaar volledig andere
vakken beschikbaar zijn.

Antwoord

Hierbij deel ik het lid mee dat de bestendigheid van
reaffectatie en wedertewerkstelling geregeld is bij
hoofdstuk VI. van Titel IV.- Voorwaarden waaronder
de inrichtende machten gehouden zijn een betrekking
toe te wijzen bij wijze van reaffectatie of wedertewerk-
stelling van het besluit van de Vlaamse Executieve van
29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling we-
gens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de
wedertewerkstelling en de toekenning van een wacht-
geld of wachtgeldtoelage.

Het enige artikel van voormeld hoofdstuk VI, namelijk
artikel 41, luidt als volgt :

“Artikel 41.

1s 1. Een reaffectatie of wedertewerkstelling blijft be-
houden over de schooljaren en dienstjaren heen.

$ 2. Aan een reaffectatie of wedertewerkstelling wordt
slechts een einde gesteld :

- doordat de toegewezen betrekking niet meer
voor bezoldiging of subsidiëring in aanmerking
komt ;

- doordat de betrokken inrichtende macht per-
soneelsleden in dienst moest nemen bij wijze
van voorafgaande maatregelen of bij wijze van
reaffectatie of wedertewerkstelling ;

- doordat de betrokken inrichtende macht, bij
het begin van een school- of academiejaar of
dienstjaar, de betrekking toewijst aan een an-
der ter beschikking gesteld personeelslid ;

- doordat het betrokken personeelslid zelf een
gelijkwaardige andere betrekking opneemt of
niet meer voor subsidiëring of voor bezoldi-
ging in aanmerking komt ;

- doordat de zonale, de interprovinciale of de
Vlaamse reaffectatiecommissie een nieuwe be-
slissing van toewijzing neemt ;

- na voorafgaande toestemming van de Ge-
meenschapsminister van Onderwijs of zijn af-
gevaardigde op advies van de Vlaamse reaffec-
tatiecommissie ;

- doordat hij opnieuw vastbenoemd titularis
wordt bij de inrichtende macht die hem in
dienst genomen heeft of opnieuw aangewezen
wordt .”

Uit het voorgaande, inzonderheid uit 0 2, blijkt duide-
lijk wanneer een einde kan worden gesteld aan een
reaffectatie of wedertewerkstelling. Het gebruik van
het woord “slechts” in de inleidende zin van 0 2 wijst
duidelijk op het limitatief karakter van deze mogelijk-
heid.
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Vraag nr. 68
van 18 januari 1994
van de heer G. VANLEENHOVE

Reaffectatie voor meer dan het minimum van de volle-
dige opdracht - Rechten en plichten van de betrokken
personeelsleden

In het secundair onderwijs worden verscheidene vak-
ken aangeboden in een samenhorend blok van 3 of
van 4 lesuren. Dit kan problemen scheppen voor leer-
krachten die ter beschikking gesteld zijn wegens ge-
deeltelijke ontstentenis van betrekking.

Bij het opnemen van een reaffectatie of wedertewerk-
stelling van lesuren die tot een blok horen, kan immers
een opdracht gevormd worden die meer omvat dan het
minimum van de volledige opdracht.

Kán de minister mij meedelen welke rechten de betrok-
ken personeelsleden in deze gevallen hebben. Zijn zij
verplicht uren te aanvaarden in de “plage” die vallen
buiten het minimum van de volledige opdracht ? Of
beschikken ze over de mogelijkheid om lesuren die tot
een blok behoren volledig of gedeeltelijk te weigeren ?

Antwoord

Hierbij deel ik het lid mee dat de geldige redenen voor
het niet aanvaarden van een reaffectatie of wederte-
werkstelling vervat zijn in hoofdstuk III van Titel V
- Rechten en plichten van de personeelsleden ter be-
schikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking
van het besluit van de Vlaamse Executieve van 29 april
1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ont-
stentenis van betrekking, de reaffectatie, de wederte-
werkstelling en de toekenning van een wachtgeld of
wachtgeldtoelage.

Het enige artikel van voormeld hoofdstuk III, namelijk
artikel 45, luidt als volgt :

“Artikel 45

De geldige redenen voor het niet aanvaarden van een
reaffectatie of wedertewerkstelling zijn de volgende.

Wanneer het gereaffecteerde of wedertewerkge-
steld personeelslid de tewerkstellingsplaats niet kan
bereiken binnen de grenzen vastgelegd in de regle-
mentering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie-
ning.

Wanneer het bezwaarschrift aanvaard wordt.

Wanneer een betrekking aangeboden wordt door
een andere inrichtende macht dan die welke het
personeelslid ter beschikking heeft gesteld en wan-
neer het personeelslid op het ogenblik van het aan-
bod, ten minste 58 jaar is en zijn recht op pensioen
kan doen gelden binnen een termijn van twee jaar.
In dat geval wordt het voordeel van het wachtgeld
of de wachtgeldtoelage ingetrokken wanneer de be-
trokkene de leeftijd van 60 jaar bereikt.

Deze bepaling geldt evenwel niet wanneer het be-
trokken personeelslid aan de voorwaarden voldoet
om een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke

4.

5.

6.

7.

aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen
te genieten zoals bepaald in het koninklijk besluit
nr. 297 van 31 maart 1982, zoals gewijzigd, betref-
fende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen
en de verloven voor verminderde prestaties in het
onderwijs en in de psyche-medisch-sociale centra.

Een gereaffecteerd of wedertewerkgesteld perso-
neelslid dat de leeftijd van 58 jaar bereikt, blijft in
dienst zo lang de betrekking waarin het gereaffec-
teerd of weder tewerk  gesteld is voor wedde of
weddetoelage in aanmerking komt.

Wanneer in het deeltijds beroepssecundair onder-
wijs, in het buitengewoon onderwijs en in het onder-
wijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan
een betrekking aangeboden wordt.

Deze reaffectatie of wedertewerkstelling moet
slechts worden opgenomen wanneer de betrokken
personeelsleden verzocht hebben om gereaffecteerd
of weder tewerk gesteld te worden in respectievelijk
het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het bui-
tengewoon onderwijs of het onderwijs voor sociale
promotie of met beperkt leerplan.

Wanneer een betrekking aangeboden wordt aan een
ter beschikking gesteld personeelslid dat ten minste
vier vijfden van een volledige opdracht vervult en
dat reeds in drie instellingen fungeert. Deze reaffec-
tatie of wedertewerkstelling mag geweigerd worden,
wanneer deze aan het betrokken personeelslid aan-
geboden wordt door een inrichtende macht van een
andere instelling die niet tot de drie instellingen
behoort.

Wanneer bij wijze van reaffectatie of wedertewerk-
stelling een betrekking aangeboden wordt aan het
ter beschikking gesteld personeelslid dat voor de
volledige duur van het schooljaar of dienstjaar en
voor eenzelfde aantal uren als waarvoor het ter be-
schikking gesteld is, gereaffecteerd of wedertewerk-
gesteld is in een door de Vlaamse Gemeenschap
bezoldigde betrekking in een andere instelling of
gesubsidieerd centrum.

Deze bepaling geldt niet wanneer er door de eigen
inrichtende macht een definitieve vacature wordt
aangeboden.

Wanneer er door het ter beschikking gesteld perso-
neelslid afstand gedaan wordt van de financiële
voordelen hem toegekend op grond van art. 29 en
30 van dit besluit. Deze bepaling geldt niet wanneer
er door de eigen inrichtende macht een definitieve
vacature wordt aangeboden.

Uit het voorgaande blijkt dat het feit dat het aantal
aangeboden lesuren tot gevolg zou hebben dat een
personeelslid meer dan het minimum zou presteren -
zgn. “plage”-uren vereist voor zijn ambt met volledige
prestaties - geen reden is voor het niet aanvaarden
van de reaffectatie of wedertewerkstelling.
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Vraag nr. 70
van 20 januari 1994
van de heer M. BOURGOIS

Tijdelijke leerkrachten - Inconsequente regeling inzake
RSZ-bijdrage, eindejaarspremie en vakantiegeld

Tijdelijke leerkrachten betalen op hun brutoloon een
RSZ-bijdrage zoals de werknemers uit de privé-sector,
zijnde 13,07  percent. Voor vastbenoemden bedraagt
deze inhouding 11,05  percent, wat logisch overkomt
gezien vastbenoemden, gelet op hun (quasi) zekerheid
van betrekking niet persoonlijk bijdragen tot de sector
van de werkloosheid.

Een tijdelijke leerkracht ontvangt een eindejaarspre-
mie, berekend zoals voor het vast benoemd personeel,
met dit verschil dat op de premie van eerstgenoemde
de sociale zekerheidsbijdragen van 13,07  percent wor-
den ingehouden, terwijl de premie van de vastbenoem-
de hiervan is vrijgesteld. De tijdelijke leerkracht volgt
het stelsel van de privé-sector, bijgevolg RSZ-inhou-
ding op de eindejaarspremie, zo luidt de vaakgehoorde
argumentatie.

Waarom blijft men dan niet consequent deze laatste
argumentatie aanhouden wanneer het vakantiegeld op
de proppen komt ? Waarom wordt hier het privé-stel-
sel niet toegepast, met name het toekennen van een
dubbel vakantiegeld wat bij een volledige tewerkstel-
ling in het vakantiedienstjaar een bruto bedrag bete-
kent van 85 percent van de maandwedde ?

Veel tijdelijken concluderen hieruit dat in hun situatie
de overheid enkel de nadelen uit de privé-sector op
hen toepast maar niet de voordelen (RSZ-inhouding
op de eindejaarspremie versus het niet toekennen van
het dubbel vakantiegeld). Anderzijds wordt de toepas-
sing van het privé-stelsel dan weer als argument aange-
grepen om een aantal voordelen uit de overheidssector
niet toe te passen op de tijdelijke leerkrachten. Naast
de inhouding van de RSZ op de eindejaarspremie den-
ken zij ook aan de bijzonder ongelukkige berekenings-
wijze van hun (uitgestelde) wedde gedurende de vakan-
tiemaanden. Een vastbenoemde leerkracht krijgt ge-
woon zijn wedde gedurende die maanden doorbetaald.
Voor de tijdelijken grijpt een bijzonder ingewikkelde
berekening plaats, één voor de maand juli en één voor
de maand augustus.

Wie denkt dat de twee uitkeringen samen hetzelfde
resultaat geven als het dubbel van de normale maand-
wedde heeft het weer verkeerd voor, het bedraagt en-
kele duizenden franken minder. Is een inspanning om
waar mogelijk naar een gelijke behandeling tussen tij-
delijken en vastbenoemden te streven (want zij doen
per slot van rekening hetzelfde werk) hier niet ge-
past) ?

Antwoord

Het stelsel van sociale zekerheid waaraan de perso-
neelsleden van de onderwijsinstellingen georganiseerd
of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap on-
derworpen zijn, vindt zijn grond in de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders.

Door het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969, wordt de toe-
passing ervan verruimd tot de personeelsleden van o.a.
de onderwijsinstellingen, de PMS-centra en de univer-
sitaire instellingen, mits echter de erin gestelde beper-
kingen. De RSZ-bijdragen die enerzijds door een tijde-
lijk personeelslid en anderzijds door een vastbenoemd
personeelslid dienen te worden gestort, worden expli-
ciet vermeld in de artikelen 7 en 12 van voormeld
koninklijk besluit van 28 november 1969.

De uitbetaling van een eindejaarstoelage aan de tijde-
lijke en de vastbenoemde personeelsleden van de on-
derwijsinstellingen en PMS-centra georganiseerd of ge-
subsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, wordt ge-
regeld overeenkomstig de voorwaarden en modalitei-
ten vermeld in het koninklijk besluit van 23 oktober
1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage
aan sommige titularissen van een ten laste van de
Schatkist bezoldigd ambt. In verband met de RSZ-in-
houding op de eindejaarstoelage van de tijdelijke per-
soneelsleden bepaalt artikel 7 van dit koninklijk besluit
het volgende :

“Op de eindd’jaarstoelage worden de inhoudingen ver-
richt welke zijn vastgesteld krachtens de bepalingen
van de wet van 27 juli 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders behalve voor de
gerechtigden die uitsluitend onderworpen zijn aan de
regeling van verplichte verzekering tegen ziekte en in-
validiteit, sector geneeskundige verzorging.”

Wat het vakantiegeld betreft, dient te worden opge-
merkt dat de uitbetaling ervan, zowel voor de tijdelijke
als de vastbenoemde personeelsleden, thans gebeurt
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk be-
sluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning
van een vakantiegeld aan het personeel van ‘s Lands
algemeen bestuur. Immers, overeenkomstig artikel 1
van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende
toekenning van een anciënniteitsbijslag, een vakantie-
geld en sommige toelagen aan het onderwijzend, we-
tenschappelij k en daarmee gelijkgesteld personeel van
het ministerie van openbaar Onderwijs, ontvangen de
tijdelijke en vastbenoemde personeelsleden van de on-
derwijsinstellingen en de PMS-centra een vakantiegeld,
tegen het bedrag en onder de voorwaarden vastgesteld
voor het personeel der ministeries.

Vervolgens deel ik het lid mee dat de bezoldiging van
de leden van het onderwijzend en daarmee gelijkge-
steld personeel die een ambt tijdelijk uitoefenen, gere-
geld wordt bij artikel 7 van het koninklijk besluit nr.
63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldi-
gingsregeling van toepassing op het onderwijzend en
daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met
volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale
promotie of met beperkt leerplan, zoals het werd gewij-
zigd. Overeenkomstig 1, 3, van voormeld artikel is de
uitgestelde bezoldiging gelijk aan het produkt bekomen
door de voor het desbetreffende schooljaar betaalde
daglonen te vermenigvuldigen met 0,2.

In verband met het verzoek van het lid om waar mo-
gelijk naar een gelijke behandeling tussen tijdelijke en
vastbenoemde personeelsleden te streven, meen ik er
te mogen op wijzen dat zowel voor het vaststellen van
de bruto-eindejaarstoelage als van het vakantiegeld dit
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thans het geval is. Wat het verschil inzake het uitge-
keerde bedrag van de eindejaarstoelage en de wedde
betreft, dit is het gevolg van de afhoudingen die op
hun beurt gesteund zijn op wettelijke bepalingen waar-
van de redenen door het lid zelf werden aangegeven.

Inzake de uitgestelde bezoldiging ten slotte kan enkel
worden meegedeeld dat deze maatregel het recht-
streeks gevolg was van de maatregelen die destijds
getroffen werden in uitvoering van de wet van 2 februa-
ri 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere mach-
ten aan de Koning. Rekening gehouden met de finan-
ciële weerslag die verbonden is aan het wegwerken van
het door het lid opgeworpen probleem en met de be-
palingen van artikel 5 van het koninklijk besluit van
24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6
januari 1989 tot vrijwaring van ‘s lands concurrentiever-
mogen, kan een dergelijke aanpassing momenteel niet
in het vooruitzicht worden gesteld.

Vraag nr. 71
van 21 januari 1994
van de heer L. MARTENS

Gesubsidieerd vrij onderwijs - Begrip “hetzelfde ambt”
bij reaffectatie

Het besluit van de Vlaamse Executieve van 29 april
1992 betreffende de terbeschikkingstelling en reaffecta-
tie bepaalt op welke manier een inrichtende macht bij
de aanvang van een schooljaar de betrekkingen onder
haar vastbenoemde personeelsleden dient te verdelen.
Zij dient dit te doen door rekening te houden met het
begrip “hetzelfde ambt” zoals bepaald in hogervermeld
besluit.

Aangaande de toepassing van dit besluit en de wissel-
werking ervan met het decreet rechtspositie doen zich
enkele problemen voor en dit meer bepaald in het
gesubsidieerd vrij secundair onderwijs.

Zo worden personeelsleden die op 30 juni enkel en
alleen het ambt van godsdienstleraar uitoefenden en
hiervoor ook vastbenoemd waren, op basis van voor-
noemd besluit bij de aanvang van het nieuwe schooljaar
belast met het ambt van leraar SO en meer bepaald
met vakken van dat ambt waarvoor ze beschikken over
het vereiste bekwaamheidsbewijs. Mijn inziens is deze
handelwijze fout ten eerste omdat het ambt van gods-
dienstleraar niet hetzelfde ambt is als het ambt van
leraar SO maar ten tweede ook omdat door toepassing
van het decreet rechtspositie zulke personeelsleden dan
niet meer kunnen worden beschouwd als zijnde vastbe-
noemd. De draagwijdte van een vaste benoeming is
immers beperkt. Kan u mijn visie hieromtrent bijtre-
den ?

Zo worden ook personeelsleden die op 30 juni enkel
en alleen het ambt van leraar SO uitoefenden en hier-
voor ook vastbenoemd waren, op basis van hogerver-
meld besluit bij de aanvang van een nieuw schooljaar
belast met het ambt van godsdienstleraar. Is dit moge-
lijk en zo ja, wat zijn de gevolgen hiervan wat de vaste
benoeming betreft ?

De gestelde problemen doen zich bij mijn weten niet
voor in het gemeenschapsonderwijs en het gesubsi-
dieerd officieel onderwijs omdat daar een muur opge-

trokken werd tussen het ambt van leraar SO en het
ambt van godsdienstleraar. Mij lijkt het zinvol te zijn
om deze muur, zo hij er nog niet staat, ook op te
trekken in het gesubsidieerd vrij onderwijs omdat ook
in het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsi-
dieerd onderwijs bepalingen zijn ingeschreven die zeer
specifiek alleen betrekking hebben op de godsdienst-
leerkrachten.

Antwoord

Voor de toepassing van de bepalingen inzake terbe-
schikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking
moet op grond van artikel 5 van het besluit van de
Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de ter-
beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrek-
king, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toe-
kenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage het
ambt van leraar en het ambt van godsdienstleraar in
het gesubsidieerd vrij gewoon secundair onderwijs be-
schouwd worden als “hetzelfde ambt” indien het be-
trokken personeelslid het vereiste bekwaamheidsbe-
wijs heeft voor het ambt van godsdienstleraar. Deze
bepaling geldt echter niet voor het gemeenschapson-
derwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs.

Voor de toepassing van artikel 18 van hetzelfde besluit
van 29 april 1992 is de inrichtende macht bij de toeken-
ning van de betrekkingen verplicht de definitie van het
begrip “hetzelfde ambt” bedoeld in voormeld artikel
5 toe te passen.

Voor de toepassing van de bepalingen inzake vaste
benoeming, zoals bepaald in de decreten van 27 maart
1991 betreffende de rechtspositie van respectievelijk
bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonder-
wijs en sommige personeelsleden van het gesubsidieerd
onderwijs en de gesubsidieerde psyche-medisch-sociale
centra moeten de betrekkingen van leraar en gods-
dienstleraar als afzonderlijke ambten worden be-
schouwd. Artikel 32 (gesubsidieerd onderwijs) en arti-
kel 40 (gemeenschapsonderwijs) bepalen namelijk dat
de vaste benoeming enkel geldt voor het ambt waar-
voor het personeelslid vast benoemd is. Daar het ambt
van leraar en het ambt van godsdienstleraar twee af-
zonderlijke ambten zijn (cf. BVR van 5.6.1989 vaststel-
ling en indeling van de ambten van de leden van het
bestuurs- en onderwijzend personeel van instellingen
voor secundair onderwijs) moet dus bij overgang van
leraar naar godsdienstleraar en omgekeerd een nieuwe
vaste benoeming worden aangevraagd.

Vraag nr. 72
van 21 januari 1994
van de heer L. MARTENS

Sluiting van scholen - Statutaire toestand van de vast-
benoemde personeelsleden. Documenten voor de reaf-
fectatiecommissies

In zijn antwoord op de parlementaire vraag nr. 121
van 17 maart 1993 van de heer J. Tavernier (Vlaamse
Raad, Vragen en Antwoorden, 1992-1993, nr. 11 van
19 april 1993, blz. 556) stelt de minister dat het besluit
van de Vlaamse regering van 29 april 1992 inzake ter-
beschikkingstelling en reaffectatie niet van toepassing
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is op de personeelsleden van de Hogere Radio- en
Navigatieschool in Oostende en dat er voor deze per-
soneelsleden geen analoog besluit bestaat.

Aangezien laatstgenoemde school op 31 augustus 1994
haar deuren zal sluiten, stelt zich op dat ogenblik de
vraag naar de statutaire toestand van de vastbenoemde
personeelsleden. Mag ik van de minister vernemen hoe
deze zal geregeld worden ? Is het niet wenselijk hoger-
genoemd BVE van 29 april 1992 ook van toepassing
te maken op deze instelling en haar personeelsleden ?

Dienaangaande stelt zich ook nog een ander probleem.
In de afgelopen jaren hebben verschillende instellingen
(Hof ter Linden, School voor Moderne Beroepen, . ..)
hun deuren gesloten. Op het ogenblik van de sluiting
van een school worden de vastbenoemde personeelsle-
den ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van
betrekking en worden de nodige documenten overge-
maakt aan het departement Onderwijs en aan de be-
voegde reaffectatiecommissies. Dit gebeurt in de mees-
te gevallen door de inrichtende macht die de betreffen-
de school sluit. De formulieren inzake reaffectaties
(PERS 7, PERS 8, PERS 18) dienen echter elk jaar
opnieuw opgemaakt en/of ondertekend te worden door
de inrichtende macht die de terbeschikkingstelling
heeft uitgesproken. Uit de praktijk blijkt nu dat er zich
hieromtrent vele praktische moeilijkheden voordoen.
In vele gevallen vinden de betrokken personeelsleden
niemand meer van de inrichtende macht die deze docu-
menten wil (kan) opmaken/ondertekenen of hebben
deze inrichtende machten zich inmiddels opgeheven.
In al deze gevallen behelpen de personeelsleden zich
op de meest verschillende manieren die echter één ding
gemeen hebben met name dat deze niet stroken met
de werkwijze zoals beschreven in het BVE betreffende
de terbeschikkingstelling en reaffectatie. Kan de minis-
ter hieromtrent niet de nodige richtlijnen geven zodat
de personeelsleden niet meer moeten vrezen dat de
handelwijze die zij volgen aanleiding kan geven tot
inhouding van hun wachtgeld ?

Antwoord

Ingevolge de omzendbrief van 30 augustus 1993, ken-
merk OND/I/6/GP/SH/nc,  dienen de bepalingen van
het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992
betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontsten-
tenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerk-
stelling en de toekenning van een wachtgeld of wacht-
geldtoelage, ook te worden toegepast op de personeels-
leden van de Hogere Radio-Navigatieschool. Het voor-
meld besluit van 29 april 1992 zal in die zin worden
aangepast.

Bij het sluiten van een school waarbij de V.Z.W. die de
inrichtende macht is, blijft bestaan, doen zich geen
problemen voor inzake de verantwoordelijkheden ten
opzichte van het personeel en ten opzichte van het
departement. Het voortbestaan van een V.Z.W. houdt
de garantie in dat steeds een persoon verantwoordelijk
blijft zowel inzake administratieve als geldelijke aange-
legenheden die volgen uit de sluiting van de school.

Indien niet enkel de school gesloten wordt, maar ook
de V.Z.W.  ontbonden, dan gelden inzake de verdere
rechten en plichten na de ontbinding de bepalingen

van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigin-
gen zonder winstgevend doel en aan de instellingen
van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt ver-
leend.

Ik heb echter mijn administratie opdracht gegeven de
kwestie ten gronde te onderzoeken en er, indien nodig,
een omzendbrief over te verspreiden.

Vraag nr. 73
van 21 januari 1994
van mevrouw T. MERCKX-VAN GOEY

Opvoeding tot relatiebekwaamheid - Uitvoering van
de motie van aanbeveling van 19 november 1993 met
betrekking tot het aidsbeleid

Op 19 november 1992 keurde de Vlaamse Raad een
motie van aanbeveling met betrekking tot het aidsbe-
leid goed. Hierin werd naast de voorlichting en de
verspreiding van middelen ter voorkoming van Aids
ook gepleit om de voorlichting ter zake een permanent
karakter te geven, meer bepaald ging het om het pro-
ject Opvoeding tot Relatiebekwaamheid.

