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I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN
ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS
(Reglement artikel 77, 1, 2, 3, 5 en 7)

A. Vragen waarop werd geantwoord binnen de
reglementaire termijn 

Vraag nr. 134
van 8 april 1998
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Voorbereiding Europese richtlijnen  –  Informatie
Vlaams Parlement

Het beleid in Vlaanderen wordt door de Europese
regelgeving meebepaald. In het Vlaams Parlement
wordt dit niet pro-actief opgevolgd, zodat de beïn-
vloeding van Europese regelgeving vanuit Vlaan-
deren in elk geval politiek weinig wordt onder-
steund.

Het Vlaams Parlement is gewoonlijk pas na de fei-
ten op de hoogte van Europese richtlijnen, die het
dan moet uitvoeren, zonder nog echt inspraak te
kunnen hebben.

Het lijkt me dan ook zinvol voor de Vlaamse parle-
mentsleden de evoluties binnen Europa mee op te
volgen als ze in de onderhandelingsfase zitten.
Ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap zijn
hier immers wel bij betrokken.

1. Aan welke voorbereidingen van Europese richt-
lijnen helpt de administratie van de minister nu
mee ?

2. Gaf de minister reeds beleidsrichtlijnen over
deze onderwerpen aan de administratie ?

3. Waarom wordt het Vlaams Parlement niet sys-
tematisch op de hoogte gebracht van het opstar-
ten van voorbereidingen inzake Europese regel-
geving bij de administratie en de minister, zodat
het zelf het beleid terzake mee kan sturen ?

N.B. : Deze vraag werd gesteld aan alle ministers.

Aanvullend gecoördineerd antwoord

De administratie Gezondheidszorg is niet betrok-
ken bij de voorbereiding van Europese richtlijnen.
De Europese richtlijnen met betrekking tot de
volksgezondheid behoren tot de federale bevoegd-
heid.

(Gecoördineerd antwoord : Bulletin van Vragen en
Antwoorden nr. 16 van 26 juni 1998, blz. 2213  –
red.)

Vraag nr. 139
van 16 april 1998
van de heer FILIP DEWINTER

Dienstreizen  –  Overzicht

Kan de minister mij meedelen welke dienstreizen
werden gedaan door hemzelf en/of door leden van
zijn kabinet of departement gedurende het jaar
1997 ?

Wat waren de bestemmingen van deze dienstrei-
zen ?

Wat waren de onderwerpen en het maatschappelijk
belang van deze dienstreizen ?

Wat was de kostprijs van de betrokken reizen ?

Hoeveel personen namen aan deze reizen deel ?

N.B. : Deze vraag werd gesteld aan alle ministers.

Gecoördineerd antwoord

Als bijlage vindt de Vlaamse volksvertegenwoordi-
ger de antwoorden van :

– de minister-president, Vlaams minister van Bui-
tenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,
Wetenschap en Technologie,

– de minister vice-president, Vlaams minister van
Onderwijs en Ambtenarenzaken,

– de Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerk-
stelling,

– de Vlaams minister van Binnenlandse Aangele-
genheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting,

– de Vlaams minister van Openbare Werken, Ver-
voer en Ruimtelijke Ordening,

MINISTER-PRESIDENT 
VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS
BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN,
WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

LUC VAN DEN BRANDE



– de Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Wel-
zijn,

– de Vlaams minister van Economie, KMO, Land-
bouw en Media,

– de Vlaams minister van Brusselse Aangelegen-
heden en Gelijkekansenbeleid.

Het antwoord van de Vlaams minister van Finan-
ciën, Begroting en Gezondheidsbeleid wordt apart
bezorgd.

(Bovenvermelde bijlage ligt ter inzage bij het secre-
tariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schriftelij-
ke Vragen  –  red.)

Vraag nr. 167
van 19 mei 1998
van de heer CHRISTIAN VAN EYKEN

Gids Welkom in Vlaanderen  –  Selectie geadresseer-
den in de Rand

Personen met een naam die buitenlands klinkt,
kregen in de rand rond Brussel een brief met een
gids "Welkom in Vlaanderen" toegestuurd.