Tijdens de bespreking van de begroting 1994 Welzijn
en Gezondheid, gedeelte medisch-sociaal beleid, (Stuk
15( 1992-1993) - Nr. 11 J), bespraken de commissiele-
den met de bevoegde minister de verschillende aspec-
ten van het aidsbeleid. Ook het project relatiebe-
kwaamheid kwam ter sprake. Uit het verslag citeer ik
volgende passage : ”Over de detachering in het project
relatiebekwaamheid beslist Onderwijs. De minister
meent overigens dat er in het algemeen te weinig pro-
jecten lopen voor jongeren.”

Graag had ik aan de minister van Onderwijs dezelfde
vraag gesteld als aan de minister bevoegd voor het
medisch-sociaal beleid : Kan er in concreto geen lange
termijnvisie worden ingebracht in het project relatiebe-
kwaamheid in het onderwijs ? Hoe zal de minister uit-
voering geven aan de motie van aanbeveling met be-
trekking tot het aidsbeleid gestemd op 19 november
1992 ? En nog : hoe groot waren de financiële middel-
en die voor dit project werden aangewend en hoe groot
zijn de financiële middelen die in de toekomst voor dit
project zullen worden aangewend ?

Antwoord

In de voorbije jaren (vanaf eind 1990 tot nu) werden
er door de stuurgroep RSVA een aantal initiatieven
ontwikkeld rond relatiebekwaamheid, sexuele vorming
en aids-preventie. In de eerste plaats werd er via een
aantal onderzoeken het terrein, namelijk de beginsitua-
tie van de leerlingen secundair onderwijs verkend (o.a.
Prof. P. Van Oost, Prof. 0. Van den Bergh, Prof. A.
Libotton en door de heer A. Geeraert).

Uit vorige, nationale en internationale onderzoekingen
bleek duidelijk dat het bespreekbaar maken van onder-
werpen met betrekking tot deze thema’s bijzonder
moeilijk was. Conform hiermee werd in een motie van
de Vlaamse Raad van 9 januari 1991 aangedrongen op
het ontwikkelen van gepaste leermiddelen. Drempel-
verlagende instrumenten, onder vorm van de video
‘Later begint nu’ met bijgaande brochures voor leerlin-
gen en leerkrachten werden in samenwerking met de
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BRTN ontwikkeld (1991). Het gebruik van de video
door de leerkrachten, PMS/MST-medewerkers  werd
via nascholing voldoende ondersteund (1992 en 1993).
Uit respect voor de eigenheid van benadering binnen
elk onderwijsnet werd elk net de mogelijkheid gegeven
om eigen, aanvullende materialen te ontwikkelen. Dit
resulteerde in een gevarieerd aanbod aan mappen en
boeken zoals “Samen leven”, “Liefde leren”, . . .

Met deze materialen leren werken, co-trainers  oplei-
den , . . . was het zwaartepunt van de financiering van
de nascholing leerkrachten en PMS/MST-medewerkers
in schooljaar 1992-1993 en ook in 1993-1994.

Meer en meer blijkt echter dat de ondersteuning niet
enkel op niveau leraar/klas maar tevens en zelfs vooral
op niveau school gegeven moet worden.

Door de dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO)
werd dit trouwens ook zo ingeschat en werden er vak-
overstijgende, schoolgebonden eindtermen (minimum-
doelen) rond o.a. sociale vaardigheden en gezond-
heidseducatie ontwikkeld. Deze zullen na advies door
de VLOR ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Vlaamse Raad.

Vanuit deze voorstellen, maar ook vanuit de aanbeve-
ling van 19 november 1992 met betrekking tot het
aidsbeleid wens ik daarom minstens in 1994 en 1995
uit te zoeken hoe de introductie en implementatie van
relatiebekwaamheid, sexuele vorming en aidspreventie
binnen de scholen verloopt. Dat zal worden onderzocht
en begeleid bij een beperkt aantal scholen uit de ver-
schillende netten, met een gevarieerde structuur en
locatie. Hierbij moet het ons duidelijk worden welke
de voornaamste knelpunten zijn en moet er vooral
gewerkt worden aan het ontwikkelen van een eigen,
handzame introductie- en implementatiestrategie ten
dienste  van de scholen.

Hierbij zal uiteraard een beroep worden gedaan op de
coördinatie en ondersteuning door de stuurgroep rela-
tiebekwaamheid en sexuele vorming - aidspreventief
en, vermits dit onderwerp grote overlappingen ver-
toont met gezondheidsopvoeding, ook door de stuur-
groep ‘GVO in het onderwijs’.

Mijn bekommernis voor het geven van een permanent
karakter aan de aidspreventie loopt samen met de mo-
tie van aanbeveling van de Vlaamse Raad van 19 no-
vember 1992. Relatiebekwaamheid, seksualiteit en aid-
spreventie kan niet als buitenbeentje van onderwijs
gebeuren, maar moet als een geïntegreerd geheel met
andere maatschappelijke educaties verlopen, vakover-
schrijdend en vooral schoolgebonden. Dit kan gebeu-
ren door ze op te nemen in de eindtermen lager- en
secundair onderwijs. In de volgende maanden en jaren
zal dit een discussieonderwerp zijn voor de Vlaamse
Raad.

Op die wijze kan aidspreventie en wat ermee samen
gaat, worden ingebouwd in de eindtermen. Voortbou-
wend op de bestaande gegevens en ervaringen, kan
dan voor verdere ondersteuning een beroep worden
gedaan op het reguliere systeem van nascholing en
begeleiding.

Budget :

1991 : 12 600 OOO,- 12 598 llS,- opgenomen
1992 : 16 500 OOO,- 7 332 497,- opgenomen
1993 : 3 000 ooo,- 2 988 200,- opgenomen
1994 : 3 000 000, - (voorzien)
1995 : 3 000 OOO,- (voorstel)

Vraag nr. 74
van 28 januari 1994
van de heer W. GOOSSENS

Depolitisering
een vakbond

van het onderwijs - Lidmaatschap van

Het onderwijs is gedepolitiseerd geworden door de op-
richting van locale raden en participatieraden.

1. Hoeveel personeelsleden zijn, uitgesplitst per on-
derwijsnet, nog aangesloten bij een vakbondsorga-
nisatie ?

2. Kan de minister meedelen wie bij welke organisatie
is aangesloten (bv. ACW, ACOD) ?

Antwoord

Hierbij deel ik het lid mee dat de diensten van het
departement Onderwijs niet beschikken en ook niet
moeten beschikken over de door hem gevraagde inlich-
tingen. Naar mijn weten zijn vakbonden overigens geen
politieke partijen. De bewering dat er blijkbaar een
band kan gelegd worden tussen het aantal leden van
een vakbondsorganisatie en de mate van politisering
laat ik voor rekening van het lid.

Vraag nr. 75
van 28 januari 1994
van de heer L. STANDAERT

Gemeenschapsonderwijs - Opsplitsing lorgo 295

Binnenkort worden verkiezingen
deze nieuwste onder de lorgo’s.

georganiseerd voor

1. Hoe lang zal het mandaat duren van
leden van deze nieuwe lokale raad ?

de verkozen

2. Nu de desillusie en woede om deze beslissing van
de ARGO die zich in een loopgravenoorlog onfwik-
keld heeft, met aan de éne kant de ouders die de
democratisch verkozen lorgo steunen, en aan de
andere kant een directie die haar troepen mobili-
seert, hoe kan dit ooit nog leiden tot een serene
schoolsfeer, omdat het minste gebaar, woord of
daad, alle betrokkenen in “kampen” catalogeert ?

3 Welke voorzieningen heeft de ARGO getroffen om
deze verkiezingen eerlijk en vredig te laten verlo-
pen ?

4. Hoe kan in dergelijke omstandigheden vermeden
worden dat de ene kandidaat wél de lijst van alle
kiesgerechtigde ouders krijgt en een andere niet ?

5. Kunnen geen voorzieningen worden getroffen om
te verhinderen dat, zoals bij de eerste verkiezingen
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van de lokale raden, het verdelen van propaganda
niet via school, en niet via de leerlingen gebeurt ?

Antwoord

1. Het mandaat van de stemgerechtigde leden van de
lokale raad nr. 383 eindigt in elk geval samen met
dit van de overige lokale raden, zoals bepaald in
artikel 10 0 3 van het bijzonder decreet van 19
december 1988.

2. Een loopgravenoorlog tussen twee kampen kan
nooit tot een serene sfeer leiden. Onder meer om
dit soort situaties te vermijden werd door de ARGO
de beslissing getroffen die het lid kent, zodat met
medewerking van alle betrokkenen een serene
schoolsfeer kan worden bereikt.

3. De ARGO heeft precies dezelfde voorzieningen ge-
troffen als bij elke andere verkiezing van een lokale
raad, dit steunende op de procedures zoals beschre-
ven in het bijzonder decreet van 19 december 1988
en het besluit van de Vlaamse Executieve tot vast-
stelling van het kiesreglement voor de lokale school-
raden en raden van bestuur van het gemeenschaps-
onderwijs van 19 september 1990. Er is voorlopig
geen reden om aan te nemen dat de verkiezingen
waarop het lid alludeert niet eerlijk en vredig zou-
den verlopen.

4 Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Executieve
tot vaststelling van het kiesreglement voor de lokale
schoolraden en raden van het gemeenschapsonder-
wijs van 19 september 1990 bepaalt dat de kiezers-
lijst onmiddellijk na het opmaken wordt doorge-
stuurd aan de Centrale Raad.

De kiezerslijst bevat de naam en het adres van de
stemgerechtigden wier kinderen op 1 oktober van
het lopende schooljaar regelmatig zijn ingeschreven
in een onderwijsinstelling van de bevoegde school-
raad.

De omzendbrief ARG0/520/JW/MG/90-44  van 7
november 1990, punt 3.5.1. stelt dat de kiezerslij-
sten ter inzage zijn van de leden van het kiesbureau
en de leden van de Centrale Raad.

Tevens dient het kiesbureau aan de kandidaten me-
de te delen waar en wanneer de kiezerslijsten ter
inzage liggen. De kandidaten voor de rechtstreekse
verkiezingen kunnen deze lijsten uitsluitend inzien
in aanwezigheid van de leden van het kiesbureau,
evenwel zonder aantekeningen of notities te maken.
Uiteraard mag geen copie genomen worden, noch
mogen de kiezerslijsten worden overgeschreven.

Derden krijgen noch inzage, noch een copie van de
kiezerslijsten. Bovendien draagt het kiesbureau er
zorg voor dat geen verkeerd gebruik van deze lijsten
wordt gemaakt.

Er is geen reden om aan te nemen dat er misbruik
zou worden gepleegd. Mocht dit wel het geval zijn,
dan kunnen kandidaten en kiesgerechtigden be-
zwaar inbrengen. Deze procedure wordt geregeld
door artikel 27 en 28 van het besluit van de Vlaamse
Executieve tot vaststelling van het kiesreglement
voor de lokale schoolraden en raden van bestuur
van het gemeenschapsonderwijs van 19 september
1990.

5. Het is duidelijk dat noch via de school, noch via de
leerlingen vanuit de school propaganda mag ver-
deeld worden.

Wel kan, zoals geregeld door artikel 11 van het
besluit van de Vlaamse Executieve van 19 septem-
ber 1990 en zoals aangevuld volgens punt 3.7.1.4.2.
van de omzendbrief ARG0/520/JW/MG/90-44  van
7 november 1990, een alfabetische lijst van de aan-
vaarde kandidaten, met vermelding van hun perso-
nalia volgens het model, bepaald door de Centrale
Raad, naar alle kandidaten worden gestuurd en
door aanplakking bekend worden gemaakt in de
onderwijsinstelling.

Facultatief kunnen al deze gegevens aan alle kiezers
worden toegezonden. In dit geval moet het kiesbu-
reau  de personaliafiche (na eventuele schrapping
van de strijdige gegevens) integraal toesturen. Bij
misbruiken kan de procedure, zoals vermeld in
vraag 4, in werking worden gesteld.

Er is tot op heden geen reden waarom de ARGO
speciale voorzieningen voor deze verkiezingen zou
dienen te treffen.

VLAAMSE MINISTER VAN TEWERKSTELLING
EN SOCIALE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 11
van 12 januari 1994
van de heer L. BARBE

Dopingcontrole - Toepassing en resultaten

Er zouden problemen zijn met de toepassing van het
decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoor-
de sportbeoefening. In sommige sportdisciplines zou
het gebruik van doping nog steeds bijzonder hoog lig-
gen. Sommige sportlui  zouden ronduit weigeren zich
aan controles te onderwerpen en enkele federaties zou-
den weigeren hun wedstrijdkalender door te geven.

1. Kan de minister mij volgende gegevens meedelen
voor de jaren 1990, 1991 en 1992, dit per sportdis-
cipline :

- het aantal dopingcontroles en het aantal positie-
ve controles ;

- het aantal keren waarbij een dopingcontrole ge-
weigerd werd ;

- het aantal overtredingen van respectievelijk de
artikels 19, 20 en 21 waarvan volgens artikel 30
van het decreet de disciplinaire commissie ken-
nis nam ;

- het aantal zaken behandeld door de disciplinaire
commissie en het aantal zaken die geleid hebben
tot disciplinaire maatregelen ;

- het aantal zaken behandeld door de disciplinaire
raad en het aantal zaken die geleid hebben tot
disciplinaire maatregelen ;

- het aantal aanmaningen en het aantal sancties
t.a.v. sportverenigingen.
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2. Welke maatregelen worden er genomen
sportbeoefenaars die controles weigeren ?

inzake

3. Welke sportfederaties weigeren nog steeds wed-
strijdkalenders door te geven ? Hoe pakt de minis-
ter dit probleem aan ?

Antwoord

1. Voor wat betreft het aantal uitgevoerde dopingcon-
troles  en het aandeel daarin van de positieve resul-
taten voor de jaren 1990, 1991 en 1992, zal het
statistische materiaal rechtstreeks overgemaakt
worden aan het lid.

Uit de dossier opgemaakt door de administratie Ge-
zondheidspromotie van de Vlaamse Gemeenschap,
blijkt dat het aantal ingebrekestellingen evolueerde
als volgt :

1990 : 7
1991 : 26
1992 : 17.

De Disciplinaire Commissie zetelt sedert juli 1992
(installatie op 7 juli 1992). In 1992 werden geen
overtredingen met betrekking tot artikel 19 (bepa-
lingen inzake leeftijdsgrenzen) en 20 (bepalingen
met betrekking tot de sportmedische keuring) vast-
gesteld. In verband met de overtredingen met be-
trekking tot artikel 21 zullen de statistische gegevens
eveneens rechtstreeks aan het lid overgemaakt wor-
den.

In 1992 werden door de Disciplinaire Commissie 92
dossiers behandeld, waarvan 79 geleid hebben tot
disciplinaire maatregelen. 13 sportbeoefenaars gin-
gen in hoger beroep. In alle gevallen werd een dis-
ciplinaire sanctie opgelegd.

Tegenover de sportverenigingen werden in 1991
geen aanmaningen genoteerd. In 1992 kreeg één
sportvereniging een aanmaning.

De sportbeoefenaars die weigeren een dopingcon-
trole te ondergaan, dienen te verschijnen voor de
disciplinaire structuren. Dit is in eerste aanleg de
Disciplinaire Commissie en in hoger beroep de Dis-
ciplinaire Raad. Overeenkomstig de geldende regle-
menteringen werden, behoudens in de gevallen
waar vrijspraak volgde, straffen tussen de 18 maand
en de twee jaar uitgesproken.

Volgens de informatie die mij door mijn administra-
tie werd verstrekt, zijn er momenteel geen federa-
ties die weigeren hun wedstrijdkalender over te ma-
ken aan de administratie Gezondheidspromotie van
de Vlaamse Gemeenschap.

Alertheid is echter geboden en indien mocht blijken
dat bepaalde federaties zich naar de toekomst toe
niet zouden conformeren aan de wettelijke bepalin-
gen, dan wordt dit via de administratie geregeld. In
die gevallen waarin bleek dat er zich toch proble-
men voordeden, werd dit reeds langs administratie-
ve weg geregeld.

Vraag nr. 13
van 28 januari 1994
van de heer F. DEWINTER

Drugbestrijding - Nieuwe drogeermethode

Momenteel wordt in een aantal ziekenhuizen en dok-
terskabinetten een pamflet (niet ondertekend en zon-
der verantwoordelijke uitgever) verspreid waarin ge-
waarschuwd wordt voor een nieuwe drogeermethode
afkomstig uit de Verenigde Staten en gekend onder de
naam Blue Star.

Het zou gaan over drukplaatjes (tekeningen die op de
huid van kinderen worden afgedrukt) die gedrenkt zijn
in LSD en die in het bloed worden opgenomen wan-
neer het in aanraking komt met de huid of speeksel
van het kind. Momenteel zouden er in ons land drie
soorten dergelijke zegeltjes in omloop zijn : de origine-
le Blue Star-zegeltjes, de Walt Disney-zegeltjes (met
afbeeldingen van Walt  Disney-figuurtjes), de Piramid
- en Window Lane-zegeltjes. Het aanraken of op de
huid afdrukken van deze tekeningetjes zou leiden tot
hallucinaties, gedragsstoornissen, koortsaanvallen en
aanhoudend braken.

Kan de minister mij meedelen in hoeverre er in ons
land reeds gevallen bekend zijn van verspreiding en
gebruik van deze Blue Star-drug ?

Werden reeds maatregelen genomen om de versprei-
ding en gebruik van deze drug tegen te gaan ?

Werden dokters en leraars reeds geïnformeerd over de
mogelijkheid dat deze drug bij kinderen wordt ver-
spreid ?

Antwoord

Het pamflet waarvan sprake in de vraag is eigenlijk
een kettingbrief waarin in eerste instantie ouders wor-
den gewaarschuwd voor de afdrukplaatjes Blue Star.
Deze kettingbrief dook voor het eerst op in 1988 en
later in 1992, niet alleen in Vlaanderen maar ook in
verschillende andere Europese landen.

Blijkbaar hebben een aantal bezorgde artsen en school-
directies, met goede bedoelingen, deze brief als waar-
schuwing overgenomen.

De kettingbrief bespeelt de verwarring die kan ont-
staan tussen enerzijds de kleefzegeltjes die door kinde-
ren worden gebruikt om pseudotatoeages op de huid
aan te brengen en anderzijds de gebruiksvorm van LSD
via papertrips, een soort zegelvormpjes die doordrenkt
zijn met LSD en die via de mond worden ingenomen.
Zowel op de pseudotatoeages als op de papertrips ko-
men gelijkaardige cartoonfiguren voor.

Onderzoek, door verschillende gerechtelijke diensten
in binnen- en buitenland, heeft nog nooit enig spoor
van de bewuste Blue Star-LSD-zegeltjes opgeleverd.

Deze brief veroorzaakt dan ook onnodig veel paniek
en onrust en werkt emotionele reacties in de hand.

Vanuit de Stuurgroep GVO en Onderwijs werd dan
ook het initiatief genomen om alle onderwijsinstellin-
gen te informeren en de kettingbrief in de juiste context
te plaatsen.
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Recentelijk heeft de Vereniging voor Alcohol- en an-
dere Drugproblemen ook een persbericht in dezelfde
zin verspreid.

Vraag nr. 14
van 2 februari 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

VDAB - Doelmatigheidsonderzoek met betrekking tot
de beroepsopleiding

In het Bulletin der Aanbestedingen van 21 mei 1994
verscheen een algemene offerteaanvraag 93/3215  uit-
gaande van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde-
ling en Beroepsopleiding voor de uitvoering van een
doelmatigheidsonderzoek met betrekking tot beroeps-
opleiding van de VDAB.

De opening van de inschrijvingen was gepland op 21
juni van het vorig jaar en de inschrijvingen hadden een
geldigheidsduur van 60 kalenderdagen, ingaande op de
dag na de zitting voor opening van de inschrijvingen,
namelijk op 21 augustus 1993.

Het voorziene bedrag op de begroting van 1993 ten
belope van 30 miljoen frank werd overgebeveld naar
de begroting van 1994. Kan de minister mij meedelen
of de uitvoering van het onderzoek reeds werd toege-
wezen.

Indien niet, waarom ?

Antwoord

De uitvoering van het onderzoek, verschenen als alge-
mene offerte-aanvraag nr. 93/3215  van het Bulletin der
Aanbestedingen van 21 mei 1993, werd niet toegewe-
zen.

Het beheerscomité van de Vlaamse Dienst voor Ar-
beidsbemiddeling en Beroepsopleiding heeft in haar
zitting van 2 februari 1994, na grondige afweging van
zowel de kosten/baten  verhouding van de inschrijving
op basis van de screening uitgevoerd door zowel inter-
ne als externe experten, als de actuele evoluties in de
werking van de VDAB en de relevante omgevingswe-
reld van de beroepsopleiding, beslist om dit onderzoek
opnieuw uit te besteden.

Deze beslissing steunt in concreto op volgende overwe-
gingen :

1. Budgettair : de totale kostprijs van het in eerste
instantie aanbesteed onderzoek bedraagt ca. 36 mil-
joen ; uitgave weliswaar te spreiden over 2 budget-
jaren. De nieuwe aanbesteding berust op een uitzui-
vering van reeds achterhaalde onderzoeksvragen en
zal dus een minder zware uitgave betekenen dan
het oorspronkelijk geformuleerde onderzoek.

2 Inhoudelijk :

- Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door het
intens zoeken en formuleren van samenwer-
kingsmogelijkheden ten aanzien van de verschil-
lende opleidingsactoren in het Vlaamse land-
schap. Binnen deze realiteit krijgt de positione-
ring van de VDAB ten aanzien van het totale
aanbod aan volwassenen-opleidingen vorm en
wordt de afstemming ervan, in overleg met de
diverse partners, een feit.

Het is duidelijk dat de opmaak en negociatie
van het beheerscontract VDAB, het voorberei-
den van de jaarlijkse beleidscyclus (jaarlijks bu-
siness-plan per subregio), een impliciete en
steeds verdergaande optimalisering van de effec-
tiviteit van de aanbodsplanning inhoudt.

Hiermee worden een aantal onderzoeksvragen
van luik 1 van het oorspronkelijke onderzoeks-
dossier overbodig, namelijk onderzoek naar de
positionering van de VDAB in het Vlaamse op-
leidingslandschap.

- De gewenste beslissingscircuits (verminderen
van de response-tijd, inspelen op de relevante
realiteit, de gewenste mate van centralisatielde-
centralisatie) zijn reeds conceptueel uitgewerkt
in het aan de gang zijnde decentralisatieproces
en bieden reeds op dit ogenblik een referentie-
kader tot realisatie.

Ook aspecten zoals de efficiëntie van de actuele
systemen en procedures, de uitwerking van een
managementmonitoringsysteem worden door-
heen tal van acties (begeleidingsluik, 2-jarenplan
BO, evaluatienota’s beleidsprogramma’s) gaan-
deweg uitgewerkt. De vragen van het oorspron-
kelijke dossier over structuur, beslissingscircuits
en interne analyse van de procedures zijn hier-
mee achterhaald.

- De ontwikkeling van het Strategisch Informatie
Plan heeft een begin gemaakt met de implemen-
tatie van een traceerbare kostenstructuur, als
noodzakelijke basis voor een kostembaten ana-
lyse en het exact verkrijgen van inzicht in de
aanwending der financiële middelen.

Het concluderend financieel beleidsevaluatief
onderzoek, onder meer een vraag in de eerste
aanbesteding, wordt dus best verschoven naar
latere datum, wanneer het financiële gegevens-
systeem binnen de VDAB op punt is gesteld.

De onderzoeksvragen, opgenomen in de nieuwe aan-
besteding, verwijzen naar de aanvankelijke vraag naar
beleidssturende evaluatie van de kant van de beleids-
voerders die momenteel nog niet door de ontwikkelin-
gen achterhaald zijn. De aanvullende onderzoeksvra-
gen zijn gericht naar de problemen en uitdagingen
waarvoor de dienst zich actueel gesteld ziet.

VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN
BEGROTING, GEZONDHEIDSINSTELLINGEN,
WELZIJN EN GEZIN

Vraag nr. 43
van 20 januari 1994
van de heer E. VAN VAERENBERGH

VFSIPH - Inschrijving van bepaalde kinderen en jon-
geren na 31 augustus 1994

Bij de oprichting van het Vlaams Fonds voor de Sociale
Integratie van Personen met een Handicap en het in-
gaan van de nieuwe inschrijvingsprocedure werden kin-
deren en jongeren met een licht mentale handicap,
kinderen met zware spraak- en taalstoornissen en kin-
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deren met gedrags- of karakterstoornissen niet langer
als behorend tot de doelgroep van het Vlaams Fonds
beschouwd.

Na protest uit de sector, werden maatregelen in het
leven geroepen waardoor deze kinderen toch in de
voorziening konden blijven tot op het einde van het
schooljaar 1992-1993, gevolgd door nieuwe maatrege-
len waardoor kinderen onder bepaalde voorwaarden
toch inschrijfbaar bleven in het Vlaams Fonds. Deze
maatregelen lopen echter af op het einde van het
schooljaar 1993-1994. Dit veroorzaakt enige onzeker-
heid bij de mensen uit de sector.

Ik zou dan ook van de minister willen vernemen of de
mensen die tot de bedreigde doelgroep behoren ook
na 31 augustus 1994 nog een beroep kunnen doen op
het Vlaams Fonds. Welke maatregelen is zij van plan
te nemen om het welzijn en de kwaliteit van het leven
van deze personen te verzekeren ?

Antwoord

Met het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli
1993 werd een versnelde procedure gecreëerd, die van-
af 1 september 1993 (en voorlopig tot 31 augustus 1994)
aan een aantal categorieën van personen de mogelijk-
heid biedt de inschrijving bij het Vlaams Fonds en de
toekenning van bijstand op een vereenvoudigde manier
te bekomen. De beslissingen tot inschrijving en zorg-
toewijzing die op grond van deze procedure worden
genomen blijven echter geldig na 31 augustus 1994, dit
wil zeggen dat de termijnbeperking van het besluit van
23 juli 1993 geen impact heeft op de situatie van de
betrokken personen zelf.

Het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Perso-
nen met een Handicap verricht momenteel een onder-
zoek naar de effecten van deze afwijkende procedure,
meer bepaald door de beslissingen tot inschrijving te
toetsen aan de bepaling inzake handicap in artikel 2
van het decreet van 27 juni 1990. Ook worden de
zorgtoewijzingen, de rol van de multidisciplinaire
teams en de kwalitatieve en kwantitatieve impact op
de voorzieningenpopulatie nader geëvalueerd. Op ba-
sis van deze evaluatie zal de Vlaamse regering te gele-
gener tijd een beslissing nemen omtrent het al dan niet
continueren van deze afwijkende procedure, onder een
al dan niet gewijzigde vorm, vanaf 1 september 1994.

Vraag nr. 45
van 28 januari 1994
van de heer J. DEVOLDER

Farmaka - Overeenkomst met de Vlaamse regering

De Vlaamse regering besliste eind december een over-
eenkomst af te sluiten met Farmaka voor de uitvoering
(in drie jaar) van een project “kwaliteitsbevordering
en kostenbesparing in de gezondheidszorg door beïn-

vloeding van het voorschrijfgedrag van
het consumptiegedrag van de patiënt”.

de huisarts en

Het project omvat twee luiken.

Het eerste is de uitwerking van een handleiding voor
de huisarts die bij patiënten langdurig, dagelijks ge-
bruik van slaap- en kalmeermiddelen (benzodiazepi-
nes) wil afbouwen,

Het tweede project moet uitmonden in een werkmodel
dat voor huisartsen als leidraad kan dienen voor een
verantwoord voorschrijfgedrag bij bejaarden. De subsi-
die van de Vlaamse overheid bedraagt 10,3  miljoen
frank.

Wie of welke onderneming zal concreet met de uit-
voering van genoemd project belast worden ?

Waarvoor staat Farmaka, wat is de rechtsvorm en
wie zijn de vennoten ?

Welke referenties kan Farmaka voorleggen ?

Op welke basis werd de opdracht aan Farmaka toe-
vertrouwd ?

Antwoord

Het antwoord op bovenvermelde vraag behoort tot de
bevoegdheid van mevrouw Leona Detiège, Vlaams mi-
nister van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden.

Vraag nr. 57
van 16 februari 1994
van de heer R. VAN HOOLAND

Vernietiging door Raad van State van beslissing Natio-
nale Landmaatschappij - Gevolgen voor betrokkene

Het arrest nummer 42.870 van 10 mei 1993 van de
Raad van State vernietigt de beslissing van de raad van
beheer van de Nationale Landmaatschappij van 20 de-
cember 1984 waarbij een ambtenaar werd aangesteld
in de graad van eerstaanwezend industrieel ingenieur.

Wat zijn de financiële gevolgen van zulke vernieti-
ging voor de betrokkene specifiek, of de terugplaat-
sing in weddeschaal met terugwerkende kracht (in
casu tot 1 januari 1985) ?

Wordt in zulke gevallen van terugwerkende kracht,
in casu ruim 8 jaar, met de betrokken ambtenaar
een overeenkomst gesloten inzake de terugbetaling
van de teveel uitbetaalde wedde en, in voorkomend
geval, wat behelst die overeenkomst ?

Antwoord

Het antwoord op bovenvermelde vraag behoort tot de
bevoegdheid van de heer N. De Batselier, vice-voorzit-
ter en Vlaams minister van Leefmilieu en Huisvesting.
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B. Vragen waarop werd geantwoord na het verstrijken
van de reglementaire termijn (Regl. art. 76, 5)

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE RE-
GERING VLAAMSE MINISTER VAN ECONO-
MIE, KMO, WETENSCHAPSBELEID, ENERGIE
EN EXTERNE BETREKKINGEN

Vraag nr. 132
van 11 oktober 1993
van de heer J. DE MOL

Bestuur Ruimtelijke Ordening - Afschaffing van de
functie inspecteur-generaal

We vernemen dat de huidige inspecteur-generaal (in
het huidige organogram bestuursdirecteur genoemd)
van het bestuur Ruimtelijke Ordening, weldra met
pensioen gaat. De functie van de inspecteur-generaal
zou met ingang van 1 januari 1994 afgeschaft worden.
Niettegenstaande de afschaffing van deze functie doet
het gerucht de ronde dat de Vlaamse Executieve toch
nog iemand in deze functie zou willen benoemen.

1. Is het juist dat de functie van inspecteur-generaal
wordt afgeschaft vanaf 1 januari 1993 ?

2. Wanneer wordt de functie van inspecteur-generaal
vacant ?

3. Is de procedure reeds gestart om iemand te benoe-
men in deze functie die weldra wordt afgeschaft ?

4. Is het juist dat de Executieve toch nog wenst te
benoemen voordat de functie op 1 januari 1994
wordt afgeschaft ?

N.B. Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
T. Kelchtermans, Vlaamse minister van Openba-
re Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnen-
landse Aangelegenheden, en de heer L. Van den
Bossche, Vlaamse minister van Onderwijs en
Ambtenarenzaken.

Antwoord

In antwoord op de gestelde vraag verwijs ik het lid
naar het antwoord dat dienaangaande werd verstrekt
door de heer L. Van den Bossche, Vlaamse minister
van Onderwijs en Ambtenarenzaken, op de vraag nr.
258 van 11 oktober 1993 verschenen in het bulletin
Vragen en Antwoorden nr. 3 van 29 november 1993,
blz. 95.

Vraag nr. 18
van 6 december 1993
van de heer L. BRIL

Euromotte en Aqualys - Overheidstussenkomst

Graag had

1. hoeveel

ik van de minister vernomen :

overheidstussenkomst en in welke vorm

Euromotte heeft bekomen sedert 1983 (overname
door de Groep Verbeke) ;

2. hoeveel overheidstussenkomst en onder welke vorm
Aqualys Mouscron heeft bekomen sedert de oprich-
ting in 1990 ?

Antwoord

Sedert de regionalisering van de textielsector op 1 ja-
nuari 1989 heeft het Vlaamse Gewest geen enkele vorm
van overheidstussenkomst toegekend aan de NV Euro-
motte noch aan de NV Aqualys. Het betreft hier trou-
wens 2 ondernemingen die gelegen zijn in het Waalse
Gewest.

Vraag nr. 34
van 21 januari 1994
van de heer M. CAPOEN

Gemeentelijke verbroederingen - Wederzijds logement

Vlaanderen kent talrijke gemeentelijke verbroederin-
gen (jumelages). Als uiting van een openheid naar
andere volkeren toe moet dit uiteraard worden toege-
juicht en aangemoedigd. Zo bijvoorbeeld is de gemeen-
te Oostduinkerke (thans sedert 1976 deel uitmakend
van de gemeente Koksijde) sinds jaren verbroederd
met een gemeente uit Duitsland (Biedenkopf), uit
Frankrijk (La Charité), uit Wallonië (Wépion, thans
deel van Namen).

Jaarlijks grijpen, onder deze zustersteden, diverse ver-
broederingsfeesten plaats, waaronder een viersteden-
treffen, een jeugdkamp, een gehandicaptenkamp, uit-
wisseling van klassen enzovoort. Op één van de ver-
broederingsfeesten (weekend 7/9 mei 1993),  georgani-
seerd door Le Comité de Jumelage de Wépion, heeft
zich een spijtig incident voorgedaan, zeer schril afste-
kend tegen de gebruikelijke goede sfeer, en kwetsend
voor het samenleven van Vlamingen en Walen in de
zo betrachte federale loyauteit.

Met name werd in het Maison de la Communauté
Française onderkomen gevonden voor alle jeugdploe-
gen, behalve voor de ploeg van Oostduinkerke.

Als reden werd opgegeven dat Vlamingen niet toege-
laten werden tot overnachting, aangezien er geen over-
eenkomst bestaat tussen de Vlaamse en de Waalse
overheden. Onnodig te zeggen welke commotie dit
incident heeft opgewekt.

1. Bestaan er overeenkomsten in verband met gebruik
van respectievelijke gemeenschapsvoorzieningen
van de Nederlandstalige/Franstalige gemeenschap ?

2. Heeft de Vlaamse regering kennis van incidenten
daaromtrent ?

3. Wat is de houding ten aanzien van het gebruik van
instellingen van de Nederlandstalige/Franstalige ge-
meenschap ? Zou men ook bij ons zo kleinzielig
zijn om, in te vergelijken omstandigheden, toegang
te weigeren aan Waalse jongeren ?
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Antwoord

De overeenkomsten of akkoorden inzake jeugduit-
wisselingen of jongerenuitwisselingen zijn over het
algemeen voorzien in het kader van een cultureel
akkoord. Een dergelijk cultureel akkoord werd ge-
sloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de
Duitstalige Gemeenschap maar niet tussen de
Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.
Dergelijke akkoorden voorzien ook in financiële af-
spraken met als basisregels : de zendende partij be-
taalt de reisonkosten ; de ontvangende partij voor-
ziet in de verblijfkosten.

Op basis van de culturele akkoorden gesloten tussen
België en Duitsland en tussen België en Frankrijk
heeft de Franse Gemeenschap, evenals de Vlaamse
Gemeenschap, een samenwerkingsprogramma on-
dertekend, respectievelijk met Duitsland en Frank-
rijk.

De organisatoren van de gemeentelijke verbroede-
ringsfeesten in Wépion hebben dus blijkbaar verwe-
zen naar de samenwerkingsprogramma’s met Duits-
land en Frankrijk op basis waarvan zij subsidies
kunnen aanvragen voor activiteiten met Duitse en
Franse zustersteden. Uitwisselingen met Vlaande-
ren komen dan uiteraard niet in aanmerking voor
subsidies.

Wij hebben geen kennis van andere incidenten in
de aard van deze waarnaar het lid verwijst.

Het gebruik van lokalen toebehorend aan de
Vlaamse Gemeenschap voor jeugdmanifestaties valt
onder de bevoegdheid van de minister van Cultuur
en Brusselse Aangelegenheden.

Het initiatief in Wépion situeerde zich op het niveau
van de gemeente. Wij durven betwijfelen dat
Vlaamse lokale organisatoren zich op een vergelijk-
bare wijze zouden gedragen.

MINISTER VICE-PRESIDENT VAN DE VLAAM-
SE REGERING VLAAMSE MINISTER VAN
LEEFMILIEU EN HUISVESTING

Vraag nr. 86
van 12 januari 1994
van de heer B. VANDENDRIESCHE

OVAM - Ophalen overtijdse medicatie in apotheken

In principe haalt de Openbare Afvalstoffenmaatschap-
pij (OVAM) om de drie maanden de vervallen genees-
middelen in de Vlaamse apotheken op. Deze produk-
ten worden dan oordeelkundig vernietigd.

Het publiek wordt terecht aangemaand hun genees-
middelen waarvan de geldigheidsdatum is overschre-
den bij hun apotheker binnen te brengen.

Thans blijkt dat OVAM al geruime tijd geen ophalin-
gen meer laat doen. De ingezamelde medicatie in het
Gentse ligt al meer dan 9 maanden opgestapeld in de
verschillende apotheken.

1. Wat is de reden van deze manke dienstverlening
door OVAM ?

2. Wordt deze dienstverlening nog voortgezet ? Zo ja,
wanneer begint de ophaling van bedoelde genees-
middelen ?

Antwoord

Op 31 januari 1994 heeft OVAM opnieuw het startsein
gegeven voor een ophaling van de oude en vervallen
geneesmiddelen bij de apotheken gevestigd in het
Vlaamse Gewest. Deze ophaling moet uitgevoerd wor-
den binnen de veertig kalenderdagen na de toewijzing
ervan.

Wat de toekomst van de inzamelactie betreft werden
er reeds onderhandelingen gevoerd met de Algemene
Farmaceutische Bond (APB) en de Algemene Vereni-
ging van de Geneesmiddelenindustrie (AVGI) over de
co-financiering  van deze actie. Tot op heden hebben
deze onderhandelingen nog geen resultaat, i.o. finan-
ciële steun, opgeleverd.

Ik heb aan OVAM de opdracht gegeven om verder
onderhandelingen met de sector te voeren met als doel
op korte termijn een financiële tussenkomst te bewerk-
stelligen en om de continuïteit van deze selectieve in-
zameling te waarborgen.

Vraag nr. 87
van 12 januari 1994
van de heer E. BEYSEN

Verplichte recyclage van afvalzuren - Naleving van de
EG-richtlijn

Op 1 november 1989 werd een wet van kracht die
bedrijven verplichtte de afvalzuren te recycleren. In
1990 vulde een Europese richtlijn deze wet aan, waar-
door alle afvalzuurlozingen verboden werden.

Concurrentievervalsing trad op toen buitenlandse be-
drijven hun afvalzuur blijkbaar toch in rivieren en zee
bleven lozen. Via een aantal juridische spitsvondighe-
den wisten ze aan vervolging te ontkomen.

Vandaar opnieuw een Europese richtlijn die sinds 15
juli jl. elke lozing verbiedt. Titiaandioxide-bedrijven
dienen voortaan hun afvalzuren in zwavelzuur om te
zetten, wat echter veel energie en geld kost.

Gaarne vernam ik van de heer minister :

1. of de Europese wetgeving nu sluitend is, en concur-
rentievervalsing binnen de EG voortaan uitgesloten
is ;

2. of alle Belgische bedrijven in kennis werden gesteld
van deze recente EG-richtlijn, en of zij zich hieraan
houden ;

3. of controles zullen worden uitgevoerd ? Zo ja, met
welke frequentie ?

Antwoord

De problematiek waarnaar het lid verwijst wordt thans
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geregeld door richtlijn 92/112/EEG tot vermindering
en uiteindelijke algehele opheffing van de verontreini-
ging door afval van de titaandioxyde-industrie.

De Vlaamse bedrijven die onder de toepassing vallen
van deze richtlijn zijn NV Bayer in Antwerpen en NV
Kronos in Gent. In verband met de vragen van het lid
kan ik het volgende meedelen.

1. De juridische basis waar richtlijn 92/112/EEG naar
verwijst is artikel 100 A van het verdrag betreffende
de europese unie dat precies de harmonisatie van
maatregelen op het oog heeft, die bedoeld zijn om
concurrentievervalsing te vermijden. De Europese
Commissie moet erover waken dat in de concrete
toepassing van deze richtlijn concurrentievervalsing
uitgesloten is. Wat het lozen van geconcentreerde
afvalzuren in de zee betreft stelt men op de verga-
deringen van de Technische Commissie van de Con-
ventie van Parijs vast dat alle lidstaten van de Euro-
pese Unie een dumpingverbod hebben ingesteld.
Voor de verdunde afvalzuren die in oppervlaktewa-
ters geloosd worden zijn er emissiegrenzen opge-
legd. De bestaande lozingsvergunningen van de ge-
noemde bedrijven in het Vlaams Gewest zijn hier-
mee in overeenstemming.

2. De bepalingen van richtlijn 92/112/EEG zijn inhou-
delijk dezelfde als die van de vorige richtlijn 89/428/
EEG, die om procedureredenen door het Hof van
Justitie werd vernietigd, maar die via Vlarem II in
de interne wetgeving van het Vlaamse Gewest wer-
den omgezet. Door Vlarem II zijn deze normen dus
van toepassing geworden op de bedrijven van deze
sector, die geacht worden de wet te kennen.

Aangezien de genoemde bedrijven met hun be-
staande vergunning reeds voldeden aan de verplich-
tingen van de richtlijn kan de omzetting in intern
recht voor hen geen probleem stellen.

3. In het kader van het emissiemeetnet van de Vlaam-
se Milieumaatschappij worden de afvalwaters van
beide bedrijven jaarlijks bemonsterd gedurende een
campagne van 14 dagen. Bovendien zijn beide be-
drijven in toepassing van Vlarem II verplicht jaar-
lijks een emissieverslag op te stellen.

Vraag nr. 88
van 12 januari 1994
van de heer M. CAPOEN

Drinkwatervoorziening Alveringem - Uittreding uit de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Op voorstel van de gouverneur van de provincie West-
Vlaanderen werd in 1992, uit oogpunt van rationalisa-
tie, overgegaan tot een ruilverkaveling tussen de elek-
triciteitsmaatschappijen Elektrabel en WVEM wat be-
treft de verdeling van elektriciteit, gas en kabel-TV.
Bedoeling was aldus tot grotere aaneengesloten ver-
deelgebieden te komen en arbeidsopslorpende versnip-
pering weg te werken.

Naar analogie daarvan opteerde de gemeenteraad van
Alveringem op 28 maart 1991 voor uittreding uit de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
voor haar deelgemeenten Stavele,  Beveren en een deel

van Hoogstade (555 aansluitingen). Bedoeling was/is
de drinkwatervoorziening in die dorpen toe te vertrou-
wen aan de Intercommunale Waterleidingsmaatschap-
pij Veurne-Ambacht (IWVA) die nu al 70 percent, of
1.334 aansluitingen van Alveringem en zijn dorpen be-
dient. De gemeenteraad koos met dat besluit dus ma-
nifest voor éénvormigheid, duidelijkheid, beheersratio-
nalisatie en bovendien gelijke tarifiëring op heel haar
grondgebied. Het drinkwater van de IWVA is immers
goedkoper dan dat van de VMW. Terecht oordeelt de
gemeenteraad dat geen reden voorhanden is waarom
de bewoners van de dorpen Stavele,  Beveren en een
deel van Hoogstade meer zouden moeten betalen voor
hun drinkwater dan de bewoners van andere dorpen.

De VMW weigert evenwel de uittreding van de betref-
fende Alveringemse dorpen. Beroep van de gemeente
Alveringem tegen de weigering van de VMW werd
door de minister verworpen op 5 februari 1993. Op 19
maart 1993 bevestigde de gemeenteraad van Alverin-
gem zijn besluit tot uittreding. Zeven maanden later
heeft de VMW daar echter nog niet op gereageerd.

1. De VMW is een coöperatieve vennootschap. Op
welke rechtsgrond baseert de VMW zich om uittre-
ding van een vennoot te verbieden ? Welke statutai-
re mogelijkheden heeft een vennoot dan wel om uit
te treden ?

2. Meent de minister niet dat hijzelf, als voogdijminis-
ter van de VMW, ingaat tegen het principe van de
gemeentelijke autonomie ?

3. Welke argumenten haalt de minister aan om de
versnippering van de waterverdeling als rationeel
gegrond te (blijven) verdedigen ?

4. Hoe kan de minister, in het licht van onze vrije
markteconomie, beletten dat een consument (in ca-
su de gemeente) zijn drinkwater haalt waar het het
goedkoopst is ?

5. Zal de minister de VMW aansporen tot een reactie,
zeven maanden na bevestiging van de gemeente-
raadsbeslissing van de betrokken gemeente ?

6. Welke oplossing stelt de minister uiteindelijk voor ?

Antwoord

1. Artikel 8 6 1 van de statuten van de Vlaamse Maat-
schappij voor Watervoorziening bepaalt dat een
vennoot kan uittreden uit de maatschappij met in-
stemming van de raad van bestuur, die de voorwaar-
den vaststelt, nadat het regionaal comité, waarvan
de betrokken vennoot deel uitmaakt, geraadpleegd
is.

Als de raad van bestuur de uittreding van een ven-
noot weigert, kan deze in beroep gaan bij de Vlaam-
se Executieve. Deze procedure werd gevolgd inzake
het verzoek tot uittreding uit de VMW waartoe door
de gemeenteraad van Alveringem werd beslist op
28 maart 1991. Onder meer steunend op een nega-
tief advies over dit verzoek, uitgebracht door het
Regionaal Comité van West-Vlaanderen van de
VMW op 18 juni 1991, heeft de raad van bestuur
van de VMW in zitting van 10 januari 1992 de uit-
treding gewei-
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gerd, nadat in de tussenliggende periode ook nog een
technische studie werd uitgevoerd. Deze studie bracht
eveneens zinvolle elementen aan bij het nemen van de
beslissing tot weigering van uittreding.

Door de gemeente Alveringem werd op 25 februari
1992 beroep ingesteld bij de Vlaamse Executieve tegen
deze beslissing van de VMW.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 1993 heb ik dit
beroep afgewezen. Ik steunde daarbij op volgende
overwegingen :

4

bl

4

De uittreding van de gemeente Alveringem uit
de VMW en de daarmee gepaard gaande afstand
van de installaties van de VMW gelegen op het
grondgebied van de gemeente Alveringem, zou
aanleiding geven tot belangrijke technische in-
grepen in toevoerleidingen en distributienetten,
waarvan de kosten zouden moeten worden ver-
haald op de inwoners van de gemeente Alverin-
gem of de verbruikers in het ambtsgebied van
de Intercommunale waterleidingsmaatschappij
van Veurne-Ambacht.

Op het grondgebied van de gemeente Alverin-
gem liggen immers belangrijke toevoerleidingen,
die nodig zijn voor de bevoorrading van de ande-
re gemeenten-vennoten van de VMW en tevens
een veiligheidsleiding VMW-IWVA-TMVW, die
een essentiële schakel is in de beveiliging van
het verzorgingsgebied van de VMW.

De globale uittredingsvergoeding, waarop de
VMW aanspraak zou kunnen maken voor de
afstand van haar installaties gelegen op het
grondgebied van de gemeente Alveringem, werd
door de gemachtigde van de gemeenschapsmi-
nister van Financiën en Begroting bij de VMW
geraamd op 60,2  miljoen frank.

De exploitatie van de watervoorziening over het
gehele grondgebied van de gemeente Alverin-
gem kan op een uniforme wijze georganiseerd
worden op basis van een samenwerkingsakkoord
tussen de VMW en de IWVA en dit zonder be-
langrijke ingrepen in het waterleidingsnet, noch
meerkosten voor de betrokken maatschappijen,
de gemeente Alveringem en de verbruikers van
de IWVA en de VMW. De uittreding van de
gemeente Alveringem uit de VMW zou bijgevolg
leiden tot nutteloze infrastructuurwerken en on-
kosten en is derhalve niet in het belang van een
rationele organisatie van de drinkwatervoorzie-
ning in het Vlaamse Gewest.