1. Hoe werden deze mensen geselecteerd ?

2. Zitten de gegevens over deze personen in een
bestand ?

3. Kunnen zij in het kader van de wet op de priva-
cy deze gegevens raadplegen ? Zo ja, op welke
wijze ?

4. Is dit schrijven enkel gericht aan buitenlanders ?
Zo ja, uit welke landen ?

5. Hoe wordt het onderscheid gemaakt tussen een
Belg met een vreemd klinkende naam en een
buitenlander ? 

Antwoord

De gids Welkom in Vlaanderen werd naar privé-
adressen verzonden in tweeëntwintig gemeenten in
de Vlaamse rand rond Brussel. De geselecteerden
zijn allen onderdaan van de Europese Unie en hun
adresgegevens werden vooraf via call-screening
getoetst op hun juistheid. Bij deze gelegenheid
werd hen tevens meegedeeld dat zij vanwege de
Vlaamse Gemeenschap een welkomgids zouden
ontvangen.

De Vlaamse Gemeenschap heeft hiertoe een over-
eenkomst afgesloten met een privé-bedrijf gespe-
cialiseerd in databasemarketing. Het aldus verkre-
gen adressenbestand is echter exclusief eigendom
van de Vlaamse Gemeenschap en wordt enkel
gebruikt voor het toezenden van relevante infor-
matie van de Vlaamse overheid. Het bestand bevat
enkel voor communicatie noodzakelijke identifica-
tiegegevens en de verwerking gebeurt alleen om
met de betrokkenen in contact te treden. De
betrokkenen kunnen te allen tijde deze gegevens
op eenvoudig verzoek laten wijzigen of schrappen.

Tot slot kan ik nog meedelen dat er heel wat posi-
tieve reacties zijn gekomen op deze brochure.
Velen hebben spontaan bijkomende exemplaren
aangevraagd voor familie en/of vrienden. Ook tal
van verenigingen en instellingen vragen deze bro-
chure aan om ze te bezorgen aan hun buitenlandse
leden en/of gasten.

Vraag nr. 168
van 19 mei 1998
van de heer MARC OLIVIER

Code van goed nabuurschap  –  Regio Nord-Pas-de-
Calais

Op vrijdag 8 mei laatstleden werd tussen de minis-
ter-president en de koninklijke commissarissen van
de Nederlandse provincies Limburg, Zeeland en
Noord-Brabant een code van goed nabuurschap
gesloten. De code moet tegengaan dat men van
elkaar bedrijven of kandidaat-investeerders poogt
af te snoepen. De code moet ook beletten dat
ondernemingen de verschillende overheden tegen
elkaar uit zouden spelen. De code voorziet onder
meer in een procedure voor de uitwisseling van
informatie en een jaarlijkse evaluatie.

In antwoord op een vroegere schriftelijke vraag
(nr. 190 van 7 juli 1997 ; Bulletin van Vragen en Ant-
woorden nr. 1 van 2 oktober 1997, blz. 7  –  red.)
deelde de minister-president mee dat binnen het
kader van de Euroregio-werkzaamheden die de
regio's Kent, Nord-Pas-de-Calais, het Brussels
Gewest, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest
rond de tafel brengen, besprekingen op gang wer-
den gebracht voor de uitwerking van een gelijkaar-
dige code.

Graag had ik van de minister-president vernomen
hoever deze besprekingen zijn gevorderd ? Met
welke instanties of administraties worden deze
besprekingen gevoerd in de vermelde regio's ?
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Wordt bij deze besprekingen gestreefd naar de
realisatie van dezelfde engagementen, een gelijk-
aardige jaarlijkse evaluatie en een procedure van
informatie-uitwisseling ?

Is er kans dat deze besprekingen snel uitmonden in
de ondertekening van een code ? Zo ja, wanneer
verwacht de minister-president dat deze onderte-
kening kan plaatsvinden ? 

Antwoord

Zoals reeds gemeld in mijn antwoord op vraag nr.
190 van 7 juli 1997 van de Vlaamse volksvertegen-
woordiger zijn er besprekingen op gang gebracht
voor de uitwerking van een code van goed nabuur-
schap in het kader van de Euroregio Kent, Nord-
Pas-de-Calais, Brussel Hoofdstedelijk Gewest, Wal-
lonië en Vlaanderen.