2. Het principe van de gemeentelijke autonomie inza-
ke drinkwatervoorziening wordt niet betwist. Het
was een autonome beslissing van de gemeente Alve-
ringem om gedeeltelijk toe te treden tot de VMW
voor haar waterdistributie. Met deze beslissing aan-
vaardt deze vennoot de statuten van de maatschap-
pij.

1.

2.

Hebben de diensten van de minister deze problema-
tiek onderzocht ? Zo ja, wat waren de conclusies
ervan ?

Onder welke voorwaarden kan de minister een aan-
passing van de verkeersreglementering op bedoelde
jaagpaden in de voorgestelde zin invoeren ?

Antwoord

3. Wat de gemeenteraadsbeslissing van Alveringem De problematiek wordt door mijn administratie re-
van 19 maart 1993 betreft, waarbij het verzoek tot gelmatig geëvalueerd. Dit heeft wat de Lovaart be-
uittreding uit de VMW wordt bevestigd, kan ik u treft aanleiding gegeven tot het recent aanleggen
meedelen dat de VMW hiervan slechts onrecht- van een fiets- en wandelpad op de linkeroever tus-
streeks kennis kreeg bij brief van de gemeente Al- sen de Korte Wildebrug en het Veurnesas. Hierdoor
veringem aan de gewestelijke directie van de VMW kan in deze zone het zwak verkeer en het sterk
te Kortrijk, van 22 oktober 1993. Daarin wordt ver- verkeer van elkaar worden gescheiden. Er bestaat
wezen naar het gemeenteraadsbesluit van Alverin- een project om dit fiets- en wandelpad op de linker-

gem van 19 maart 1993, dat evenwel nooit aan de
VMW werd betekend.

Als gevolg van voornoemde brief van 22 oktober
1993 heeft de raad van bestuur van de VMW de
vraag tot uittreding van de gemeente Alveringem
opnieuw onderzocht op 28 januari 1994.

Gelet op het feit dat door de gemeente Alveringem
geen nieuwe elementen worden aangebracht, die
een wijziging van de ministeriële beslissing tot afwij-
zing van de uittreding kunnen beïnvloeden, heeft
de raad van bestuur van de VMW beslist dat het
niet opportuun is de uittreding van de gemeente
Alveringem, terug op de agenda van het Regionaal
Comité van West-Vlaanderen van de VMW te
plaatsen.

VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE
WERKEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 393
van 23 september 1993
van de beer M. MAERTENS

Jaagpad langs de IJzer en de Lovaart
de Fintele - Verkeersreglemen tering

tussen Veurne en

De snelle toename de laatste jaren van het fiets- en
wandeltoerisme op het smalle jaagpad van de linkerij-
zerdijk tussen de Uniebrug  en de Fintele en de Lovaart
tussen Veurne en de Fintele brengt een aantal proble-
men met zich mee, waaronder spanningen tussen het
zachte toerisme van wandelaars en fietsers, en het snel-
lere verkeer van auto’s en wielertoeristen, en dit vooral
op weekends, feestdagen en vakantieperiodes. Daar-
naast wordt de jaagpaden op zeer veel plaatsen als
sluipweg gebruikt wanneer zich file-vormingen voor-
doen op een aantal secundaire wegen in de buurt, en
dit in dezelfde periodes.

Daardoor zijn op korte termijn een aantal aanpassin-
gen nodig van de verkeersreglementering ter plaatse,
zoals het voorzien van plaatselijk verkeer en snelheids-
beperkingen tot 30 km/u. Het nut van dergelijke aan-
passingen wordt bewezen door de tijdelijke onderbre-
kingen van het jaagpad tussen Tervate en de Doden-
gang naar aanleiding van wegenwerken.
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2.

oever door te trekken tot in Fintele (Lo). Wegens
een beperking van de budgettaire middelen op de
basisallocatie 73.03 van het programma 64.1, kon
dit project (raming 50 miljoen frank) nog niet gerea-
liseerd worden. Ook voor 1994 zijn hiertoe geen
mogelijkheden.

Wat de IJzer betreft is dergelijke scheiding niet mo-
gelijk omdat de rechteroever voor het grootste deel
privaat eigendom is.

Er wordt thans in overleg met de betrokken ge-
meenten een onderzoek verricht naar de mogelijk-
heid om de Gewestwegen langs de rivier de IJzer
en het Lokanaal  geheel of gedeeltelijk te reserveren
voor lokaal verkeer en om er snelheidsbeperkingen
op te leggen.

Vraag nr. 59
van 10 december 1993
van de heer A. VERLINDEN

Verkeersveiligheid en verkeersopstopping - Drievaks-
baan Aarschot-Scherpenheuvel en spoorwegovergang in
de Ourodenberg in Aarschot

1. Op de drievaksbaan Aarschot-Scherpenheuvel werd
het middenvak van de rijweg, die destijds ingevolge
inhaalmaneuvers oorzaak was van talrijke ongeval-
len, omgevormd met vluchtheuvels. Dit werk blijkt,
naar mijn oordeel, een zeer gunstig effect te hebben
op de verkeersveiligheid en de initiatiefnemer mag
hiervoor dan ook worden gefeliciteerd.

Kan de minister aan de hand van enkele cijfers,
weze het voor deze korte periode van aanpassing,
het gunstig effect hiervan aantonen ?

2. Aan het knooppunt van de drie spoorwegovergan-
gen in de Ourodenberg in Aarschot, overgangen op
de Lierse- en op de Herseltsesteenweg, neemt het
fileprobleem haast onmenselijke afmetingen aan.
De aanpassing met verkeerslichten op 100 meter
van de eerste spoorwegovergang komende van Lier,
heeft een beperkte en lovenswaardige oplossing ge-
bracht die, en dat was ook niet het opzet, het file-
probleem uiteraard niet oplost. Een stevige en toe-
komstgerichte oplossing, in coördinatie met de
NMBS wordt voor dit knooppunt dan ook onmis-
baar en dringend.

1.

2.

3.

4.

5.

Kent de minister dit cruciaal knooppunt en wor-
den er bepaalde vaststellingen en/of metingen
gedaan ? Zo ja, wat zijn de resultaten en beslui-
ten ?

Werd naar een duurzame oplossing gezocht en
wat zijn de bevindingen ?

Binnen welke termijnen mag de realisatie ervan
worden verwacht ?

Is het niet mogelijk, om tijdelijk het vlot verkeer
te bevorderen, vlak na de spoorwegovergang ko-
mende van Lier een voorselectie richting Herselt
(links) en Aarschot (rechts) op de rijweg te doen
aftekenen ?

Wordt, rekening houdend met een enorme toe-
name van het vrachtvervoer op de Liersesteen-

weg, een alternatieve rijbaan die rechtstreeks
aansluit op de westelijke ring van Aarschot dan
geen noodzaak ?

Antwoord

Het aanbrengen van vluchtheuvels op de middenstrook
van de N 10 Aarschot-Scherpenheuvel heeft inderdaad
de verkeersveiligheid enorm doen toenemen. Bij poli-
tie en rijkswacht van Aarschot en Scherpenheuvel-zi-
chem wordt een overzicht gevraagd van de ongevallen
vóór en na de herinrichting van deze weg. Deze gege-
vens zullen later aan het lid worden overgemaakt.

In verband met de verkeersproblematiek op de kruis-
punten N lO-R  25 en N lO-N  19 en binnen de spoorweg-
driehoek in Ourodenberg kan het volgende worden
meegedeeld :

De toename van het verkeer veroorzaakt op vele
kruispunten supplementaire wachttijden vooral tij-
dens de spitsuren. De buitendienst Vlaams-Brabant
beschikt op dit ogenblik niet over actuele kruispunt-
tellingen. Vaststellingen ter plaatse tonen voldoen-
de de verlyersdrukte  aan.

De aangewezen oplossing om de verkeersproble-
men te verbeteren is de volledige sluiting van de R
25 Ring om Aarschot. Een gedeeltelijke verbetering
zou reeds kunnen geschieden door de verbinding
Liersesteenweg-Herseltsesteenweg te realiseren.

In het voorjaar van 1994 zal, in overleg met de
administratie, een aangepast rollend 3-jarenpro-
gramma  1995-1997, worden opgesteld waarin de
verbinding Liersesteenweg-Herseltsesteenweg in de
R 25 Ring om Aarschot, zal worden opgenomen.

Wegens plaatsgebrek en de zeer korte afstand tus-
sen spoorweg en de aansluiting Herseltsesteenweg
kan er geen bijkomende rijstrook voor afslaand ver-
keer worden gemaakt.

Op het gewestplan is het tracé gereserveerd ter
doortrekking van de Westelijke Ring over de Lier-
sesteenweg tot aan de Herseltsesteenweg in de om-
geving van de provinciegrens. De realisatie van deze
weg zou de verkeersproblemen ten noorden van
Aarschot drastisch verbeteren. Deze weg is op korte
en middellange termijn niet gepland.

Vraag nr. 86
van 5 januari 1994
van de heer J. DE BREMAEKER

Wommelgemse wijk De Tip - Noodzakelijke aanpas-
singswerken

In zijn antwoord op vraag nr. 351 van 20 juli 1993
(Vragen en Antwoorden, Vlaamse Raad, 1992-1993,
nr. 22 van 18 oktober 1993, blz. 1173) legt de minister,
terecht, de nadruk op de beveiliging van de fietsers en
de voetgangers en verwijst eveneens naar het advies
van de gemeente Wommelgem (met betrekking tot het
Verkeers- en Vervoersplan Vlaanderen) dat onder an-
dere handelt over de aanleg van fietspaden. Voorts
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stelt hij desbetreffend werken in het vooruitzicht langs-
heen de R 11 (Autolei) tussen Mortsel en Wommel-
gem.

Waar inderdaad reeds in Wijnegem gelijkaardige
werken werden uitgevoerd - ook ter hoogte van niet-
bebouwde perceelstroken, en verder voorbij het zoge-
naamd Rond Punt in Wommelgem, komen die voor
1994 geplande werken niet tegemoet aan mijn bekom-
mernis voor de Wommelgemse wijk De Tip. Inder-
daad, juist die wijk (tussen het bedoeld Rond Punt in
Wommelgem en de grens met Wijnegem) bleef of blijft
alzo ontzegd van enig behoorlijk fiets- annex voetpad,
thans in erbarmelijke toestand.

Evenmin is de door de minister bedoelde beveiligde
oversteek een element van desisolatie van de wijk.

Kan vooralsnog worden gedokterd aan het programma
‘94 van het Vlaams Infrastructuurfonds desaangaande
zodat de werken, die mijns inziens niet eens onoverko-
melijk groot zijn, ter hoogte van bedoelde wijk kunnen
worden ingepast ?

Waar de in het antwoord aangehaalde ondertunneling
van de R 11 in Borsbeek als eerder ongelukkig wordt
bestempeld qua inplanting, wordt voor de Wommel-
gemse wijk De Tip dan wel een gepaste oplossing voor
overgang naar de andere bewoonde wereld gezocht ?

Antwoord

Ter hoogte van de wijk De Tip liggen er langs de
gewestweg R 11 (Wijnegem-Hoboken) wel degelijk
vrijliggende fiets- en voetpaden in beide richtingen :

- links : aangelegd in de zomer 1993 ;

- rechts : reeds tientallen jaren, het fiets- en voetpad
zal vernieuwd worden in 1994.

In verband met het verkeer van en naar de wijk De
Tip wordt vastgesteld dat :

- er weinig fietsers en voetgangers zich verplaatsen
tussen de wijk en enig centrum (winkels, scholen)
gezien de grote afstand tussen beiden ;

- er een oversteek met lichten ter hoogte van 0 K
800.

Vraag nr. 103
van 14 januari 1994
van de heer J. DE MEYER

Wegverlichting en verkeerssignalisatie arrondissement
Sint-Niklaas - Gegevens

Kan de minister een overzicht geven van de werken
die worden gepland en zullen worden uitgevoerd in de
loop van 1994 in verband met de wegverlichting, ver-
lichting van bruggen en verkeerssignalisaties in het ar-
rondissement Sint-Niklaas, zo mogelijk met opgave van
datum van de aanvraag van de werken, aanbestedings-
bedrag, aanbestedingsdatum, geplande termijn voor
uitvoering en vermoedelijke aanvangs- en einddatum ?

Antwoord

In het arrondissement Sint-Niklaas zijn de volgende
installaties van wegverlichting en verkeerssignalisatie
gepland.

1. Verlichting

- Stekene  (Kemzeke) : N 49 - complex N 403
Raming : 5 miljoen frank
Vermoedelijke einddatum : 31 maart 1994

- Waasmunster : N 446, Schipbergstraat
Raming : 3 miljoen frank
Vermoedelijke einddatum : 31 oktober 1994

- Sint-Niklaas (Belsele) : N 446 vak tussen N 70
en E 17
Raming : 3 miljoen frank
Vermoedelijke einddatum : 31 oktober 1994

- Lokeren - Waasmunster : autosnelweg E 17 tus-
sen kmp. 73 en 83 - vervangen vetuste beton-
palen
Raming : 20 miljoen frank
Aanbestedingsdatum : 1 april 1994

2. Verkeerssignalisatie

- Beveren (Doel) : N 451 - Oostlangeweg : knip-
perlichten
Raming : 0,5 miljoen frank
Vermoedelijke einddatum : 16 februari 1994

- Waasmunster : N 70 - N 446 : ,,Duizend  Ap-
pels” : verkeersafhankelijk herinrichten ver-
keerslichten
Raming : 2 miljoen frank
Vermoedelijke einddatum : 30 juni 1994

VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR EN
BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 43
van 22 december 1993
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Geweldscènes op TV - Europees overleg aangaande
beperking

De Franse minister van Communicatie overweegt niet
alleen het aan banden leggen van geweldscènes op de
Franse televisie, maar streeft er bovendien naar om
tot een internationale regeling ter zake te komen. Voor
een bekabeld land als Vlaanderen is dit ongetwijfeld
een interessant voornemen. Heeft de minister hierom-
trent al enig Europees overleg gepleegd ? Is er op
Europees vlak enig overleg naar de toekomst toe ge-
pland ?

Antwoord

1. Op Europees niveau werd reeds op 3 oktober 1989
de zogenaamde Europese TV-richtlijn vastgesteld.
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In uitvoering hiervan wordt een ontwerp van de-
creet betreffende de kabelnetten en de vergunning
voor het aanleggen en exploiteren ervan en betref-
fende het bevorderen van de verspreiding en de
produktie van televisieprogramma’s door de com-
missie voor de Media van de Vlaamse Raad onder-
zocht.

In dit ontwerp is met betrekking tot de bescherming
van minderjarigen volgende tekst opgenomen :

“De omroeporganisaties mogen geen programma’s
uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelij-
ke ontwikkeling van minderheden ernstig zouden
kunnen aantasten inzonderheid programma’s met
pornografische scènes of met nodeloos geweld. De-
ze bepaling geldt ook voor programma’s waarop het
voorgaande niet van toepassing is, maar die toch
schade kunnen toebrengen aan de fysieke, mentale
of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij
door de keuze van het tijdstip van uitzending of
door technische maatregelen gewaarborgd wordt
dat minderjarigen in het zendgebied de uitzendin-
gen normaliter niet kunnen zien of beluisteren”.

2. Wat de Europese context betreft zal ik n.a.v. het
Groenboek over de audiovisuele sector een regeling
inzake geweld op televisie bepleiten.

3. Ten slotte wil ik nog verwijzen naar mijn antwoord
op vraag nr. 28 van 15 december 1993 van de heer
P. Breyne.

Vraag nr. 58
van 14 januari 1994
van de heer J. DE ROO

Teveoost - Vervanging van de Duitse zender ZDF door
een commerciële omroep

Onlangs is de Duitse zender ZDF van ons televisienet
verdwenen. Teveoost heeft deze Duitse zender vervan-
gen door een commerciële omroep.

. Zal op termijn het te betalen bedrag voor kabelte-
levisie worden aangepast aan de nog resterende zen-
ders of moeten wij hetzelfde bedrag blijven betalen
voor minder kijkmogelijkheden ?

Antwoord

Waarom werd een zender waarvoor wij allen beta-
len vervangen door een commerciële zender waar-
voor wij, indien wij deze zender willen ontvangen,
extra moeten betalen ?

Wie of welke instantie kan hierover beslissen ?

Worden op termijn nog dergelijke beslissingen ver-
wacht ? Zo ja, welke zenders zullen in de toekomst
zeker verdwijnen ?

1. Het decreet van 28 januari 1987 betreffende het
overbrengen van klank- en televisieprogramma’s in
de radiodistributie- en teledistributienetten en be-
treffende de erkenning van niet-openbare televisie-
verenigingen bepaalt welke programma’s de verde-
ler moet en mag doorgeven. Zowel het ZDF-pro-

2.

gramma  als het 2e Filmnet-programma vallen onder
de niet-verplichte regeling. Er is wel een nuance
m.b.t. de auteursrechten.

De raad van bestuur van Teveoost heeft het ZDF-
programma niet geschrapt maar een interne fre-
quentiewijziging doorgevoerd. De frequentie van
ZDF is nu 303.25 MHz i.p.v. 158 MHz. Zodoende
is het ZDF-programma terecht gekomen in de hy-
perband,  waar ontvangst enkel mogelijk is met een
TV-toestel dat uitgerust is niet een hyperbandtuner
(TV-toestellen van na 1990) of via tussenkomst van
een modern videotoestel. Teveoost onderzoekt of
er geen alternatieve oplossingen mogelijk zijn.

3. Mij werd meegedeeld dat het programma Arte 21
ten nadele  van Sports 21 zou worden doorgegeven.
Ik laat ter zake een onderzoek instellen.

4 Het lid herinnert zich wellicht dat voor een aantal
jaren aan elke kabelabonnee een extra betaling
werd gevraagd. Die bijslag op het kabelabonnement
was het gevolg van het afsluiten van het zgn. kabel-
akkoord. Op basis van dat akkoord kon de kabel-
maatschappij 18 programma’s doorgeven. Reeds ge-
ruime tijd werd van uit de rechthebbenden van au-
teursrechten op een verhoging van de rechten aan-
gedrongen. De kabelmaatschappijen wensten even-
wel geenszins hun abonnees bijkomende lasten op
te leggen. Zij hebben zeer lang een verhoging of
wijziging van het kabelakkoord afgehouden. Uitein-
delijk werd overeengekomen dat hetzelfde bedrag
van auteursrechten de rechten voor het doorgeven
van een kleiner aantal programma’s dekt. Die ver-
mindering van programma’s in het kabelakkoord
heeft niet automatisch een beperking van het ka-
belaanbod voor gevolg. De kabelmaatschappijen
stellen immers alles in het werk om de omroepen
zelf de auteursrechten voor de verspreiding van hun
programma’s te doen betalen. op die wijze trachten
zij het belang van de abonnee te verdedigen, zowel
wat het aanbod als wat de prijs van het abonnement
betreft.

Vraag nr. 62
van 20 januari 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

Turkse culturele organisaties - Subsidiëring

Volgens de federale minister van Binnenlandse Zaken
was de Turkse politieke organisatie De Grijze Wolven
betrokken bij de incidenten die zich begin januari in
Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek tussen Koerden en
Turken voordeden.

Naar aanleiding van deze rellen maakten verschillende
kranten gewag van het feit dat de Vlaamse regering
Turkse culturele organisaties subsidieert die bij de Grij-
ze Wolven aanleunen.

Dit zou onder meer het geval zijn voor de Turkse
Culturele Vereniging uit Genk die vorig jaar 100.000
frank aan subsidies ontvangen zou hebben.

Kan de minister een en ander bevestigen ?

Om welke
gaat het ?

andere verenigingen dan deze van Genk
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Welke subsidies ontvingen ze ?

Is de Turkse Culturele Vereniging van Genk organisa-
torisch verbonden met andere verenigingen in ons
land ?

Zo ja, welke ?

Worden deze gesubsidieerd ?

Zo ja, met welke bedragen ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het lid meedelen dat
de erkenning en subsidiëring van organisaties van mi-
granten op dit ogenblik - bij wijze van instapregeling
in afwachting van een decretale regelgeving - geregeld
is door het besluit van de Vlaamse Executieve van 27
januari 1993.

Aangezien mijn collega, mevrouw Wivina Demeester-
De Meyer, Vlaamse minister van Financiën en Begro-
ting, Gezondheidsinstellingen, Welzijn en Gezin, be-
last is met de uitvoering van dit besluit, kan ik de
gestelde vragen niet beantwoorden.

VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER,
BUITENLANDSE HANDEL EN
STAATSHERVORMING

Vraag nr. 21
van 13 december 1993
van de heer E. BEYSEN

De Lijn - Verhoging tarieven schoolabonnementen

Ik verneem via de pers dat de Vlaamse Vervoermaat-
schappij De Lijn de tarieven voor de schoolabonne-
menten gevoelig wenst op te trekken. De raad van
bestuur besliste op 19 oktober laatstleden, eerst een
bijkomend onderzoek in te stellen naar de mogelijke
weerslag van dergelijke tariefaanpassingen.

1. Kan de minister een totaalbeeld schetsen van het
aantal schoolabonnementen bij De Lijn tijdens het
schooljaar 1992-1993 ?

2. Welke tariefaanpassingen werden doorgevoerd se-
dert de oprichting van de Lijn ?

3. Zijn de resultaten van het bijkomend onderzoek
ondertussen reeds gekend, en zo ja, kan de minister
de conclusies meedelen ?

Antwoord

1. Voor het schooljaar 1992-1993 werden in het totaal
99.476 schoolabbonementen uitgereikt.

2. Sedert de oprichting van De Lijn op 1 januari 1991
werden volgende tariefaanpassingen doorgevoerd

voor stad en streek samen :

1.02.1992 gemiddelde verhoging van 4.09 percent
1.02.1993 gemiddelde verhoging van 2 percent
1.02.1994 gemiddelde verhoging van 5,46  percent

3. Enkele conclusies van het onderzoek naar de moge-

lijke weerslag van de tariefaanpassingen zijn de vol-
gende :

De modulaire opbouw die de prijsverhouding be-
paalt tussen biljetten, kaarten en abonnementen,
bepaalt dat dezelfde prijsaanpassing gebeurt tussen
de kaarten (+ 8,ll percent) en abonnementen (=
7 percent in de streek). Een minder sterke verho-
ging bij de abonnementen ten opzichte van de kaar-
ten veroorzaakt een verschuiving van kaarten naar
abonnementen, wat een lagere tariefopbrengst voor
gevolg heeft. Uit marktonderzoek blijkt trouwens
dat de prijsgevoeligheid bij de abonnees lager ligt
dan bij de kaarten en biljetten.

Uit de prijsvergelijking met 1990 blijkt dat de
schoolabonnementen in de streek (die het grootste
aantal vormen) gemiddeld slechts met 2 percent per
jaar verhoogd werden, hetgeen lager is dan de infla-
tie van de laatste jaren. Per 1 februari 1993 werden
de prijzen van de schoolabonnementen niet ver-
hoogd. Voorts blijkt dat sedert jaren systematisch
een politiek ten gunste van de abonnementen werd
gevoerd. De prijsverhoudingen tussen kaarten en
abonnementen dienen wel gerespecteerd.

Ook het vertraagd effect van de prijsverhouding
speelt een rol vermits meer dan de helft van de
schoolabonnementen geldig zijn voor een heel
schooljaar. Dit heeft tot gevolg dat de klant de
nieuwe prijzen slechts betaalt vanaf het schooljaar
1994-1995 (september 1994). De tariefaanpassing
gaat in op 1 februari 1994 zodat eveneens de school-
abonnementen voor het tweede schooltrimester
geen onmiddelij ke prijsverhoging ondergaan.

Vraag nr. 24
van 16 december 1993
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Openbaar vervoer - Bestraffing van zwartrijders

Kan de minister mij meedelen of er concrete maatrege-
len worden genomen om het zwartrijden bij het open-
baar vervoer, meer bepaald bij De Lijn tegen te gaan,
door het inzetten van controleurs in burgerpak.

Hoeveel personeelsleden zijn er in dienst om de passa-
giers te controleren op het bezit van een geldig ver-
voersbewijs (periode 1991-1993) ?

Hoeveel zwartrijders werden er in 1991-1993 betrapt
(per provincie) ?

Welke sancties werden genomen tegen de zwartrij-
ders ?

Wat was de opbrengst van deze sancties (periode 1991-
1993) ?

Antwoord

1. Antwerpen

Drie controleurs voeren constant reizigerscontrole
uit. Dit gebeurt in uniform. Slechts voor uitzonder-
lijke opdrachten wordt in burger opgetreden.

Daarnaast zijn er nog 27 plaatsbewijzentoezichters ;
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zij zijn echter in eerste instantie tram- en busbe-
stuurders en voeren controle uit voor zover zij voor
deze taak kunnen vrijgemaakt worden.

Het aantal betrapte zwartrijders bedraagt :

Antwerpen
aantal zwartrijders
(*)  6 maanden

1991(“) 1992 1993
196 2.531 3.192

Oost-Vlaanderen

Max. 6 controleurs.
Geen controle in burger.
Het aantal betrapte zwartrijders :

Oost-Vlaanderen
aantal zwartrijders

Vlaams-Brabant

1991 1992 1993
1.586 1.528 1.439

16 controleurs voeren regelmatig controletaken uit.
Ter gelegenheid van speciale acties worden 3 à 4
controleurs in burger ingezet.
Het aantal betrapte zwartrijders bedraagt :

Vlaams-Brabant
aantal zwartrijders

Limburg

1991 1992 1993
882 959 500

Drie controleurs voeren hoofdzakelijk controleta-
ken uit. Daarnaast zijn er nog 12 controleurs die
hoofdzakelijk instaan voor de personeelsbegelei-
ding, maar die regelmatig ingezet worden voor ge-
zamenlij ke reizigerscontrole.
Het aantal betrapte zwartrijders bedraagt :

Limburg 1991 1992 1993
aantal zwartrijders (1) 161 (2)

(1) er werden geen gegevens bijgehouden
(2) de gegevens voor 1993 zijn nog niet beschikbaar

West-Vlaanderen

Twee controleurs worden voor 60 percent ingezet
voor controletaken, zowel voor nazicht  van de ver-
voerbewijzen van reizigers, alsook controle op het
personeel.

Tijdens de maanden juli en augustus worden de
groepscontroles uitgevoerd in burger. De groep
wordt hiervoor versterkt met :

1) controleurs uit andere regio’s van West-Vlaande-
ren

2) hulpcontroleurs (jobstudenten)

in 1991 resp. 3 en 6 ; in 1992 resp. 3 en 4 ; in 1993
resp. 2 en 3.

Het aantal betrapte zwartrijders bedraagt :

West-Vlaanderen 1991 1992 1993
aantal zwartrijders 962 682 1.293

De opbrengst van de toeslagen bedraagt :

De Lijn 1991 1992 1993
opbrengst 4.351.455 6.467.244 7.806.273

De toeslagen zijn vervat in de tarieven, bepaald bij
ministerieel besluit. Het laatste ministerieel besluit
van 10 januari 1993 (tariefwijziging met ingang van
1 februari 1993) en verscheen in het Belgisch Staats-
blad van 1 april 1993. Bijgaand uittreksel uit dit
ministerieel besluit vermeldt de toeslagen.

C. Brussel

In de agglomeratie Brussel wordt de prijs van het
schoolabonnement stad afgestemd op deze van de
MIVB.

3.5. Voorstadsabonnementen :

- De voorstadsabonnementen van Antwer-
pen en Gent bedragen :

4

b)

4

1 maand
3 maanden
1 jaar

25-l6O-t

1.250 frank ;
3.500 frank ;

12.500 frank ;

1 maand 1.110 frank ;
3 maand 3.110 frank ;
1 jaar 11.100 frank ;

schoolabonnement voorstad :

12 maand 8.670 frank ;
le trimester 3.900 frank ;
2e trimester 3.120 frank ;
3e trimester 2.340 frank .

4. Tarieven allerlei :

4.1. Colli : minder dan 5 kg : 40 frank ;
van 5 kg tot 30 kg : 80 frank.

4.2. Toeristische abonnementen op de kustlij-
nen :

- individueel 1 dag : 290 frank ;

- individueel 3 dagen : 490 frank ;

- individueel 5 dagen,
gespreid over een
periode van
14 dagen : 840 frank ;

- familiaal 1 dag : 680 frank ;

- familiaal 5 dagen,
gespreid over een
periode van
14 dagen : 1.980 frank.

4.3. De groepskaart :

140 frank voor 8 ritten.

4.4. Speelpleinen :

Groepstransport van maximum 20 kinderen
naar de speelpleinen : groepskaart 140
frank voor 8 ritten ; 1 ontwaarding per per-
soon.
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4.5. Buurtbus Limburg :

- rechtstreekse rit, heen en terug op de-
zelfde dag :

50 frank voor 1 of 2 secties ;
65 frank voor 3 of 4 secties ;

- maandabonnementen :

600 frank voor 1 of 2 secties ;
720 frank voor 3 of 4 secties.

4.6. Belbus  Veurne :

Prijs voor een biljet, geldig voor 1 reis : 1
zone 40 frank, 2 zones 45 frank, 3 zones 51
frank, 4 zones 57 frank, 5 zones 63 frank,
6 zones 69 frank, 7 zones 75 frank, 8 zones
81 frank, 9 zones 87 frank, 10 zones 93
frank.

4.7. De 24-urenkaart : 180 frank.

5. Toeslag

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Toeslag, geïnd van reizigers die niet in het
bezit zijn van een geldig vervoerbewijs :

- onmiddelijk of binnen
de 3 werkdagen 2.000 frank ;

- na 3 werkdagen 2.500 frank ;

- in geval van een tweede
overtreding binnen een
periode van 12 maan-
den 5.000 frank ;

- in geval van een derde
overtreding en elke
volgende 11 .OOO  frank.

Toeslag, geïnd van reizigers die gebruik
maken van een niet betaald abonne-
ment 3 .OOO frank.

Toeslag voor reizigers die een Z-kaart met
vermindering of een voorstadskaart met
vermindering gebruiken zonder de voor-
geschreven verminderingskaart te kun-
nen voorleggen : indien zij zich binnen 3
werkdagen aanmelden met de voorge-
schreven verminderingskaart 100 frank.

Toeslag voor houders van een geldig
abonnement dat niet voorgelegd kan
worden op het rijtuig (bovenop de prijs
van een reis) indien zij zich binnen de 3
werkdagen aanmelden 100 frank.

Toeslag in geval van :
- gebruik van een vervalst vervoerbe-
wijs ;

- onrechtmatig gebruik van een abon-
nement ;

- onrechtmatig gebruik van een ver-
voerbewijs tegen vermindering

11.000 frank.

5.6. Reizigers die geen geld bij zich hebben
om hun biljet te betalen :

- 4

- bl

vaste heffing betaald binnen de 14
dagen 50 frank ;

bijkomend bedrag geïnd na 14 da-
gen 2.000 frank ;

5.7. Reizigers die geen gepast geld bij zich
hebben :

- a) binnen de 14 dagen (betaling van
de reis) - -7

- b) bijkomend bedrag geïnd na 14 da-
gen 300 frank.

5.8. Maakloon gewoon en schoolabonnement
30 frank ;

- Maakloon klantenkaart stads-en voor-
stadsabonnement 30 frank ;

- Toeslag voor het maken van een dupli-
caat van een abonnement 300 frank.

5.9. Taks voor teruggave van een gevonden
voorwerp 20 frank.

5.10. a) inbreuk op het verbod te spuwen of
te roken in de rijtuigen 2.000 frank ;

b) bevuilen of beschadigen van het ma-
teriaal van De Lijn of onrechtmatig
gebruik en bedienen van exploitatie-
materieel : de herstellingskosten met
een minimum van 2.000 frank.

Gewone abonnementen

Sect-km week 1 maand 3 maanden 12 maanden

1-4 220 835 2.340 8.350
5 250 950 2.660 9.500
6 260 1.000 2.800 10.000
7 275 1.050 2.940 10.500
8 290 1.100 3.080 11.000
9 300 1.150 3.220 11.500

10 315 1.200 3.360 12.000
11 325 1.250 3.500 12.500
12 340 1.300 3.640 13.000
13 355 1.350 3.780 13.500
14 365 1.400 3.920 14.000
15 380 1.450 4.060 14.500
16 390 1.500 4.200 15 .ooo
17 405 1.550 4.340 15.500
18 420 1.600 4.480 16.000
19 430 1.650 4.620 16.500
20 445 1.700 4.760 17.000
21 455 1.750 4.900 17.500
22 470 1.790 5.020 17.900
23 480 1.840 5.160 18.400
24 495 1.890 5.300 18.900
25 505 1.930 5.410 19.300
26 515 1.980 5.550 19.800
27 530 2.030 5.690 20.300
2 8 545 2.080 5.830 20.800
29 555 2.120 5.940 21.200
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Sect-km week 1 maand 2 maanden 12 maanden

30 565 2.170 6.080 21.700
31-33 590 2.260 6.330 22.600
34-36 625 2.400 6.720 24.000
37-39 665 2.550 7.140 25.500

40 700 2.690 7.540 26.900

Vraag nr. 28
van 21 december 1993
van de heer H. VAN DIENDEREN

Ondergrondse lijn 3 van de Antwerpse premetro -
Geïnvesteerde bedragen

De Vlaamse regering heeft op 1 december 1993, 300
miljoen frank uitgetrokken om de premetrostations
Astridplein - Sportpaleis in Antwerpen af te werken.
De stations bedienen de ondergrondse lijn 3, die De
Lijn nog voor 1995 in gebruik wil nemen.

Hoeveel is in totaal al geïnvesteerd voor de onder-
grondse lijn 3 ? Hoe kan dit bedrag worden uitge-
splitst ? In welke fasen is de lijn tot stand gekomen
(jaartallen) ? Hoeveel km bedraagt de ondergrondse
lijn 3 ? Hoeveel km dubbelspoor zou bovengronds voor
het totale investeringsbedrag kunnen worden aange-
legd ? Is een bovengrondse lijn in eigen bedding niet
veel verkieslijker ? Is die oplossing onderzocht ?

Antwoord

De investeringen voor de ondergrondse lijn 3 bedragen
uitgesplitst :

- Ruwbouw - lijn 3
6.096 miljoen (periode 1976-1990)

- aftakking Ten Eeckhovelei
893 miljoen (periode 1982-1989)

- Afwerking stations (inclusief kleine uitrustingen) :
492 miljoen (voorzien voor 1994)

- Elektromechanische uitrustingen :
592 miljoen (periode 1992-1994)
+ 336 miljoen (reeds vroeger vastgelegd)

- Roltrappen : 214 miljoen (1992)

- Spooraanleg : 304 miljoen

Totaal : 8.914 miljoen Antwoord
De lijn is in volgende fasen tot stand gekomen :

1. Ruwbouw :
- Station Astrid : 1976-1980
- Kokers Astrid-Diamant/De Keyserlei 1979-1984
- Kokers Van Wesenbekestraat 1979-  1982
- Koker Elisabeth-Schijnpoort 1980-1985
- Station Elisabeth 1981-1984
- Station Handel 1982-1987
- Station Schijnpoort 1984-1988
- Station Sport 1984-1990
- Koker Schijnpoort-Sport 1984-  1989

2. Afwerking en uitrusting 1992-1994

De ondergrondse lijn 3 bedraagt ca. 3,2  km + de aftak-
king Ten Eeckhovelei.

Ter vergelijking kost 1 km dubbelspoor bovengronds
en in eigen bedding ca. 120 miljoen frank. Bij het
onderzoek dat destijds werd gevoerd, bleek het straten-
patroon een belangrijke hypotheek voor een vlotte bo-
vengrondse doorstroming en werd besloten tot het bou-
wen van een ondergrondse tunnel.

Uitgaande van een betere integratie van het stads- en
streekvervoer, zoals gesteld in het Strategisch Onder-
nemingsplan wordt lijn 3 uitgebouwd tot een sneltram-
lijn met op zijn eindpunt ter hoogte van Keizershoek
een overstapmogelijkheid en een P en R voor automo-
bilisten.

Om dit te verwezenlijken wordt de bestaande onder-
grondse metroverbinding afgewerkt en moet gestreefd
worden naar een volledige eigen bedding op de Breda-
laan te Merksem.

Vraag nr. 42
van 12 januari 1994
van de heer E. BEYSEN

De Lijn in Antwerpen - Controle op het zwartrijden

Tijdens de voorbije schoolvakantie werd door verschil-
lende gebruikers van de tram van Deurne naar het
Antwerpse stadscentrum vastgesteld, dat controleurs
van De Lijn binnen een periode van tien werkdagen,
maar liefst driemaal controle op het zwartrijden kwa-
men uitvoeren.

Dit terwijl de tram in deze zomerperiode voor slechts
30 percent bezet is, en in de periode januari-juni 1993,
nooit een controle werd uitgevoerd.

Dit lijkt een nogal vreemde gang van zaken.

1. Heeft de minister richtlijnen uitgevaardigd ten aan-
zien van De Lijn inzake het uitvoeren van controles
op het zwartrijden ?

2. Zo ja, kan de minister mij meedelen wat deze richt-
lijnen inhouden ?

3. Zijn er cijfers bekend betreffende het zwartrijden
bij De Lijn ?

1. Er zijn geen ministeriële richtlijnen over de organi-
satie van de reizigerscontrole. De controle gebeurt
steekproefgewijs. Het toeval kan er bijgevolg in be-
staan dat een reiziger op korte tijd verschillende
malen gecontroleerd wordt, of helemaal niet. De
controle wordt trouwens gespreid over het hele jaar
en over het hele net.

2. Cijfers over zwartrijders bij De Lijn maakte het
voorwerp uit van vraag nr. 24 van 16 december 1993
van de heer E. Van Vaerenbergh (Vragen en Ant-
woorden, Vlaamse Raad, 1993-1994, nr. 8 van 21
februari 1994, blz. 428).
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VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BE-
GROTING, GEZONDHEIDSINSTELGEN, WEL-
ZIJN EN GEZIN

Vraag nr. 29
van 30 december 1993
van de heer F. WYMEERSCH

VFIK - Migranten

We ontvingen onlangs van de Algemene Plannings-
dienst van het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, dienst Algemene Zaken en Financiën de uitgave
“Stativaria - nr. 3”, handelend over VFIK-migranten
anno 1993, cijfers voor het Vlaamse Gewest en de
gemeenten.

Beschikt de minister ook over cijfers over de tot Belg
genaturaliseerde vreemdelingen, tot voor hun naturali-
satie behorende tot de VFIK-migranten.

Kan zij deze cijfergegevens
voor heel Vlaanderen.

verstrekken gecentraliseerd

Komen al de VFIK-migranten automatisch in aanmer-
king voor de VFIK-projecten of wordt hiervoor ook
een inkomensstudie gemaakt.

Beschikt de minister over gegevens aangaande het ge-
deelte van de autochtone bevolking welke voor VFIK-
projecten in aanmerking komt.

Kan de minister ons deze cijfers meedelen.

Antwoord

1. In antwoord op het eerste deel van zijn vraag deel
ik het lid mee dat deze cijfers bij het Nationaal
Instituut voor de Statistiek beschikbaar zijn. Ook
kan het lid zich wenden tot de diensten van het
federaal ministerie van Justitie dat bevoegd is inza-
ke deze materie. Ook werden er cijfers gepubliceerd
in de Vlaamse Regionale Indicatoren van september
1993.

2 Wat het tweede deel van de vraag betreft kan ik
het lid meedelen dat in het kader van het VFIK,
projectenplannen en meerjarenprogramma’s wor-
den goedgekeurd. Teneinde de VFIK-middelen te
verantwoorden, moeten de projecten aan een aantal
criteria beantwoorden. Hiervoor verwijs ik naar de
desbetreffende wetgeving. Zo worden een concrete
doelbepaling en een doelgroepbeschrijving ge-
vraagd. Voor de concrete projecten wordt geen re-
kening gehouden met de inkomens van individuele
migranten uit VFIK-gemeenten. Wel wordt er op
toegezien dat de doelgroep globaal beantwoordt aan
de criteria zoals bepaald in het decreet. Zo bijvoor-
beeld zullen projecten ook worden opgezet in buur-
ten waar veel kansarmen wonen. De volledige tekst
vindt u in het besluit van de Vlaamse Executieve
van 19 december 1990 houdende de uitvoering van
het decreet van 31 juli 1990 tot instelling van een
Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen.
Besteding van de middelen (Belgisch Staatsblad, 16
maart 1991).

3. Wat het derde deel van zijn vraag betreft, in de
artikelen 4 en 5 van het decreet van 21 juli 1990 tot
instelling van een Vlaams Fonds voor de Integratie
van Kansarmen (Belgisch Staatsblad, 11 september
1990),  gewijzigd bij het decreet van 18 december
1992 (Belgisch Staatsblad, 29 december 1992) wor-
den de criteria voor het bepalen van VFIK-gemeen-
ten gegeven. ,,Artikel  4 bepaalt dat het Fonds jaar-
lijks wordt verdeeld onder bepaalde gemeenten en
de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
van die gemeenten van het Vlaamse Gewest die zich
overeenkomstig de modaliteiten van dit decreet in
een bijzondere situatie bevinden inzake de aanwe-
zigheid van kansarme bevolkingsgroepen ten op-
zichte van andere gemeenten.”

Volgens artikel 5, 1” bevinden zich in een bijzondere
situatie die gemeenten waarvan het aantal inwoners
dat recht heeft op een bestaansminimum, uit te ke-
ren door het Openbaar Centrum voor Maatschappe-
lijk Welzijn, in verhouding groter is dan het gewo-
gen gemiddelde van het Vlaamse Gewest en mini-
maal 75 bedraagt.

In dit verband wil ik ook verwijzen naar artikel 7
van het reeds geciteerde besluit van de Vlaamse
Executieve van 19 december 1990, volgens het welk
minstens 1/4  van het aandeel van de middelen spe-
cifiek voor migranten moet worden gebruikt en min-
stens 1/4  voor autochtone kansarmen.

Vraag nr. 33
van 7 januari 1994
van de heer F. VERMEIREN

VZWs - Financieringsovereenkomsten en erkenningen

In aansluiting op mijn vraag nr. 1 van 5 november 1993
(Vragen en Antwoorden, Vlaamse Raad, 1993-1994
nr. 4 van 13 december 1993, blz. 141) en het door de
minister verstrekte antwoord, ontving ik graag enkele
aanvullende inlichtingen.

Welke zijn, nominatief, de VZW’s waarvoor principië-
le toezeggingen werden verleend, waarvan de vooront-
werpen en ontwerpen van financieringsovereenkom-
sten werden goedgekeurd, en die van een voorlopige
erkenning hebben kunnen genieten ?

Meer bepaald vernam ik graag om welke organisaties
het gaat, en in welke gemeenten deze VZW’s hun
activiteit uitoefenen ?

Antwoord

In aansluiting op mijn antwoord op zijn schriftelijke
vraag nr. 1 van 5 november 1993 werden, gelet op de
omvang, aan het lid rechtstreeks de gevraagde over-
zichten bezorgd.

Deze bevatten nominatief volgende aanvullende gege-
vens met betrekking tot de service-flatprojecten in
Vlaams-Brabant die gerealiseerd worden door
VZW’S  :

1. overzicht van de projecten waarvoor een principiële
toezegging werd verleend ;

2. overzicht van de projecten waarvan het ingediende
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voorontwerp en het ontwerp van financieringsover-
eenkomst werden goedgekeurd ;

3. overzicht van de projecten die reeds werden gerea-
liseerd en die een voorlopige erkenning bekwamen.

Vraag nr. 35
van 7 januari 1994
van de heer J. VANDEURZEN

Rustoorden en service-flats - Evenwichtige spreiding

Wat de rustoorden en de service-flats betreft is het
ongetwijfeld aangewezen een evenwichtige spreiding
over het gehele Vlaamse land na te streven.

Is het mogelijk de spreiding van deze voorzieningen
ook te illustreren aan de hand van de nodige cijfers ?

Hoeveel bedraagt de programmatienorm voor service-
flats en rustoorden per provincie ?

Hoeveel is daarvan reeds ingevuld ?

Hoeveel principiële akkoorden werden reeds ver-
leend ?

Voor hoeveel initiatieven per provincie werd reeds een
definitieve toezegging gedaan, via de klassieke finan-
cieringsprocedure of via de alternatieve financierings-
wijze ?

Antwoord

1. Het besluit van de Vlaamse Executieve van 10 juli
1985 houdende vaststelling van het programma voor
dienstencentra, woningen voor bejaarden, service-
flatgebouwen, woningcomplexen met dienstverle-
ning, rusthuizen en dagverzorgingscentra, gewijzigd
bij besluiten van de Vlaamse Executieve van 19
december 1990 en 17 april 1991, bepaalt voor de
diverse gereglementeerde opvangvormen voor be-
jaarden de programmatienorm.

Voor de rusthuizen bedraagt deze :

- vier woongelegenheden per 100 bejaarden, voor
gewone rusthuizen of rusthuisafdelingen ;

- één woongelegenheid per 100 bejaarden voor
rusthuizen of afdelingen van rusthuizen, waarin
enkel demente bejaarden zullen worden opgeno-
men.

Voor de service-flatgebouwen bedraagt deze :

- twee wooneenheden per 100 bejaarden.

Op basis van de bevolkingscijfers met betrekking tot
het aantal bejaarden (personen van 60 jaar en ouder)
op 1 januari 1992 geeft dit volgende programmatie-
norm per provincie :

Provincie gewone woon- woongelegen- wooneenheden
gelegenheden heden demen- in service-
in rusthuizen te bejaarden flatgebouwen

in rusthuizen

Antwerpen
Vlaams-Bra-
bant
Limburg
Oost-Vlaan-
deren
West-Vlaan-
deren

Totaal

13.375 3.348 6.688

8.031 2.006 4.014
4.844 1.212 2.419

11.218 2.806 5.610

9.536 2.384 4.767

47.004 ll.756 23.498

2. Op 1 januari 1994 waren er in Vlaanderen volgende
aantallen geprogrammeerd :

Provincie gewone woon- woongelegen- wooneenheden
gelegenheden heden demen- in service-
in rusthuizen te bejaarden flatgebouwen

in rusthuizen

Antwerpe,n
Vlaams-Bra-
bant
Limburg
Oost-Vlaan-
deren
West-Vlaan-
deren

16.528 1.593 5.705

8.882 697 2.722
4.863 771 2.131

14.974 1.778 5.254

12.271 1.794 4.178

Totaal 57.518 6.593 19.990

Deze aantallen behelzen zowel de reeds bestaande
eenheden als de geplande, nog te realiseren eenhe-
den.

In 1993 werden 7 nieuwe principiële akkoorden ver-
leend. Tevens werden in 1993 voorontwerpen goed-
gekeurd voor 10 initiatieven, als volgt verdeeld over
de Vlaamse provincies.

Provincie Aantal initiatieven

Antwerpen 2
Vlaams-Brabant 2
Limburg 2
Oost-Vlaanderen 1
West-Vlaanderen 3

Totaal 10

Het besluit van de Vlaamse Executieve van 25 no-
vember 1992, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Executieve van 15 december, voorziet in de realisa-
tie van 5.000 wooneenheden in service-flatgebou-
wen en woningcomplexen met dienstverlening en
5.145 woongelegenheden in rusthuizen en rusthuis-
afdelingen via de alternatieve financiering. Het ver-
lenen
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van de definitieve goedkeuring van de initiatieven
gebeurt overeenkomstig het in dit besluit voorziene
bouwprogramma.