Een eerste ontwerptekst werd uitgewerkt door een
ambtelijke werkgroep en de code werd in principe
aanvaard door vier van de vijf regio's. Alleen Wal-
lonië had bezwaar tegen dergelijke code. Momen-
teel zijn de besprekingen in de werkgroep opnieuw
gestart teneinde de bezwaren geuit door Wallonië
te onderzoeken.

De besprekingen passen in Werkgroep I Economie
van de Euroregio en worden voor Vlaanderen
gevoerd door de administratie Economie.

Bij deze besprekingen wordt gestreefd naar een
code waarbij een jaarlijkse evaluatie en een proce-
dure van informatie-uitwisseling centraal staan.

Het is de bedoeling dat deze besprekingen in het
najaar kunnen worden afgerond en dat de onderte-
kening van de code nog dit najaar kan plaatsvin-
den.

Vraag nr. 170
van 19 mei 1998
van mevrouw GERDA RASKIN

Software voor onderwijs  –  Microsoft

Bij het bezoek van Bill Gates aan ons land werden
volgens persartikels toezeggingen gedaan om soft-
ware van Microsoft te leveren aan onderwijsinstel-
lingen.

1. Wat was de concrete inhoud van deze toezeg-
ging en om welke soft- en eventueel hardware
gaat het ?

2. Werden er hierover reeds verdere contacten
gelegd en welke richting gaat deze "overeen-
komst" uit ?

3. Wat is de kostprijs hiervan ?

4. Welke looptijd heeft deze overeenkomst ?

5. Gaat het om producten die compatibel zijn met
andere systemen ?

6. Houdt zulke overeenkomst geen versterking in
van de bijna-monopoliepositie van Microsoft,
waardoor deze overeenkomst niet louter in een
ondersteuning van het onderwijs past, maar ook
in een commercieel opzet om op termijn de
marktpositie van het bedrijf te versterken ?

Antwoord

1. Microsoft zal in het kader van het actiepro-
gramma PC/KD zijn softwareproducten tegen
sterk verminderde prijzen aanbieden. Tevens zal
Microsoft voor alle geïnteresseerde leraars
informatie- en opleidingssessies organiseren in
gans Vlaanderen. Microsoft zelf levert geen pc's
(hardware).

2. Naast Microsoft hebben ook IBM, Siemens-
Nixdorf, Digital, Compaq, Hewlett-Packard,
Dolmen, Sun, Dell Computers, Bull, Novell,
Apple en de leveranciers van educatieve soft-
ware Uitgeverij Averbode en Uitgeverij Van In
zich nu al geëngageerd om speciale kortingen
op hun producten toe te kennen aan de scholen.
Bedrijven bieden de kortingen uitsluitend aan
voor computers en toebehoren die in de scholen
terechtkomen, en niet daarbuiten.

Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd
aan schriftelijke protocolovereenkomsten met
de ondernemingen die reeds hun engagement
mondeling hebben uitgedrukt. Deze protocollen
moeten worden beschouwd als een soort morele
eenzijdige verbintenis, waarin bedrijven zich
bereid verklaren a) bepaalde voordelen aan
scholen toe te kennen en b) een aantal basis-
richtlijnen na te leven. De bepalingen die in het
protocol zijn opgenomen, zijn niet juridisch
afdwingbaar en hebben bijgevolg niet dezelfde
status als een contractuele verbintenis.

Een protocol bevat de volgende elementen :

– de verbintenis om aan alle scholen steeds de
laagst mogelijke prijs toe te kennen, onaf-
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hankelijk van het volume dat wordt afgeno-
men ;

– elke lokale dealer zal worden ingelicht over
de toe te kennen prijsreducties in het kader
van dit PC/KD-actieprogramma, zodat aan
alle scholen in Vlaanderen een gelijke
behandeling kan worden gewaarborgd ;

– de deelnemende bedrijven zullen op regel-
matige basis de scholen informeren over wij-
zigingen in hun prijs- en productaanbod.

Scholen mogen enkel gebruikmaken van de
aangeboden prijsreducties als ze computers aan-
kopen die ook daadwerkelijk in de school wor-
den ingezet en niet in andere circuits terechtko-
men. Teneinde de meewerkende bedrijven de
mogelijkheid te geven om eventuele misbruiken
op te sporen, zal de school verplicht zijn mini-
male identificatiegegevens (adres en identifica-
tienummer) vrij te geven (zal mee worden opge-
nomen bij facturatie van de aankopen).