Met betrekking tot de service-flats werden er tot op
1 februari 1994 definitieve toezeggingen verleend
voor 152 projecten met in totaal 4.936 wooneenhe-
den. Tevens werden er nog 2 bijkomende projecten
met in totaal 47 wooneenheden ter goedkeuring op-
gevraagd.

Met betrekking tot de rusthuizen werden er tot op
1 februari 1994 definitieve toezeggingen verleend
voor 50 projecten met in totaal 3.000 woongelegen-
heden. Tevens werden er nog 20 bijkomende projec-
ten met in totaal 1.145 woongelegenheden ter goed-
keuring opgevraagd.

Verdeeld over de Vlaamse provincies geeft dit de
volgende initiatieven :

Provincie Service-flat-
gebouwen

rusthuizen

Antwerpen 38 12
Vlaams-Brabant 19 11
Limburg 22 15
Oost-Vlaanderen 38 22
West-Vlaanderen 37 10

Totaal 153 70

Vraag nr. 38
van 12 januari 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

VFIK-migranten in Sint-Truiden - Aantal Indiërs in
1993

In het nummer 3 van Stativaria lees ik met betrekking
tot VFIK-migranten anno 1993 in het Vlaamse Gewest,
dat de gemeente Sint-Truiden 27 Indiërs zou tellen.

Dit lijkt mij eerder het cijfer te zijn van één van de
slaapplaatsen waar de Sikhs verblijven, veeleer dan van
heel het grondgebied van Sint-Truiden.

Kan de minister hier enige toelichting bij verstrekken ?

Antwoord

Het cijfer van 27 Indiërs is correct en wordt op de
gemeente bevestigd als het correcte cijfer, niet alleen
van 31 december 1992 maar ook als cijfer van 31 de-
cember 1993.

Het betreft hier de vreemdelingen die ingeschreven
zijn in het vreemdelingenregister. Zij krijgen een rijks-
registernummer en komen zo voor in de cijfrs van de
bevolking zoals die door het Rijksregister overgemaakt
worden aan het NIS. De publikatie van de Algemene
Planningsdienst van het ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap heeft de cijfers van het NIS verwerkt vol-
gens de definities uit het decreet tot oprichting van een
Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen.

Indien het lid meer wil weten over het aantal Indiërs
dat op het grondgebied Sint-Truiden verblijft zonder
in het vreemdelingenregister ingeschreven te zijn, dient
hij deze gegevens op te vragen bij de minister van
Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het Rijks-
register en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Ter info kan ik meedelen dat :

op 31 december 1993 in Sint-Truiden 415 Indiërs en
Pakistani bij de gemeente bekend zijn. Gezien zij
tegen de beslissing, hen meegedeeld via het formu-
lier 26bis (formulier inzake uitwijzing en de niet-er-
kenning als vluchteling) in beroep gingen, verblijven
zij toch rechtsgeldig in ons land ;

bij het Rijksregister een project bestaat om ook de
vreemdelingen die hier verblijven in het kader van
de afhandeling van hun aanvraag tot erkenning als
politiek vluchteling, mee in het bestand van het
Rijksregister op te nemen. De bevoegde minister
en de Belgische regering moet daaromtrent evenwel
het wettelijk kader nog regelen voor het bijhouden
en het publiceren van dit nieuwe register ;

noch de NIS-cijfers, noch het Rijksregister en dus
ook niet de APD-Stativariapublikatie iets kunnen
leren over het verblijf van vreemdelingen die ille-
gaal in ons land of in Sint-Truiden verblijven. Als
het lid daarover meer wil te weten komen, dient hij
zich te wenden tot de minister van Justitie en de
minister van Binnenlandse Zaken van de federale
regering.

Vraag nr. 39
van 12 januari 1994
van de heer M. OLIVIER

Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van personen met
een handicap sector beschutte werkplaatsen - Analyse
van de boekhouding

In het verleden werd door het RFNFSIPH  jaarlijks
een “analyse van de boekhouding” opgesteld voor de
sector beschutte werkplaatsen. Deze analyse werd
overgemaakt aan alle erkende beschutte werkplaatsen.

De beschutte werkplaatsen ontvingen dan informatie
over

-

-

-

-

-

-

-

-

de evolutie van het aantal beschutte werkplaatsen
en van de tewerkgestelde personen met een handi-
cap ;

de verdeling van de werknemers met een handicap
volgens medische classificatie

de verdeling van de werknemers met een handicap
volgens professionele classificatie

de gemiddelde omvang van de werkplaatsen

de evolutie van de globale resultaten ;

de ontleding van de ontvangsten en uitgaven

de inkomsten en uitgaven per arbeidsuur ;

de evolutie van de dekkkingscoëfficiënt van de tus-
senkomsten van het RF/VFSIPH t.a.v. de lopende
kosten ;
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- de evolutie van de economische werkloosheid 2.

- de gedetailleerde analyse van de exploitatieresulta-
ten

- de balansanalyse (enkel voor dienstjaar 1990) ;

- het onderzoek naar de rentabiliteit, de liquiditeit
en de solvabiliteit (enkel voor dienstjaar 1990).

Op deze manier werd het voor de beschutte werkplaat-
sen mogelijk zich een beeld te vormen van de eigen
situatie, gespiegeld aan de resultaten van het geheel
van de sector.

3. Hoeveel werden er reeds definitief toegezegd ?

4. Waar zijn deze aanvragen gesitueerd ?

5. Om welke bezetting gaat het ?

6. Wat is de stand van zaken van de dossiers ?

Antwoord

De laatste analyse van de boekhouding handelt echter
over dienstjaar 1990. Wat het dienstjaar 1991 betreft
kan een beroep worden gedaan op de studie Andersen,
die ook het jaar 1991 in hun analyse betrokken, zij het
op basis van gegevens die nog niet gecontroleerd wer-
den door het VFSIPH.

Het besluit van de Vlaamse Executieve van 25 novem-
ber 1992, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Execu-
tieve van 15 december 1993, voorziet in de realisatie
van 5 .OOO wooneenheden in serviceflatgebouwen en
woningcomplexen met dienstverlening, en 5.145 woon-
gelegenheden in rusthuizen en rusthuisafdelingen via
de alternatieve financiering.

Wat dienstjaar 1992 betreft is er echter geen enkele
aanduiding over de economische toestand waarin de
beschutte werkplaatsen zich bevinden. Dit betekent
niet alleen een gemis aan informatie voor de individu-
eel beschutte werkplaatsen, maar ook de administratie
en de raad van bestuur van het VFSIPH hebben geen
enkele aanduiding over de reële situatie van de sector,
zodat het treffen van accurate beslissingen sterk be-
moeilijkt wordt.

Met betrekking tot dergelijke subsidiëring van bejaar-
denvoorzieningen in het arrondissement Sint-Niklaas
geeft dit de volgende stand van zaken :

1. aangevraagde principiële toezeggingen :

Mag ik van de minister vernemen :

1. of er voor 1992 nog een analyse van de boekhouding
opgesteld zal worden door de administratie van het
VFSIPH ;

2. verleende principiële toezeggingen :
2. of de administratie van het VFSIPH in de toekomst

opnieuw een jaarlijkse analyse zal opstellen ?

Antwoord

1. De administratie van het Vlaams Fonds maakt on
dit ogenblik geen volledige analyse van de boekhou-
ding voor het dienstjaar 1992. Het Fonds beschikt
wel over alle nodige gegevens betreffende deze ana-
lyse. Ze zijn terug te vinden in het jaarverslag 1992.
Er werd ook een overzicht van de resultatenreke-
ning van 1992 gemaakt. Dit overzicht en het jaarver-
slag 1992 zullen aan het lid worden overgemaakt.

3. definitief toegezegde projecten (goedgekeurde
voorontwerpen en ontwerpen van financierings-
overeenkomst) :

2I, Met de analyse van de boekhouding voor het jaar
1993 kon nog niet worden gestart aangezien de ad-
ministratie nog niet in het bezit is van alle noodza-
kelijke gegevens. De dienst Inspectie zal, rekening
houdend met het haar opgedragen takenpakket,
verdere analyses van de boekhouding opstellen.

Vraag nr. 41
van 12 januari 1994

Vraag nr. 40
van 12 januari 1994
van de heer J. DE MEYER

Arrondissement Sint-Niklaas - Rusthuisbedden en ser-
vice-fla ts

1. Hoeveel rusthuisbedden en serviceflats zijn er
arrondissement Sint-Niklaas aangevraagd ?

in het

Hoeveel rusthuisbedden en serviceflats werden er
principieel toegekend ?

rusthuizen : 2 projecten met 80 woongelegenheden
service-flatgebouwen : 2 projecten met 96 wooneen-
heden

Daar het aantal eenheden waarvoor volgens het
wettelijke kader een subsidiëringstoezegging kan
worden verleend bereikt is, namelijk 5.000 woon-
eenheden en 5.145 woongelegenheden, kan aan de-
ze aanvragen geen gunstig gevolg worden gegeven.

rusthuizen : 6 projecten met 540 woongelegenheden
service-flatgebouwen : 14 projecten met 362 woon-
eenheden

rusthuizen : 2 projecten met 200 woongelegenheden
serviceflatgebouwen : 5 projecten met 155 woon-
eenheden

Overzichtslijsten met betrekking tot deze drie cate-
gorieën van projecten met onder andere vermelding
van de inplantingsplaats, de geplande capaciteit en
de stand van zaken van deze dossiers, werden gezien
het volume rechtstreeks aan het lid toegezonden.

van de heer H. SUYKERBUYK

Patrimonium van de Vlaamse Gemeenschap - Beheer

Mag ik van de minister bevoegd voor het beheer van
het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschap het
volgende vernemen.

1. Mag ik aannemen dat het patrimoniumbeheer zich
niet beperkt tot het onroerend patrimonium ? Hoe
wordt dit roerend patrimonium (waarvan het kunst-
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patrimonium een belangrijk deel is) beheerd ? Is
er, en onder wiens verantwoordelijkheid, een slui-
tende inventaris van het roerend kunstpatrimo-
nium ?

2. Bestaat er een overzicht, met onderscheid tussen
de onroerende goederen die door de federale over-
heid zijn overgeheveld en deze door de Vlaamse
Gemeenschap, van wat hetzij door verkoop, hetzij
op een andere wijze werd verworven ?

3. Bestaat er een inventaris van de onroerende goede-
ren zonder bestemming ? Wie beslist over het lot
van deze onroerende goederen ? Genieten andere
overheden een voorkeurrecht, qua kennisgeving en
prijs van verwerving, als beslist wordt deze onroe-
rende goederen definitief van de hand te doen ?

4. Is er, meer bepaald in verband met Brussel, een
inventaris van onroerende goederen ? Kan hij wor-
den medegedeeld ? Worden mogelijkheden onder-
zocht om via deze infrastructuur aan huisvestingspo-
litiek te doen ?

Antwoord

Ik kan bevestigen dat ook de roerende patrimonium-
goederen vallen onder de regels van het patrimonium-
beheer.

Elk lid van de Vlaamse regering kan roerende domein-
goederen verwerven, vervreemden en beheren in de
aangelegenheden waarvoor het bevoegd is. Het roeren-
de kunstpatrimonium van de Vlaamse Gemeenschap
wordt derhalve beheerd door de Vlaamse minister van
Cultuur en Brusselse Aangelegenheden, voor wie de
administratie Kunst een inventaris van het roerend
kunstpatrimonium bijhoudt.

Voor de onroerende patrimoniumgoederen van de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest werd
een inventaris opgesteld, waarvan de gegevens door
de beherende administratieve entiteiten nog worden
onderzocht, aangevuld en verfijnd. Het onderscheid
tussen de overgehevelde en de zelf verworven goede-
ren is één van de opgenomen gegevens. Op enkele nog
hangende problemen na is het opstellen van een over-
zicht hiervan een voorziene mogelijkheid. Deze inven-
taris omvat ook het onderscheid tussen bestemde en
niet bestemde onroerende goederen. De bevoegdheid
over de niet bestemde onroerende goederen werd door
de Vlaamse regering bij besluit van 20 oktober 1992
aan mij gedelegeerd.

Bij het geven van een nieuwe bestemming aan een niet
bestemd onroerend goed worden de diverse departe-
menten van het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, op grond van een door de Vlaamse regering
beslist beheersconcept, gevraagd of zij aan het betrok-
ken goed een nieuwe en nuttige bestemming kunnen
geven. In bevestigend geval wordt het goed dan over-
gedragen aan de daartoe aan te wijzen beherende ad-
ministratieve entiteit. Dit kan inderdaad een voorkeur-
recht worden genoemd, dat alleszins kadert in de alge-
mene principes van het goed beheer van het overheids-
patrimonium. In ontkennend geval echter is het geven
van een nieuwe bestemming bij wijze van vervreemding
de aangewezen beheersprocedure om de in dit onroe-

rend goed gestopte begrotingsmiddelen weer actief te
kunnen gebruiken via de verkoopsopbrengst die in de
middelenbegroting terechtkomt.

Bij verkoop gelden uiteraard voor de Vlaamse Ge-
meenschap en voor het Vlaams Gewest ook de voor
de federale Staat geldende principes van de domaniale
wetgeving, met name de publiciteit en het principe van
de hoogste opbrengst voor de overheid. Ingevolge het
principe van de publiciteit wordt onder meer het be-
trokken gemeentebestuur verwittigd van de verkoop,
maar ingevolge het principe van de hoogste opbrengst
geldt hier geen voorkeurrecht qua prijs voor verwer-
ving. Het gaat hier trouwens om grondwettelijk afzon-
derlijke rechtspersonen,  met ieder afzonderlijke be-
grotingen en afzonderlijke patrimonia.

In de opgestelde inventaris is de gemeente waar het
goed is gelegen één van de opgenomen gegevens. In
die zin kan een inventaris van de in Brusselse gemeen-
ten of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen
onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap
en het Vlaams Gewest worden opgesteld. Het meede-
len van deze inventaris bij wijze van informatie behoort
tot de mogelijkheden.

De in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen pa-
trimoniumgoederen van de Vlaamse Gemeenschap en
van het Vlaamse Gewest kunnen niet worden aange-
wend om aan huisvestingspolitiek te doen. De bijzon-
dere wetten van 8 augustus 1980 en 1988 op de staats-
hervorming hebben de huisvesting gerangschikt als een
aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de
Grondwet. Dit is dus een gewestelijke aangelegenheid,
waar te nemen door het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west. De betrokken patrimoniumgoederen die tot de
middelen behoren waarmee de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie haar bevoegdheden moet uitoefenen,
zullen aan deze commissie worden overgedragen.

II. VRAGEN WAAROP NIET WERD GEANT-
WOORD BINNEN DE REGLEMENTAIRE
TERMIJN (Regl. art. 76, 5)

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE
REGERING
VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, KMO,
WETENSCHAPSBELEID, ENERGIE
EN EXTERNE BETREKKINGEN

Vraag nr. 31
van 20 januari 1994
van de heer J. DE ROO

Energiebeleid 1994 - Gegevens

Graag hadden wij een antwoord ontvangen op volgen-
de vragen :

1. Welke zijn de prioritaire beleidsdoelstellingen van
de Vlaamse regering op het vlak van energie en met
welke middelen hoopt men deze te realiseren ?
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2.

3.

4.

Wat is het totale budget voor 1994 dat voor energie-
onderzoek wordt bestemd ?

Tijdens het Vlaams Energieoverleg in april 1993
heeft Vlaanderen zich geëngageerd om tegenover
het referentiejaar 1990 een reductie van 5 percent
van de COL-emissies  te realiseren tegen het jaar
2000. In hoeverre werden reeds vorderingen ge-
maakt ten opzichte van 1990 ?

Eveneens hebben tijdens het Vlaams Energieover-
leg de gemeenten beloofd gemeentelijke energie-
plannen op te stellen voor het eigen energieverbruik
van hun bestuurlijk lichaam. In hun huisvestings-
en ruimtelijk ordeningsbeleid zouden zij isolatie-
maatregelen stimuleren en verwarmingstechnieken
aanbevelen die verder gaan dan de wettelijke mini-
ma. In hoeverre hebben de gemeenten hiermee re-
kening gehouden tijdens het opstellen van hun be-
leidsplannen 1994 ? Wordt hierop controle uitgeoe-
fend door de Vlaamse Gemeenschap ?

Vraag nr. 33
van 20 januari 1994
van de heer P. VAN GREMBERGEN

Belgisch paviljoen Expo 1993 in Taejon (Korea) -
Overheidsopdrachten

Op mijn parlementaire vraag nr. 234 in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers aan de minister van Econo-
mische Zaken, de heer M. Wathelet, antwoordde de
minister het volgende :

1. Rekening houdend met de termijn die ter beschik-
king stond om het Belgische paviljoen op de ten-
toonstelling van Taejon te verwezenlijken en in het
bijzonder om tot een harmonieuze voorstelling van
de gemeenschappen en gewesten te komen, was het
uitschrijven van zelfs een beperkte offerte-aanvraag
onmogelijk te realiseren”. De commissaris-generaal
zou zich “genoodzaakt gezien hebben” om via on-
derhandse toewijzingen het Belgische paviljoen te
realiseren.

2. Het begeleidingscomité, samengesteld uit vertegen-
woordigers van de belanghebbende federale en re-
gionale ministeries, ging met die procedure ak-
koord.

Graag vernam ik van de minister-president :

Hoe komt het dat de vertegenwoordigers van het
Vlaamse ministerie zich in het begeleidingscomité
niet verzet hebben tegen de onderhandse toewijzing
van de opdracht voor de bouw van het Belgische
paviljoen ?

Welke werken en voor welke bedragen precies, wer-
den in de overeenkomsten afgesloten met de s.p.r.1.
Ciblé uit Verviers (17,8  miljoen frank) gerealiseerd
voor rekening van het Vlaams Gewest ? Graag een
gedetailleerde opsomming.

VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE
WERKEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 95
van 12 januari 1994
van de heer M. CAPOEN

Tracé A 19 - Gewestplan

Op mijn parlementaire vraag nr. 344 van 20 juli 1993
(Vragen en Antwoorden, Vlaamse Raad, 1992-1993,
nr. 22 van 18 oktober 1993, blz. 1170) antwoordde de
minister dat het in de huidige stand van zaken voorba-
rig zou zijn om het tracé van de A 19 Ieper-Veurne
definitief uit het gewestplan te schrappen. Volgens de
minister is het immers aangewezen te wachten op de
openstelling van de Kanaaltunnel en de autoweg A 18,
vooraleer uitspraak te doen over de A 19. Uit de ana-
lyse van de verkeersstromen zal dan blijken wat uitein-
delijk dient te worden weerhouden.

Inmiddels is het 1.100 ha groot komgrondengebied van
Lampernisse (Diksmuide) definitief beschermd als
landschap bij ministerieel besluit van 24 november
1993. Het tracé van de autoweg A 19 op het gewestplan
doorsnijdt precies dat thans beschermde gebied.

De vraag rijst uiteraard of het behoud van het tracé
op het gewestplan thans nog voort verdedigbaar is,
precies omwille van de bescherming van het kom-
grondengebied ?

Is het nog mogelijk een autoweg aan te leggen door
dit beschermd landschap ? Zo ja, tegen welke voor-
waarden ?

Gezien de bepalingen die met het beschermingsbe-
sluit gepaard gaan, welke instantie moet of kan dan
(bijkomende) toestemming verlenen tot het aanleg-
gen van de autoweg ?

Vraag nr. 97
van 12 januari 1994
van de heer R. VAN HOOLAND

Aanleg van rotonden - Stand van zaken

De jongste twee legislaturen wordt uitdrukkelijk en
consequent gekozen voor ronde punten op Vlaamse
wegen.

In
ik

1.

2.

3.

aansluiting op mijn vraag van 27 augustus 1993 zou
willen kennen :

het aantal aangelegde ronde punten in 1992 en 1993,
naar aard van de weg en grootte van het ronde
punt ;

het aantal ronde punten dat aanbesteed werd en
nog niet uitgevoerd kon worden ;

het aantal ronde punten in uitvoering ;
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4. het aantal geplande ronde punten, waar en wanneer
uitvoerbaar ?

Vraag nr. 98
van 12 januari 1994
van de heer R. VAN HOOLAND

Rotonden - Kosten

Ik

1.

2.

zou het zeer op prijs stellen te kennen :

de reële, respectievelijk de normkost per rond punt,
naar grootte, aantal aansluitende wegen, bij totaal
nieuwe aanleg, respectievelijk aanleg op een be-
staand kruispunt ;

de mogelijkheden, respectievelijk de kosten van op-
bouw van een rond punt op een bestaand wegdek ?

Vraag nr. 99
van 12 januari 1994
van de heer H. SUYKERBUYK

Wegenwerken - Schadevergoeding aan handelaars

In antwoord op vraag nummer 212 van 25 juli 1990
van kamerlid L. Peeters in verband met de schadever-
goeding, die handelaars eisen na werken aan de open-
bare wegen uitgevoerd, heeft de minister de te volgen
procedure geschetst.

Mag ik vernemen hoeveel verzoeken tot schadevergoe-
ding bij het Vlaamse Gewest, in haar hoedanigheid
van opdrachtgever, zijn ingediend vanaf 1989.

In hoeveel gevallen werd een vergoeding uitgekeerd ?

Bestaat de mogelijkheid - analoog aan hetgeen des-
tijds in de federale wetgeving was bepaald - ter ver-
goeding van geleden schade aan gedupeerden die lenin-
gen aangaan, rentevermindering toe te kennen ? Zo
ja, in hoeveel gevallen werd daartoe sinds 1989 overge-
gaan ?

Vraag nr. 100
van 12 januari 1994
van de heer H. SUYKERBUYK

Stormschade aan gewestwegen en herstel
meenten - Terugvordering van de kosten

door de ge-

Volgens een zekere interpretatie is het opkomen van
storm en de daaruit voortkomende schade een zoge-
naamd toevallige toestand. Dit betekent dat de ge-
meentebesturen, die voor veiligheid en verkeer moeten
instaan voor alle wegen in hun gemeente, ongeacht tot
welk domein van de overheid zij behoren, de door hen
gemaakte kosten niet kunnen recupereren op het ge-
west, zelfs niet als het om gewestwegen gaat.

Mag ik vragen in hoeveel gevallen door gemeentebe-
sturen een vordering is ingediend voor de gemaakte
onkosten, meer bepaald herstel van gewestwegen, op-
ruimen van takken en bomen, eigendom van het ge-
west enzovoort.

Welk gevolg heeft de administratie eraan gegeven ?

Aan welke gemeenten werd voor welk bedrag sinds
1989 een vergoeding uitbetaald, binnen de aangehaalde
problematiek.

Vraag nr. 101
van 14 januari 1994
van de heer L. GOUTRY

Kanaal Gent-Oostende - Waterafvoercapaciteit ter
hoogte van Brugge

Ook de streek ten zuiden van Brugge had met overstro-
mingen te kampen ten gevolge van de hevige neerslag
einde december 1993 en januari 1994. Zo stond een
gebied van ongeveer 200 ha blank omdat de pompin-
stallatie aan de Legeweg  in Oostkamp noodgedwongen
stil lag. Het peil in het kanaal Gent-Oostende stond
dermate hoog dat overpomping in deze waterweg on-
mogelijk was. Ter hoogte van de wijk Gevaerts stroom-
de het water over de kanaaldijken. Meer nog, in ver-
schillende waterlopen die normaal in dit kanaal lozen,
werd water gestuwd zodat woningen onder water lie-
pen en andere werden bedreigd.

De betrokken diensten dienden vast te stellen dat het
afvoervermogen van deze waterweg te wensen overliet.
Die ontoereikende capaciteit kon echter onmogelijk te
wijten zijn aan de uitzonderlijke neerslag. Steevast
werd gewezen naar de sasinrichting ter hoogte van de
Dampoort  in Brugge waar onlangs werken zouden zijn
uitgevoerd die een vermindering van de sectie tot ge-
volg hebben gehad. Beweerd wordt dat de vloer zou
zijn verhoogd.

Kan de minister mij hierover uitsluitsel geven ? Graag
had ik ook vernomen op welk debiet het kanaal in
kwestie berekend is zowel opwaarts als afwaarts van
Brugge en welk debiet de sluisinrichting aan de Dam-
poort in Brugge per etmaal kan verwerken.

Ten slotte zou ik willen vernemen welke maatregelen
in overweging worden genomen om een herhaling van
dergelijke toestanden te vermijden.

Vraag nr. 104
van 14 januari 1994
van de heer L. BARBE

Ninove - Brug over de Dender

In Ninove zijn er regelmatig problemen met de brug
over de Dender tussen de D. de Bodtkaai en de Graan-
markt. Deze brug ligt zo laag dat bij hoog water de
brug omhoog gehaald moet worden. Dit veroorzaakt
uiteraard heel wat verkeersproblemen. Op 100  meter
van deze brug ligt de brandweerkazerne. Wanneer de
brug is opgehaald, worden de interventiemogelijkhe-
den van deze hulpdienst bemoeilijkt. Elk tijdverlies
kan uiteraard zware gevolgen hebben.

1. In welke mate is het mogelijk aanpassingswerken
te doen zodat deze brug op een hoger niveau ligt
en het dus minder dikwijls nodig is de brug op te
halen ? Bestaan hier al plannen voor ?

2. Hoeveel dagen en/of uren werd deze brug in 1992
en 1993 opgehaald zodat ze onbruikbaar was voor
het verkeer ?
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Vraag nr. 106
van 14 januari 1994
van de heer J. GABRIELS

Gruitroderkiezel-Bree - Onteigeningen voor fietspaden

Enige tijd geleden bleek uit uw antwoord op mijn mon-
delinge vraag dat de realisatie van de fietspaden langs
de Gruitroderkiezel vlugger tot stand kon komen in-
dien de plaatselijke overheid tussen zou komen bij de
eigenaars inzake de onteigeningsprocedure.

De dienst Wegeninfrastructuur en Verkeer, Buiten-
dienst Limburg, deelt me echter mee dat “de onteige-
ningen, nodig voor de fietspaden langs de Gruitroder-
kiezel, nog niet zijn aangevat omdat er tot op heden
(4 januari 1994) geen onteigeningsbesluit en geen kre-
dietvastlegging is.

Kan de minister me meedelen op welke wijze de plaat-
selijke overheid kan tussenkomen bij de onteigenings-
procedure wanneer hij zelf nog geen onteigeningsbe-
sluit heeft ondertekend ?

Kan de minister me meedelen waarom hij zo een ant-
woord verstrekt als hij weet dat het onteigeningsbesluit
nog niet ondertekend is ?

Vraag nr. 107
van 14 januari 1994
van de heer J. DE ROO

Mestactieplan en Groene Hoofdstructuur - Naleving

Welke dienstnota’s, onderrichtingen en/of omzend-
brieven stuurde u naar de betrokken administraties
om bij de behandeling van en/of te verlenen advie-
zen betreffende bouw- en milieuvergunningen geen
rekening te houden met de gegevens van het
Mestactieplan en de Groene Hoofdstructuur ?

Welke dienstnota’s, onderrichtingen en/of omzend-
brieven stuurde u naar de betrokken administraties
om bij de behandeling van en/of te verlenen advie-
zen betreffende bouwen milieuvergunningen reke-
ning te houden met de gegevens van het Mestactie-
plan en de Groene Hoofdstructuur ?

Vraag nr. 109
van 17 januari 1994
van de heer M. CORDEEL

Expansie Waaslandhaven -
gelijke sociale gevolgen

Tweede ontsluiting en mo-

De groei van de Antwerpse haven zal de komende
jaren in hoofdzaak gerealiseerd worden op de Wase
Scheldeoever. De trafiek in de Waaslandhaven is de
voorbije jaren overigens al sterk gestegen. In haven-
kringen maakt men er zich zorgen over dat de Waas-
landhaven slechts over één ontsluitingsweg beschikt,
namelijk de sluis in Kallo. Ingeval van rampen zou dat
best wel eens zuur kunnen opbreken. Maar een tweede
ontsluiting impliceert dan weer sociale gevolgen voor
de Noord-Wase bevolking, die door de expansie op de
Linkeroever al zo zwaar werd getroffen.

In hoeverre is de sluis in Kallo als enige ontsluiting
nog verantwoord, rekening houdend met de stijgen-
de trafiek maar ook met aspecten van veiligheid ?

Wat een tweede ontsluiting betreft : welk alternatief
maakt momenteel de meeste kans, zowel technisch
als financieel : een Baalhoekkanaal of een tweede
sluis op Belgisch grondgebied ? Worden nog andere
alternatieven onderzocht ?

Klopt het dat, zowel voor een Baalhoekkanaal als
tweede sluis op Belgisch grondgebied, het gehucht
Prosperpolder met tientallen gezinnen moet ver-
dwijnen ? Indien dit klopt, zullen de getroffenen
dan kunnen rekenen op een toereikende financiële
vergoeding en sociale begeleiding ?

Vraag nr. 110
van 17 januari 1994
van de heer M. CORDEEL

Uitbreiding van haven en industrie op de Wase Schel-
deoever  - Bufferzone

In de poldergemeenten maken tientallen mensen zich
zorgen over de leefbaarheid van hun omgeving. De
vrees is ingegeven door de uitbreiding van haven en
industrie op de Wase Scheldeoever. Momenteel is
vooral het Verrebroekdok erg omstreden.

Volgens de dienst Ontwikkeling Linker-Scheldeoever
(Dolso), die samen met de Rijksuniversiteit Gent expe-
rimenteert of aangeplante slibheuvels in aanmerking
kunnen komen bij de inrichting van buffergebieden
nabij haven- en industriegebieden, is de vrees voor
milieuhinder niet terecht. De dienst wijst erop dat een
metersbreed groenscherm alle hinder binnen de perken
zal houden. Maar tijdens een recent debat van de Wase
Persclub stelde een ambtenaar van Dolso onomwonden
dat er niet eens kredieten zijn om het groenscherm ter
hoogte van Kallo af te werken. En dat had al jaren
gerealiseerd moeten zijn.

Welke zijn de eerste resultaten van het experiment
Dolso en RUG ?

Wat gaat er gebeuren wanneer resultaten onbevre-
digend zijn ? Krijgen Verrebroek en Kieldrecht in
zo’n geval geen bescherming ?

Zijn er al resultaten van een MER voor het Verre-
broekdok  bekend ? Indien ja, graag een toelich-
ting ‘? Indien niet, wanneer worden resultaten uiter-
lijk verwacht ?

De Beverse milieuraad heeft recent aangeklaagd dat
de bevolking nauwelijks iets afweet  over de expan-
sie op de Linkeroever. Deelt de minister deze be-
zorgdheid ? Indien niet, op welke manier werd de
bevolking wel ingelicht ? Indien de bezorgdheid wel
wordt gedeeld, wat gaat de minister ondernemen
om de bevolking beter te informeren ?

Vraag nr. 112
van 18 januari 1994
van de heer J. VALKENIERS

Stakingen en betogingen - Herstel van schade aan
meenschapseigendommen en aan verkeerswegen

ge-

Tijdens de stakingen en betogingen tegen het Globaal
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Plan van de federale regering op eind november wer-
den beschadigingen veroorzaakt aan gemeenschapsei-
gendommen en openbare wegen.

1. Graag had ik vernomen hoeveel en welke beschadi-
gingen er bekend zijn
- aan gemeenschapseigendommen
- aan verkeerswegen.

2. Welk bedrag zal er moeten besteed worden om deze
schade te herstellen ?

3. Wie gaat deze schade betalen ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
J. Sauwens, Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming.

Vraag nr. 115
van 18 januari 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

Stadsbestuur van Gent - Erkenning van een eentalig
Franse vereniging

Het stadsbestuur van Gent vond het nodig over te gaan
tot de officiële erkenning als socio-culturele vereniging
van de ééntalig Franse feitelijke vereniging “Connais-
sance et vie d’aujourd’hui”.

Dit houdt onder meer in dat deze club op zijn minst
een beroep zal kunnen doen op logistieke steun vanwe-
ge de stadsdiensten.

Is de minister van mening dat het in het Vlaanderen
van vandaag nog kan dat ééntalig Franse verenigingen
erkend, ondersteund en gesubsidieerd worden ?

Is er hier geen sprake van een overtreding van de
taalwetten (de ambtenaren die eventueel een advies
moeten uitbrengen over de activiteiten van “Connais-
sance et vie d’aujourd’hui” worden niet verondersteld
Frans te kennen).

Vraag nr. 119
van 20 januari 1994
van de heer A. VERLINDEN

Oude watermolen op de Diestsesteenweg in Aarschot  -
Verkrotting van de onteigende gebouwen en onveilig-
heid voor fietsers

De oude watermolen met bijhorend huis, hangar en
grond op de Diestsesteenweg in Aarschot werd jaren
geleden onteigend. Er werd inderdaad een plan opge-
vat tot het doortrekken van het fietspad op de Diestses-
teenweg  van Rillaar naar Aarschot, dat ter hoogte van
deze oude watermolen, waar zich tevens een versmal-
ling van de rijbaan voordoet, op een onveilige manier
afgeleid wordt naar een deel van deze versmalde rij-
baan. Ondertussen staat deze eigendom volledig te ver-
krotten en kan zelfs een gevaar opleveren, zeker voor
spelende kinderen. Ik pleit er dan ook voor dat dit
fietspad zo snel mogelijk wordt doorgetrokken, vooral
wegens het bestaand gevaar voor fietsers, voor een niet
onbelangrijk deel bestaand uit schoolgaande jeugd.
Wat de afbraak van het huis en hangar, met eventueel

behoud van de restanten van de oude watermolen in-
dien hiervoor plannen van restauratie bestaan, betreft,
pleit ik voor een onmiddellijke uitvoering.

1. Kan de minister mijn voorstel tot onmiddellijke af-
braak van dit huis en aanhorigheden, uitgezonderd
eventueel de restanten van de oude watermolen
zelf, in overweging nemen ?

2. Wanneer zal de rechttrekking van het fietspad op
de Diestsesteenweg komende van Rillaar naar Aar-
schot worden uitgevoerd, rekening houdend met het
bestaand gevaar voor deze zwakke weggebruikers ?

Vraag nr. 120
van 20 januari 1994
van de heer A. VERLINDEN

A 2 rond Aarschot  -
tot Rotselaar

Aan brenging van geluidsschermen

Bij de aanleg van een autosnelweg kan het leven van
de omwonenden zwaar worden belast. Zo ook voor
heel wat bewoners van Groot-Aarschot sinds de bouw
van de A 2. Op sommige plaatsen werd de geluidslast
merkelijk verzacht door het plaatsen van geluidsscher-
men. Uiteraard vinden alle omwonenden van de A 2
dat ze daar recht op hebben. Naar verluidt heeft de
minister echter besloten met de plaatsing van deze
geluidsschermen te stoppen en heeft hij gepland om
een bovenste laag van het beton te laten afschrapen,
hetgeen een geluidsverminderend en zelfs geluidsdem-
pend effect zou hebben.

Welk is de precieze planning voor deze werken en
wanneer zullen de werken worden aangevat ?

Wordt deze technische ingreep toegepast voor gans
de streek van het Aarschotse, inbegrepen het deel
van de A 2 grenzend aan Gelrode, waar een aan-
zienlijk aantal bewoners deze geluidshinder onver-
draaglijk vindt ?

Zit de mogelijkheid erin dat deze werken tot aan
de geluidsschermen in Rotselaar zouden plaatsvin-
den, waardoor uiteraard iedereen zou tevreden
zijn ?

Vraag nr. 121
van 20 januari 1994
van de heer J. DE ROO

Mestactieplan en Groene Hoofdstructuur - Juridische
waarde bij de behandeling van bouw- en milieuvergun-
ningen

Schepencolleges en bestendige deputaties krijgen bij
de behandeling van bouw- en milieuvergunningen ad-
viezen van administraties waarbij verwezen wordt naar
de inhoud en de gegevens van het Mestactieplan en de
Groene Hoofdstructuur, die beide nog geen enkele
juridische waarde hebben. Heeft een schepencollege
of een bestendige deputatie het recht of de plicht deze
adviezen te verwerpen ?
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Vraag nr. 122
van 20 januari 1994
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Nieuw spoorwegstation in Liedekerke - Omstreden
vestigingsplaats

Kan de minister mij een stand van zaken geven over
de inplanting van het nieuwe spoorwegstation te Liede-
kerke ?

2. Kan de gemeente als bijkomende voorwaarde bij
een verkaveling eisen dat de verkavelaar gratis 10
percent van de kavels afstaat aan de gemeente ?

In bevestigend geval : moet dit dan geschieden met
een gemeentelijk reglement goedgekeurd door de
gemeenteraad ?

Moet dit reglement
den goedgekeurd ?

Hoever staat het met de uitwerking van het gedetail-
leerd voorstel waartoe op 13 mei 1992 werd beslist (cf.
het antwoord op mijn vraag nr. 310, Vragen en Ant-
woorden, Vlaamse Raad, 1992-1993, Nr. 17 van 12 juli
1993, blz. 889).

Vraag nr. 125
van 20 januari 1994
van de heer R. VAN HOOLAND

Leie - Stuwen en sluizen
Wanneer zal het gedetailleerd voorstel worden voorge-
legd ?

Is er reeds enig overleg gepleegd tussen de Vlaamse
regering en de bevoegde federale minister over de mo-
gelijke inplanting van het spoorwegstation in Liedeker-
ke ?

De recente overstromingen in het bekken van de bene-
den-Leie doen veel vragen rijzen in verband met be-
heer en beleid.

Ik zou het zeer op prijs stellen te mogen kennen :

het aantal, de investeringen de jongste 5 jaar en
staat van de stuwen en de sluizen op de Leie ;

Vraag nr. 123 2. de rol
van 20 januari 1994 Leie.
van de heer E. VAN VAERENBERGH

N 208 tussen Denderleeuw en Affligem - Stand van
zaken

Vraag nr. 126
van 20 januari 1994
van de heer R. VAN HOOLAND

In antwoord op mijn vraag nr. 395 van 24 september
1993 (Vragen en Antwoorden, Vlaamse Raad, 1993-
1994, Nr. 1 van 3 november 1993, blz. 7) over de aanleg
van de N 208 tussen Denderleeuw en Affligem, ant-
woordde de minister dat er voor Liedekerke en Affli-
gem nog heel wat innemingen dienden te gebeuren.

Leie - Baggeren en oeverbeheer

De recente overstromingen in het bekken van de bene-
den-Leie doen veel vragen rijzen in verband met be-
heer en beleid.

Kan de minister mij meedelen hoever het met de
innemingen van deze betrokken gemeenten staat ?

Op 28 september 1993 heeft de aanbesteding plaats-
gehad voor de realisatie van het eerste deel, nl. vak
Thontlaan (Denderleeuw) - Stationsstraat in Lie-
dekerke. Het begin van deze werken mogen we
verwachten in het voorjaar van 1994.

Kan de minister mij meedelen op welke datum deze
werken worden aangevat ?

Voor het tweede deel Stationsstraat (Liedekerke)
A lO-E  40 autosnelwegencomplex in Affligem is de
aanbesteding gepland in 1995.

We kunnen dus nu al stellen dat de realisatie van
de expresweg N 208 méér dan 10 jaar in beslag zal
nemen.

Vraag nr. 124
van 20 januari 1994
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Goedgekeurd verkavelingsplan -
mende voorwaarden

Wijzigingen en bijko-

1. Kan een BPA een goedgekeurd verkavelingsplan,
verkregen in hoger beroep, wijzigen ?

door de hogere overheid wor-

de

en de evolutie van de winterbedding van de

Ik zou het zeer op prijs stellen te mogen vernemen :

1. de evolutie van de diepte en de breedte van de
Leie ;

2. het baggerbeleid voor de Leie ;

3. wie beheert de watertoevoer op de Leie
Frankrijk en is daarover overleg voorzien ;

vanuit

4. het oeverbeheer : investeringen de jongste 5 jaar
de geplande investeringen de komende 5 jaar.

en

VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR EN
BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 52
van 12 januari 1994
van de heer E. BEYSEN

Bescherming van het maritiem erfgoed - Vlaamse
maatregelen- en overleg met de federale overheid

Met betrekking tot de bescherming van het maritiem
erfgoed, is de Belgische wetgeving tot hier toe bijzon-
der schaars geweest. Een decreet van 1982 voorzag in
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de klassering van waardevolle roerende goederen,
doch er werden geen maatregelen uitgevaardigd met
het oog op het behoud en restauratie.

Tot dusver kon voor schepen enkel steun worden gege-
ven in de mate dat zij verbonden zijn aan een museum.
Het Vlaams ministerie van Cultuur zou werken aan
een mini-decreet hieromtrent. Daarnaast zou de fede-
rale minister van Verkeerswezen een koninklijk besluit
klaar hebben inzake de eisen waaraan traditionele zei-
lende beroepsschepen moeten voldoen.

1. Welk budget zal in 1994 uitgetrokken worden om
enkele waardevolle schepen te kunnen restaure-
ren ?

2. Werd de minister inzake het koninklijk besluit dat
de veiligheidsnorm voor historische schepen zal
vastleggen, geraadpleegd door zijn federale colle-
ga ?

Vraag nr. 53
van 12 januari 1994
van de heer H. SUYKERBUYK

Vertaling van moderne Europese poëzie- en prozawer-
ken - Belangstelling en subsidiëring

Vanuit de optie de belangstelling voor moderne litera-
tuur in Europa aan te moedigen, werd door de Euro-
pese Commissie enkele jaren geleden beslist poëzie-
en prozawerken te vertalen.

1. Hoeveel werd, dit jaar en vorige jaren, betaald aan
Vlaamse uitgeverijen die werken van andere dan
Nederlandse talen willen vertalen en uitgeven. Hoe-
veel uitgeverijen hebben, mits het bekomen van
subsidie, zich geïnteresseerd getoond werken te ver-
talen ? Over welke werken, in welke talen gaat
het ?

2. Hoeveel is, dit jaar en vorige jaren, toegezegd voor
het vertalen van Nederlandse literaire werken door
Vlaamse auteurs in een andere taal ? Over welke
werken gaat het en in welke taal wordt het werk
vertaald ?

Vraag nr. 56
van 12 januari 1994
van de heer F. SARENS

Blososportcentra - Gegevens

De Raad van Bestuur van Bloso heeft diverse sportcen-
tra in beheer.

1. Waar zijn deze sportcentra gelegen ?

2. Welke sporten kunnen er beoefend worden ?

3. Welke sportcentra werden sedert de nieuwe juridi-
sche structuur van Bloso
a) gesloten ;
b) overgelaten aan derden, aan welke instantie en

aan welke overnameprijs ;
c) welke bestemming werd gegeven aan de op-

brengst van de verkoop van sportcentra ?

4. Gelieve per sportcentrum mee te delen :

a) de begroting 1994 : gewone dienst en investerin-
gen

b) de jaarrekening 1992 of 1993 : gewone dienst en
investeringen.

Vraag nr. 59
van 20 januari 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

Brochure Jeugd, democratie en verdraagzaamheid van
de provincie Oost- Vlaanderen - BRTN politiek mis-
bruikt

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen verspreidt
in de scholen een brochure die de naam draagt :
“Jeugd, democratie en verdraagzaamheid” waarin,
naar eigen zeggen, : het multicultureel samenleven en
dies meer aan bod komen. Hierin worden onder meer
videofilms als werkmateriaal voor het onderwijs aanbe-
volen. Eén daarvan draagt de naam “Wit over Zwart”
en wordt voorgesteld als uitgaande van de BRTN SOM
91.

Afgezien van het feit dat het bedenkelijk is dat films
van politieke verenigingen in onze scholen worden ver-
deeld valt het hier op dat het duidelijk de bedoeling
is in dit geval een film van derden als een BRTN-pro-
dukt wil laten doorgaan. Zo wordt de openbare om-
roep, deze keer totaal buiten de eigen wil, in een par-
tijpolitieke hoek geduwd.

Welke maatregelen heeft de BRTN getroffen om zulke
toestanden in de toekomst te vermijden.

Werd er met het provinciebestuur van Oost-Vlaande-
ren en met de SOM contact genomen ?

Vraag nr. 60
van 20 januari 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

BRTN-radioprogramma Actueel van 3 december 1993
- Neutraliteit van de openbare omroep

Het radioprogramma Actueel van de BRTN-radio van
3 december 1993 van 18 en 19 u. behandelde de tweede
ronde van de gemeenteraadsverkiezingen in Italië ;
journalist Mark Lamot nam voor verdere toelichting
een vraaggesprek af van Jeroen Tuyten, jarenlang
BRTN-correspondent geweest in Italië. Deze had het
in dat verband onder andere over de kansen van de
“neo-fascistische” MS1  in steden zoals Rome en Na-
pels. Het laatste deel van het interview luidde als
volgt :

,,Vraag : Ideologisch bekeken, als je kijkt naar andere
partijen in West-Europa, kan je de MS1  sowieso in
extreem-rechtste hoek plaatsen ?

Antwoord : Laat ons zeggen, het is een extreem-
rechtse partij, maar die toch verschillend is van andere
rechtse partijen die we kennen, bijvoorbeeld het
Vlaams Blok in België, en ik denk aan het Front Na-
tional, in Frankrijk. Het grote verschil is het racisme.
In de zin dat het immigrantenprobleem minder aanwe-
zig is, dus men kan in Italië weinig of moeilijk over
het racisme spreken. Het thema van het racisme is veel
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minder aanwezig, en het is ook veel minder geïnstitu-
tionaliseerd. Het zou, denk ik toch, in Italië bijna on-
denkbaar zijn om zwaar racistische campagnes te voe-
ren. Dus dat is dus het grote verschil met andere par-
tijen in Europa. Het is dan wel zo dat die partij een
bijna directe band heeft natuurlijk met het fascisme en
dan zou ik zeggen : dat is een groot vraagteken.”

Met andere woorden, het Vlaams Blok is zoals de MSI,
maar voert bovendien nog zwaar racistische campag-
nes.

Is de minister van mening dat de BRTN, door het
Vlaams Blok te beschuldigen van zwaar racistische
campagnes - het racisme is een strafrechtelijk misdrijf
in dit land - de neutraliteit schendt waaraan de Open-
bare Omroep zich dient te houden ?

Vraag nr. 63
van 20 januari 1994
van de heer W. VERRECYKEN

BRTN-programma Couleur Locale - Vertoon van
graffìto

Op vrijdag 14 januari jongstleden werd tijdens een uit-
zending van het BRTN-programma Couleur Locale,
een belangrijk deel van de zendtijd gewijd aan het
fenomeen graffiti. Daarbij werden ook daders in actie
getoond.

De teneur van de uitzending was duidelijk : het aan-
brengen van graffiti is weliswaar een wetsovertreding,
doch tegelijk verschoonbaar als een gevoelsuiting van
de daders, waarvan de kunstzin werd onderlijnd.

Het is nochtans overduidelijk dat graffiti wel degelijk
onder de noemer ‘vandalisme’ vallen en dat zij als
dusdanig een sterk verloederend effect hebben op som-
mige stadsdelen. De belangrijke schade die daarbij
wordt toegebracht aan private en openbare gebouwen
en kunstwerken, rechtvaardigt daarnaast een strenge
beteugeling.

1. Acht de minister het aanvaardbaar dat op de open-
bare zender een misdrijf wordt vertoond en als ver-
schoonbaar wordt voorgesteld ?

2. Acht de minister het niet aannemelijk dat niet ge-
vormde kijkers deze uitzending zullen interpreteren
als een stimulans tot het straffeloos aanbrengen van
graffiti ?

3. Welke maatregelen zal de minister nemen om een
dergelijk aanzetten tot wetsovertreding in de toe-
komst onmogelijk te maken ?