3. De "overeenkomst" met Microsoft is geen over-
eenkomst in de contractuele betekenis. De
Vlaamse overheid heeft dus geen contract afge-
sloten met Microsoft voor de levering van
Microsoftsoftware aan scholen. Integendeel,
Microsoft engageert zich eenzijdig om tegen
zeer gunstige financiële voorwaarden producten
aan scholen aan te bieden. Het is een eenzijdige
verbintenis, waaraan uiteraard geen kostprijs is
verbonden.

4. Het protocol met Microsoft loopt in een eerste
fase gedurende 1998 en 1999.

5. Alle pc's zijn tegenwoordig Microsoft-compati-
bel. Ook op Apple computers kan men Micro-
softsoftware draaien.

6. Het klopt dat Microsoft ongeveer 85 % van de
pc-softwaremarkt in handen heeft. Vandaar het
belang dat ook deze softwareleverancier zich
engageert voor het PC/KD-programma. Mijn
oproep om mee deel te nemen aan het PC/KD-
project richt zich tot alle bedrijven die een
gelijkaardige protocolovereenkomst willen slui-
ten met de Vlaamse Gemeenschap. Ook soft-
wareconcurrenten van Microsoft hebben reeds
hun interesse laten blijken : Novell, Apple, Sun
(Java), Uitgeverij Averbode en Uitgeverij Van
In.

Het PC/KD-programma staat open voor alle
bedrijven die op het vlak van hardware, soft-

ware en/of opleidingen een zinvolle bijdrage
kunnen leveren. Het is dus zeker niet zo dat een
bedrijf, bij wijze van spreken, de onderwijs-
markt voor zich alleen kan opeisen. Integen-
deel, verschillende concurrenten zitten rond de
onderhandelingstafel en hebben al de intentie
uitgedrukt om zich mee in te schakelen in het
PC/KD-programma. Doel is om voor de scholen
de meest gunstige voorwaarden in de wacht te
slepen. Uiteindelijk beslissen de scholen zelf  –
en niet de overheid  –  welke soft- of hardware
zij aankopen.

Door de vrijemarktprincipes te laten spelen,
door de onderlinge concurrentie tussen leveran-
ciers aan te moedigen en door de eindverant-
woordelijkheid bij de scholen te leggen, bieden
we de beste garanties tegen monopolietoestan-
den.

Vraag nr. 195
van 12 mei 1998
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Gemeenteschool Linkebeek  –  Taalgebruik

Uit een op 24 april 1998 verschenen artikel in het
Franstalig weekblad Le Vif / l'Express kan worden
afgeleid dat de leerlingen van de Nederlandstalige
afdeling van de gemeenteschool van Linkebeek
een aantal activiteiten gezamenlijk met de Fransta-
lige afdeling uitvoeren.

Is de minister daarvan op de hoogte ?

Heeft hij reeds laten nagaan of de taalwetgeving
daarbij wordt gerespecteerd ? 

Antwoord

In Linkebeek zijn er twee gemeentescholen : een
Nederlandstalige en een Franstalige. Het zijn auto-
nome scholen en geen afdelingen van één en
dezelfde school.

MINISTER VICE-PRESIDENT 
VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS EN 
AMBTENARENZAKEN

LUC VAN DEN BOSSCHE
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Het decreet "basisonderwijs" van 25 februari 1997
verbiedt niet dat er tussen scholen van eenzelfde
schoolbestuur voor bepaalde activiteiten wordt
samengewerkt.

Ik heb geen weet van het feit dat er voor bepaalde
activiteiten wordt samengewerkt, vermits samen-
werkingsovereenkomsten niet ter goedkeuring
moeten worden voorgelegd. Niettemin moeten een
aantal principes in acht worden genomen. Scholen
die samenwerken, moeten alle bepalingen van het
decreet "basisonderwijs" en van het decreet
"rechtspositie" respecteren.

Samenwerking kan, maar vereist grote doorzichtig-
heid naar ouders, personeel, verificatie, inspectie en
administratie. Een aantal voorbeelden :

– het moet voor de ouders duidelijk zijn in welke
school hun kinderen zitten ;

– elke school moet een eigen schoolreglement
hebben ;

– elke school heeft haar eigen lestijdenpakket ;

– ...

De gezamenlijke organisatie van opvoedings- en
onderwijsactiviteiten is perfect mogelijk met Frans-
talige scholen in de faciliteitengemeenten, vermits
het decreet ook op hen van toepassing is.

Het is duidelijk dat hierbij de taalwetgeving moet
worden gerespecteerd.

Vraag nr. 196
van 14 mei 1998
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Franstalige muziekacademie Wezembeek-Oppem  –
Stand van zaken

In zijn antwoord op mijn interpellatie van 19 maart
van dit jaar aangaande de Franstalige afdeling van
de muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe in
Wezembeek-Oppem, kondigde de minister aan dat
terzake de nodige stappen zouden worden gezet
om de zaak in te leiden bij het Arbitragehof (Han-
delingen C66 van 19 maart 1998, blz. 13  –  red.).

Kan de minister een stand van zaken in dat ver-
band meedelen ?

De minister zegde bij dezelfde gelegenheid ook toe
de mogelijke opheffing van de Nederlandstalige

afdeling van de muziekacademie "eerstdaags" op
de agenda van de ministerraad te zullen plaatsen.

Is dit ondertussen al gebeurd ?

Werden er terzake al besluiten getrokken ? 

Antwoord

Het bestaan als zodanig van een in strijd met de
taalwetgeving georganiseerde en gesubsidieerde
onderwijsinstelling kan maar worden aangevoch-
ten door die bepalingen aan te vechten waarin
deze instelling wordt gesubsidieerd. De Vlaamse
Gemeenschap heeft zo bijvoorbeeld decreten hou-
dende de algemene uitgavenbegroting van de Fran-
se Gemeenschap voor vernietiging aangebracht bij
het Arbitragehof, teneinde de steun door de Franse
Gemeenschap aan culturele verenigingen in
gemeenten met een speciale taalregeling te doen
ophouden.

Gelet op de termijn van 6 maanden om een annu-
latieberoep in te leiden voor het Arbitragehof, kan
de Vlaamse Gemeenschap ten vroegste het decreet
van de Franse Gemeenschap houdende de uitga-
venbegroting 1998 aanvechten, in de mate dat
daarin de Franstalige muziekacademie van Wezem-
beek-Oppem wordt gesubsidieerd.

Aangezien dit decreet nog niet is gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad, is het procedureel nog niet
mogelijk enig initiatief te nemen. Voorzover deze
school nog zou bestaan op het moment dat de uit-
gavenbegroting is gepubliceerd, zal de zaak worden
ingeleid bij het Arbitragehof.

Dit betekent evenwel niet dat de zaak uit het oog
werd verloren. De provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant heeft op 8 mei jongstleden de
beslissing van de gemeenteraad van Wezembeek-
Oppem tot goedkeuring van de personeelsuitgaven
van het niet-gesubsidieerd personeel geschorst
wegens strijdigheid met artikel 127 van de Grond-
wet.

Vraag nr. 197
van 14 mei 1998
van de heer LUDO SANNEN

Biologielessen  –  Dissecties

Vandaag de dag worden er nog steeds dieren gedis-
secteerd in de lessen Biologie.
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Nu er zoveel alternatieven beschikbaar zijn, zoals
video's, dia's en filmbeelden en natuurgetrouwe
diermodellen, zijn dissecties in de lessen Biologie
totaal overbodig en niet wenselijk, aangezien ze ver-
mijdbaar dierenleed veroorzaken.

1. Welke maatregelen heeft de minister vice-presi-
dent genomen opdat er op het niveau van het
secundair en lager onderwijs geen dissecties meer
gebeuren ?

2. Welke maatregelen heeft hij tevens genomen om
de leerkrachten Biologie in het kader van bij-
scholingen op deze problematiek te wijzen ?

3. Welke maatregelen heeft hij ten slotte genomen
om de leerkrachten Biologie de nodige alterna-
tieven ter beschikking te stellen ?

4. Mogen leerlingen die ethische bezwaren hebben
tegen dissecties en bijvoorbeeld overtuigde vege-
tariërs zijn, ondertussen weigeren deze lessen bij
te wonen ? 