Vraag nr. 64
van 21 januari 1994
van de heer H. VAN DIENDEREN

Toeristische folders - Gemeenschappelijke uitgave van
het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme, de
NMBS en De Lijn

De Nederlandse Spoorwegen hebben samen met het
Nederlands Bureau voor Toerisme, de grotere VVV’s

en andere instanties Er-op-uit uitgegeven. Daarin staan
heel interessante suggesties voor dagtochten in steden,
fietstochten en wandelingen die telkens bij stations ver-
trekken. Heeft het Vlaams Commissariaat-generaal
voor het toerisme plannen voor een gelijkaardige uitga-
ve met de NMBS en met De Lijn ? Waarom eventueel
niet ?

VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN
AMBTENARENZAKEN

Vraag nr. 69
van 20 januari 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

Brochure Jeugd, democratie en verdraagzaamheid van
de provincie Oost-Vlaanderen - Aanbeveling van par-
tijpolitieke BRTN-videofilms voor het onderwijs

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen verspreidt
in de scholen een brochure die de naam draagt : Jeugd,
democratie en verdraagzaamheid waarin, naar eigen
zeggen, het multicultureel samenleven en dies meer
aan bod komen en waarin (nog altijd naar eigen zeg-
gen) als werkvormen lesmateriaal, spelmateriaal, ont-
moeting, film en video, tentoonstellingen, muziek en
dans opgenomen zijn.

Een en ander zou gegroeid zijn uit de provinciale over-
leggroep  Democratie en Verdraagzaamheid die onder
meer zou bestaan uit de inspecties van de verschillende
onderwijsnetten. Het betreft hier dus een map gemaakt
door mensen uit het onderwijs om in het onderwijs
gebruikt te worden

Bij de in deze werkmap  aanbevolen organisaties voor
democratie en verdraagzaamheid en antiracisme staat
onder meer het zogenaamde Anti-Fascistisch Front
met naam en contactadres vermeld. Ditzelfde Anti-
Fascistisch Front kan men terug vinden op de lijst van
de staatsgevaarlijke organisaties van het ministerie van
Binnenlandse Zaken.

Is de minister van mening dat op initiatief van een
openbaar bestuur en met medewerking van mensen uit
de onderwijsnetten er in onze scholen officieel voor
organisaties van deze aard propaganda gemaakt moet
worden ?

In de brochure wordt er publiciteit gemaakt voor vi-
deo’s van SOM (de omroepstichting van de Socialisti-
sche Partij), en ook voor films die aangekondigd wor-
den als gericht tegen een politieke partij, met name
het Vlaams Blok.

Is dit volgens de minister niet uitdrukkelijk in tegen-
spraak met artikel 41 van het decreet op het onderwijs
dat met de meeste nadruk elke vorm van politiek in
de scholen verbiedt ?

De films van de SOM worden verspreid via het peda-
gogisch centrum van het gemeenschapsonderwijs of via
het stedelijk pedagogisch centrum.
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Verspreiden deze centra in de scholen nog andere vi-
deofilms van zendgemachtigde verenigingen van poli-
tieke partijen ?

VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER,
BUITENLANDSE HANDEL
EN STAATSHERVORMING

Vraag nr. 43
van 12 januari 1994
van de heer E. BEYSEN

De Lijn Antwerpen - Bezuinigingen

De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn heeft aan-
gekondigd dat ze 214 miljoen op jaarbasis gaat bezui-
nigen. Deze besparingen zouden gehaald worden uit
het minder inzetten van bussen en tramstellen, ‘s
avonds en tijdens de weekends.

In de Antwerpse regio zal 67 miljoen worden bespaard.

1. Gaat De Lijn het onderscheid tussen zaterdag- en
zondagdiensten in acht nemen, gezien de verplaat-
singsbehoeften wel degelijk verschillend zijn ?

2. Vanwaar komt het besluit om Antwerpen het
zwaarst te treffen ?

3. Vreest de minister niet dat de échte  verplaatsingsbe-
hoeften miskend worden en het autogebruik nog
extra gepromoot wordt door deze maatregel ?

Vraag nr. 44
van 12 januari 1994
van de heer H. SUYKERBUYK

Werkgroep File - Stand van zaken

Sinds 1989 werd door de minister een werkgroep File
opgericht.

1. Welke werkzaamheden werden door de werkgroep
beëindigd ?

2. Welke punten zijn nog in onderzoek ?

3. Op welke wijze werd vervolg gegeven aan de beslui-
ten waaraan men voor de punten sub 1. aan toe
was gekomen ?

Vraag nr. 46
van 14 januari 1994
van de heer L. BARBE

Orgel Sint-Pauluskerk Antwerpen - Restauratiewerken
door een ambtenaar

Het orgel van de Sint-Pauluskerk in Antwerpen werd
in erfpacht genomen door de V.Z.W.  Monumenten en
Landschappen. Bij besluit van 18 december 1991 ver-
leende de toenmalige bevoegde minister aan de V.Z.W.
een restauratiepremie van 14,4 miljoen frank voor het

uitwerken van restauratiewerken aan het orgel. De
leiding van de werken gebeurt door een ambtenaar van
monumenten en landschappen. Daarnaast voert deze
ambtenaar ook de intonatiewerken uit, dit als bijzonde-
re schriftelijke opdracht van de toenmalige bevoegde
minister. Het laten uitvoeren van deze intonatiewerken
door een expert zou anders vele honderdduizenden
franken kosten.

Het komt er dus op neer dat een ambtenaar van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werken uit-
voert ten voordele van een private rechtspersoon (de
V.Z.W. Monumenten en landschappen). Bijstand van
ambtenaren aan de privé-sector kan enkel op basis van
decretale regels (zie onder andere de verklaring van
de afgevaardigde van het Rekenhof in de subcommissie
voor Financiën en Begroting, stuk 394 (1992-1993),  1
van 16 juli 1993, p. 44).

1. Wanneer en op welke wijze (ministerieel besluit,
executievebesluit) werd door de voorganger van de
minister aan de betrokken ambtenaar opdracht ge-
geven intonatiewerken uit te voeren aan het orgel
van de Sint-Pauluskerk in Antwerpen ?

2. Deelt de minister mijn mening dat gezien het ont-
breken van een decretale grondslag voor de bijstand
die deze ambtenaar levert aan een private v.z.w.,
de minister deze ambtenaar zou moeten verbieden
om deze bijstand nog te leveren ?

Vraag nr. 47
van 14 januari 1994
van de heer L. BARBE

Private orgels - Intonatiewerken door ambtenaren

Een ambtenaar van het bestuur monumenten en land-
schappen voert af en toe gratis intonatiewerken uit bij
de restauratie van orgels. Hierover is nogal wat discus-
sie. Er wordt op gewezen dat de ambtenaar die into-
neert bij de oplevering van de werken als inspecteur
zijn eigen werk dan moet keuren, wat uiteraard een
ongezonde situatie is. Sommigen zien dit bovendien
als een gratis dienstverlening van de administratie aan
privé-bedrijven.

De financiële waarde van deze werken kan immers
oplopen. Inzake de restauratie van het orgel van Harin-
ge (Poperinge) had het bestuur monumenten en land-
schappen het zelf over een ,,dienstverlenende tussen-
komst van 1 miljoen frank” (inbegrepen andere werk-
zaamheden aan het orgel, steeds door ambtenaren van
het bestuur).

Volgens de minister gebeuren deze intonatiewerken
volgens noodzaak bij alle orgelbouwbedrijven zonder
onderscheid en in de mate vereist door de specifieke
aard of problematiek van het werk. Dit zou een vorm
van dienstverlening zijn.

1. Welke criteria worden er gebruikt voor het al of
niet zelf uitvoeren van intonatiewerken aan orgels
door de ambtenaren van de minister ?

2. Aan welke orgels zijn er reeds intonatiewerken door
ambtenaren van de minister uitgevoerd ? (Graag
periode van de werkzaamheden en financiële waar-
de van deze tussenkomsten)
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3. Worden deze dienstverlenende tussenkomsten en-
kel aan besturen verleend of ook aan partikulieren ?

Vraag nr. 48
van 18 januari 1994
van de heer J. VALKENIERS

Zie :
Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke
Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden
Vraag nr. 112
van 18 januari 1994
van de heer J. Valkeniers
Blz. 439.

VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN
BEGROTING, GEZONDHEIDSINSTELLINGEN,
WELZIJN EN GEZIN

Vraag nr. 44
van 21 januari 1994
van de heer F. VERMEIREN

Subsidies voor service-pats voor ouderen - Begunstigde
gemeenten en toegekende bedragen

In aansluiting op mijn vraag nr. 1 van 5 november 1993
en het door de minister verstrekte antwoord (Vragen
en Antwoorden, Vlaamse Raad, 1993-1994 nr. 4 van
13 december 1993, blz. 141),  ontving ik graag enkele
aanvullende inlichtingen.

Welke zijn de gemeenten waarvan het OCMW in de
jaren 1989, 1990, 1991 en 1992 subsidies hebben aange-
vraagd voor de verwezenlijking van service-flats ; wel-
ke gemeenten hebben subsidies ontvangen en welk be-
drag werd toegekend ?
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REGISTER

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Blz.

L. VAN DEN BRANDE, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Economie, KMO, Weten-
schapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen

132 11.10.1993 J. De Mol Bestuur Ruimtelijke Ordening - Afschaffing van de functie inspec- 421
teur-generaal

18 06.12.1993 L. Bril Euromotte en Aqualys - Overheidstussenkomst 421

31 0 20.01.1994 J. De Roo Energiebeleid 1994 - Gegevens 436

33 0 20.01.1994 P. Van Grember- Belgisch paviljoen Expo 1993 in Taejon (Korea) - Overheidsop- 437
gen drachten

34 21.01.1994 M. Capoen Gemeentelijke verbroederingen - Wederzijds logement 421

38 02.02.1994 W. Verreycken Belgische delegatie in het Europees Comité der RegioS - Zetelverde- 375
ling

N. DE BATSELIER, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting

86 12.01.1994 B. Vandendries- OVAM - Ophalen overtijdse medicatie in apotheken
sche

87

88

12.01.1994

12.01.1994

E. Beysen

M. Capoen

91 14.01.1994 J. De Mol

93

96

14.01.1994

17.01. 1994

J. De Roo

M. Cordeel

97

99

100

101

17.01. 1994

18.01. 1994

18.01.1994

18.01.1994

M. Cordeel Barbierbeek in het Waasland - Vervuiling

J. De Roo Groene Hoofdstructuur - Gevolgen

J. De Roo Groene Hoofdstructuur - Verduidelijking

L. Van Nieuwen- Werkgroep Tessenderlo-Chemie - Stand van zaken
huysen

102 24.01.1994 F. Van den Eyn- Departement Leefmilieu en Infrastructuur - Engelstalige adverten-
de tie in het weekblad Trends

103 24.01.1994 J . Valkeniers

104 18.01.1994 J. De Meyer

105 18.01.1994

106 20.01.1994

J. De Meyer Groene Hoofdstructuur - Consultaties van de bevolking 393

J. De Roo Arrondissement Gent-Eeklo-Maldegem - Stortingsplaatsen 393

Verplichte recyclage van afvalzuren - Naleving van de EG-richtlijn

Drinkwatervoorziening Alveringem - Uittreding uit de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening

Kleiontginning en afmageringszand in Zingem - Aanvraag tot ex-
ploitatie

Mestactieplan en Groene Hoofdstructuur - Naleving

Inzameling klein gevaarlijk afval en exploitatie containerparken -
Evaluatie

Inplanting van een verbrandingsoven in het Vilvoordse - Ware toe-
dracht van de problematiek

Rioolwaterzuiveringsinstallaties in het Waasland - Geplande inves-
teringen

422

422

423

375

376

376

377

380

381

382

383

383

383

0 onbeantwoord A gecoördineerd antwoord
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107

108

20.01.1994 J. De Roo Milieubeleid - Kringlooppapier en chloorvrij papier in de adminis- 394
tra ties

21 .Ol. 1994 J. Vande Lanotte Milieuconvenanten - Stand van zaken voor West-Vlaanderen 394

T. KELCHTERMANS, Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegen-
heden

105 14.01.1994 396

111 17.01.1994 397

M. Vogels Structuurplan Vlaanderen - Aansnijden woonuitbreidingsgebied

F. Van den Eyn- Brochure Jeugd, democratie en verdraagzaamheid van het provin-
de ciebestuur van Oost-Vlaanderen - kritiek op de inhoud

113 18.01.1994 Nieuwen-L. Van
huysen

114 18.01.1994

116 18.01.1994

117 18.01.1994

393 23.09.1993

L. Van Nieuwen- Straatnaamborden met Franstalige publiciteit in Sint-Genesìus-Rode
huysen Geen verandering sinds april 1992

R. Van Hooland Fusies van gemeenten - Wetenschappelijke evaluatie

J. De Meyer

M. Maertens

59 10.12.1993 A. Verlinden

86

95

97

98

99

100

05.01.1994

0 12.01.1994

0 12.01.1994

0 12.01.1994

J. De Bremaeker Wommelgemse wijk De Tip - Noodzakelijke aanpassingswerken

M. Capoen Tracé A 19 - Gewestplan

R. Van Hooland Aanleg van rotonden - Stand van zaken

R. Van Hooland Rotonden - Kosten

0 12.01.1994 H. Suykerbuyk

0 12.01.1994 H. Suykerbuyk

101 0 14.01.1994 L. Goutry

103 14.01.1994 J. De Meyer

104 0 14.01.1994 L. Barbé

106 0 14.01.1994 J. Gabriels

107 0 14.01.1994 J. De Roo

109 0 17.01.1994 M. Cordeel

110

112

115

119

0 17.01.1994 M. Cordeel

0 18.01.1994 J . Valkeniers

0 18.01.1994 F. Van den Eyn- Stadsbestuur van Gent - Erkenning van een eentalig Franse vereni- 440
de ging

0 20.01.1994 A. Verlinden Oude watermolen op de Dìestsesteenweg in Aarschot  - Verkrotting 440
van de onteigende gebouwen en onveiligheid voor fìetsers

Gemeentelijke berichten in het Franstalig
nesìus-Rode - Stand van zaken

blad Carrefour in Sint-Ge- 397

397

398

398

424

Groene Hoofdstructuur - Consultaties van de bevolking

Jaagpad langs de IJzer en
- Verkeersreglemen tering

de Lovaart tussen Veurne en de Fin tele

Verkeersveìligheid en verkeersopstopping - Drìevaksbaan Aarschot-
Scherpenheuvel en spoorwegovergang in de Ourodenberg in
Aarschot

425

425

437

437

438

Wegenwerken - Schadevergoeding aan handelaars 438

en herstel door de gemeenten - Te- 438Stormschade aan gewestwegen
rugvordering van de kosten

Kanaal Gent-Oostende - Waterafvoercapaciteit ter hoogte van
Brugge

438

Wegverlichting
Gegevens

en verkeerssìgnalìsatie arrondissement Sint- Niklaas - 426

Ninove - Brug over de Dender

Gruìtroderkìezel-Bree - Onteigeningen voor fietspaden

438

439

439

439

Mestactìeplan en Groene Hoofdstructuur - Naleving

Expansie Waaslandhaven - Tweede ontsluiting en mogelijke sociale
gevolgen

Uitbreiding van haven en industrie op de Wase Scheldeover - Buffer-
zone

439

van schade aan gemeenschapseì- 439Stakingen en betogingen - Herstel
gendommen en aan verkeerswegen

0 onbeantwoord A gecoördineerd antwoord



448 Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 8 - 21 februari 1994

120 0 20.01.1994 A. Verlinden A 2 rond Aarschot  - Aanbrengìng van geluidsschermen tot Rotselaar

121 0 20.01.1994 J. De Roo Mestactìeplan en Groene Hoofdstructuur - Juridische waarde bij de
behandeling van bouw- en milieuvergunningen

122 0 20.01.1994 E. Van Vaeren- Nieuw spoorwegstatìon in Liedekerke - Omstreden vestìgìngsplaats
bergh

123 o 20.01.1994 E. Van Vaeren- N 208 tussen Denderleeuw en Affligem - Stand van zaken
bergh

124 o 20.01.1994 E. Van Vaeren- Goedgekeurd verkavelingsplan - Wijzigingen en bijkomende voor-
bergh waarden

125 o 20.01.1994 R. Van Hooland Leie - Stuwen en sluizen

126 o 20.01.1994 R. Van Hooland Leie - Baggeren en oeverbeheer

H. WECKX, Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden

43 22.12.1993 L. Van Nieuwen- Geweldscènes op TV - Europees overleg aangaande beperking
huysen

51 12.01.1994 M. Capoen Culturele Kring van Etterbeek Eigen Aard - Campagne taalge-
bruik

52 o 12.01.1994 E. Beysen Bescherming van het maritiem erfgoed - Vlaamse maatregelen en
overleg met de federale overheid

53 0

54

55

12.01.1994 H. Suykerbuyk Vertaling van moderne Europese poëzie- en prozawerken - Belang-
stelling en subsidiëring

12.01.1994 H. Suykerbuyk Gutenberg-plan - Vlaamse medewerking

12.01.1994 H. Suykerbuyk Steun aan auteurs en uitgeverijen - Totaalbedragen

56 o 12.01.1994 F. Saren

57 12.01.1994 F. Sarens

58 14.01.1994 J. De Roo

Blososportcentra - Gegevens

Topsportscholen - Afschaffing als vzw

Teveoost - Vervanging van de Duitse zender ZDF door een com-
merciële omroep

59 0 20.01.1994 F. Van den Eyn- Brochure Jeugd, democratie en verdraagzaamheid van de provincie
de Oost-Vlaanderen - BRTN politiek misbruikt

60 o 20.01.1994 F. Van den Eyn- BRTN-radioprogramma Actueel van 3 december 1993 - Neutraliteit
de van de openbare omroep

62 20.01.1994 F. Van den Eyn- Turkse culturele organisaties - Subsidiëring
de

63 o

64 o

20.01.1994 W. Verreycken BRTN-programma Couleur Locale  - Vertoon van graffito

21 .Ol.  1994 H. Van Diende- Toeristische folders - Gemeenschappelijke uitgave van het Vlaams
ren Commissariaat-generaal voor Toerisme, de NMBS en De Lijn

L. VAN DEN BOSSCHE, Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken

54 14.01.1994 L. Standaert Controle op afwezigheid wegens ziekte - Overgang van de Natìona-
le Administratie Gezondheidsdienst naar de private PL US-MC

402

55 14.01.1994 J. De Mol Bestuur Ruimtelijke Ordening - Personeelstekort 403

440

440

441

441

441

441

441

426

399

441

442

400

401

442

402

427

442

442

427

443

443
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14.01.1994

17.01.1994

A. Leysen Collectief fundamenteel onderzoek - Gegevens omtrent de ministe-
riële initiatieven

40457

58 G. Vanleenhove Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand aangevraagd door
instellingen van het officieel onderwijs - Misbruiken inzake zegel-
rechten

59 17.01.1994

18.01.1994

18.01.1994

P. Van
gen

Grember- Akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 14 december 1993 inzake
accreditering van geneesheren - Bevoegdheid van de minister

61 J. Ansoms

62 F. Van den Eyn- Druggebruik in scholen - Politieonderzoek
de

63 18.01.1994

64 18.01.1994

G. Vanleenhove Fusies van scholen in het secundair onderwijs - Stand van zaken

G. Vanleenhove Onderwijsdecreet IV en V. Nieuwe terbeschikkingstelling -
Betekenis van het begrip ,,nieuw”

65 18.01.1994 G. Vanleenhove

66

67

18.01.1994

18.01.1994

18.01.1994

0 20.01.1994

G. Vanleenhove Wedertewerkstelling in eigen school - Document PERS-8

G. Vanleenhove

68 G. Vanleenhove

69 F. Van den Eyn- Brochure Jeugd, democratie en verdraagzaamheid van de provincie
de Oost- Vlaanderen - Aanbeveling van partijpolitieke BRTN-video-

films voor het onderwijs

70 20.01.1994 M. Bourgois Tijdelijke leerkrachten - Inconsequente regeling inzake RSZ-bij-
drage, eindejaarspremie en vakantiegeld

71 21.01.1994 L. Martens Gesubsidieerd vrij onderwijs - Begrip ,,hetzelfde ambt” bij reaf-
fectatie

72 21.01.1994 L. Martens

73

74

75

21.01.1994 T. Merckx-Van Opvoeding tot relatiebekwaamheid - Uitvoering van de motie van
Goey aanbeveling van 19 november 1993 met betrekking tot het aidsbeleid

28.01.1994 W. Goossens Depolitisering van het onderwijs - Lidmaatschap van een vakbond 416

28.01.1994 L. Standaert Gemeenschapsonderwijs - Opsplitsing lorgo 295 416

406

407

rond bestrijding van geluidshinder - Ge- 407

408

408

409

Reglementering inzake terbeschikkingstelling.
geld - Gevolgen naar de anciënniteit toe

Afstand van wacht- 410

reaffectatie en wedertewerkstelling - Draagwijdte

410

411

Reaffectatie voor meer dan het minimum van de volledige
- Rechten en plichten van de betrokken personeelsleden

opdracht 412

443

Onderwijsprogramma’s
meenschapsbevoegdheid

Bestendigheid van
van het principe

413

414

Sluiting van scholen - Statutaire toestand van de vastbenoemde
soneelsleden . Documenten voor de reaffectatiecommissies

per- 414

415

J. SAUWENS, Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming

21 13.12.1993 E. Beysen De Lijn - Verhoging tarieven schoolabonnementen 428

24 16.12.1993 E. Van Vaeren- Openbaar vervoer - Bestraffing van zwartrijders 428
bergh

28 21.12.1993 H. Van Diende- Ondergrondse lijn 3 van de Antwerpse premetro - Geïnvesteerde 431
ren bedragen

42 12.01.1994 E. Beysen De Lijn Antwerpen - Controle op het zwartrijden 431

43 0 12.01.1994 E. Beysen De Lijn Antwerpen - Bezuinigingen 444
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44 0

46 o

47 0

48 o

12.01.1994 H. Suykerbuyk Werkgroep File - Stand van zaken 444

14.01.1994 L. Barbé Orgel Sint-Pauluskerk Antwerpen - Restauratiewerken door een 444
ambtenaar

14.01.1994 L. Barbé Private orgels - Intonatiewerken door ambtenaren 444

18.01.1994 J. Valkeniers Stakingen en betogingen - Herstel van schade aan gemenschapsei- 445
gendommen en aan verkeerswegen

L. DETIEGE, Vlaamse minister van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden

11

13

14

12.01.1994 L. Barbé Dopingcontrole - Toepassing en resultaten 417

28.01.1994 F. Dewinter Drugbestrijding - Nieuwe drogeermethode 418

02.02.1994 L. Van Nieuwen- VDAB - Doelmatigheidsonderzoek met betrekking tot de beroeps- 419
huysen opleiding

W. DEMEESTER-DE MEYER, Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Gezondheidsinstellingen, Welzijn en
Gezin

29 30.12.1993 432

33 07.01.1994 432

35 07.01.1994 433

38 12.01.1994 434

F. Wymeersch VFIK - Migranten

F. Vermeiren VZW’s - Financieringsovereenkomsten en erkenningen

J. Vandeurzen Rustoorden en service-flats - Evenwichtige spreiding

L. Van Nieuwen- VFIK-migranten in Sint-Truiden - Aantal Indiërs in 1993
huysen

39

40

41

43

44 0

45

57

12.01.1994 M. Olivier

12.01.1994

12.01.1994

20.01.1994

21.01.1994

28.01.1994

16.02.1994

Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van personen met een handicap
sector beschutte werkplaatsen - Analyse van de boekhouding

J. De Meyer Arrondissement Sint-Niklaas - Rusthuisbedden en serviceflats

H. Suykerbuyk Patrimonium van de Vlaamse Gemeenschap - Beheer

E. Van Vaeren- VFSIPH - Inschrijving van bepaalde kinderen en jongeren na 31
bergh augustus 1994

F. Vermeiren Subsidies voor service-flats voor ouderen - Begunstigde gemeenten
en toegekende bedragen

J. Devolder Farmaka - Overeenkomst met de Vlaamse regering

R. Van Hooland Vernietiging door Raad van State van beslissing Nationale Land-
maatschappij - Gevolgen voor betrokkene

434

435

435

419

445

420

420
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