Antwoord

In het basisonderwijs is er geen sprake van lessen
Biologie met dissecties. In het leergebied Wereldo-
riëntatie zijn er onder andere leerdomeinen Natuur,
Technologie en Mens, maar geen enkel ontwikke-
lingsdoel of eindterm verwijst naar dissectie.

De dissecties van zoogdieren (witte ratten, konijnen)
gebeuren traditioneel in de eerste graad van het
secundair onderwijs.

Het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni
1996 legt de eindtermen en ontwikkelingsdoelen
vast die van kracht zijn in de eerste graad van het
secundair onderwijs. Dit besluit werd bekrachtigd
door het decreet van 26 juni 1996. De eindtermen en
ontwikkelingsdoelen zijn bepalend voor de leerplan-
nen van alle scholen. Zij maken geen melding van
dissecties !

De Vlaamse regering keurt de leerplannen al of niet
goed op basis van het advies van de inspectie
(besluit van de Vlaamse regering van 26 november
1996, artikel 7). Zij is bij deze goedkeuring gehouden
aan de wet van 29 mei 1959, artikel 6 (elke inrichten-
de macht is vrij de leerplannen vast te stellen, zij
kiest vrij haar pedagogische methodes).

Alleen in de leerplannen van het Vlaams Verbond
van het Katholiek Secundair Onderwijs zijn dissec-
ties "verplichte leerstof". De leerplannen van de

Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs
(ARGO) en van het Onderwijssecretariaat van de
Vlaamse Steden en Gemeenten (OVSG) maken in
het gedeelte "Leerstof" geen gewag van dissecties. In
de drie leerplannen worden in het gedeelte "Pedago-
gische wenken" richtlijnen gegeven met betrekking
tot de dissecties. Het is bijgevolg duidelijk dat voor
een deel van de scholen de dissecties niet verplicht
zijn en dat zij moeten worden gesitueerd in de peda-
gogische vrijheid die wordt gewaarborgd door de
wet van 29 mei 1959. Terloops kan worden aange-
stipt dat alle leerplannen de dissecties met de groot-
ste omzichtigheid benaderen. Zij wijzen ook op het
onvervangbaar karakter van een dissectie.

De minister van Onderwijs heeft in de loop der tach-
tiger jaren richtlijnen verstrekt met betrekking tot de
dissecties in scholen.

Deze richtlijnen luiden als volgt :

"Er mogen uitsluitend consumptiedieren ontleed
worden. Het dier is reeds dood als het op school
komt en werd volgens de reglementaire voorschrif-
ten door een bevoegd persoon geslacht".

Het idee achter deze richtlijnen is dat dieren niet
mogen worden gedood voor een dissectie. Door de
door de wet gewaarborgde pedagogische vrijheid
kan de wetgever moeilijk aan de leerkrachten ver-
bieden geslachte dieren of organen van dieren te
tonen en eventueel open te snijden. Een les over een
nier kan zeer goed worden geïllustreerd door een
varkensnier  –  die normaal in de handel te koop is  –
open te snijden. De leraar opent geslachte dieren die
bestemd zijn voor de verkoop  –  hij komt vaak met
de slager overeen de organen intact te laten, zodat
hij de ligging kan aantonen. De richtlijnen zijn opge-
nomen in alle leerplannen Biologie van de eerste
graad.

Onmiddellijk na het uitvaardigen van de hierboven
vermelde richtlijnen werd hieraan in een aantal stu-
diedagen aandacht besteed. De koepels en netten
hebben bij het in werking treden van de nieuwe leer-
plannen in studiedagen de nodige richtlijnen vers-
trekt. Er kan redelijkerwijze worden aangenomen
dat de problematiek van de dissecties op deze stu-
diedagen werd besproken.

De bestaande alternatieven zijn filmen, video-
opnamen, foto's en dies meer. Deze leermiddelen
bestaan (en worden volgens de inspectie ter ver-
vanging van de dissecties in toenemende mate in
de scholen gebruikt). Voor hun aankoop dienen de
scholen zelf in te staan. Zij beschikken hiervoor
over werkingsmiddelen.
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Alle leerplannen houden in hun pedagogische
wenken rekening met leerlingen die bezwaren heb-
ben tegen het bijwonen van dissecties. Twee van de
drie leerplannen schrijven voor dat deze leerlingen
met alternatieve taken kunnen worden belast,
onder voorwaarde dat deze taken dezelfde doel-
stellingen nastreven als de dissectie (bv. de inwen-
dige delen kunnen lokaliseren en beschrijven, ...).
Het geven van alternatieve taken behoort uiter-
aard tot de wettelijke mogelijkheden. De leerlin-
gen kunnen zich echter zonder wettige reden niet
onttrekken aan deze alternatieve taak.

Vraag nr. 198
van 14 mei 1998
van de heer DOMINIEK LOOTENS-STAEL

Scholen  –  Volkslied

Naar mij door leerlingen uit meerdere scholen
wordt meegedeeld, zouden leerlingen tijdens de
muzieklessen in het Nederlandstalig onderwijs wel
de Brabançonne leren zingen, maar niet de Vlaam-
se leeuw.

Bestaan er dienaangaande richtlijnen ?

Heeft de minister vice-president terzake eventueel
maatregelen getroffen ? 

Antwoord

Secundair Onderwijs

Hierover verwijs ik de Vlaamse volksvertegen-
woordiger naar mijn antwoord op schriftelijke
vraag nr. 3 van 22 september 1997 van de heer Jan
Caubergs (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr.
4 van 17 november 1997, blz. 544).

Basisonderwijs

De nieuwe eindterm 4.20 in de tekst aangenomen
door de Commissie voor Onderwijs, Vorming en
Wetenschapsbeleid (besluit van de Vlaamse rege-
ring van 27 mei 1997) werd als eindterm 4.17
gerangschikt in het leergebied Wereldoriëntatie,
leerdomein Maatschappij bij Politieke en juridische
verschijnselen. De tekst luidt : "4.17 : De leerlingen
kennen de erkende symbolen van de Vlaamse
Gemeenschap, met name feestdag, wapen, vlag,
volkslied en memoriaal." De eindtermen worden
van kracht op 1 september 1998. De kennis van het
volkslied van Vlaanderen wordt derhalve duidelijk
vermeld.

De tekst van eindterm 4.16 luidt : "De leerlingen
weten dat Vlaanderen één van de gemeenschappen
is van het federale België en dat België deel uit-
maakt van de Europese Unie. Ze weten dat elk een
eigen bestuur heeft waar beslissingen genomen
worden."

In het leergebied Muzische Vorming wordt nergens
gesteld welke liederen moeten worden aangeleerd.

Het schoolbestuur bepaalt overigens zelf wat op
school wordt aangeleerd. Echter met deze beper-
king : de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen
vastgelegd in het decreet van 15 juli 1997 (en
besluit 27 mei 1997) moeten, behoudens toegestane
afwijkingen, herkenbaar zijn opgenomen in elk
leerplan van elke gefinancierde en gesubsidieerde
school.

Vraag nr. 199
van 15 mei 1998
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Directeurs faciliteitenscholen  –  Taalexamens

In maart 1998 deelde de minister mij naar aanlei-
ding van mijn interpellatie over de pedagogische
inspectie in de Franstalige scholen van de Vlaamse
faciliteitengemeenten mee dat de weddes van de
tijdelijk aangestelde directeurs van Franstalige
scholen niet worden gesubsidieerd als niet is vol-
daan aan de taalwetgeving. Dit laatste veronder-
stelt dat betrokkenen een taalexamen niveau 2+
afleggen bij het Vast Wervingssecretariaat (VWS).
De meeste directeurs waren op dat ogenblik voor
het examen ingeschreven.

1. Kan de minister preciseren of de subsidiëring
van de wedde van de betrokkenen pas ingaat
nadat ze voor het examen zijn geslaagd ? Geldt
die subsidiëring in voorkomend geval al dan
niet met terugwerkende kracht ?

2. Hoeveel directeurs zijn er op dit ogenblik nog
niet ingeschreven voor het VWS-examen ?
Heeft de minister m.b.t deze laatste categorie
reeds maatregelen getroffen ? 

Antwoord

1. De salarissubsidiëring van de tijdelijke direc-
teurs gaat pas in nadat ze voor het examen zijn
geslaagd. De subsidiëring heeft geen terugwer-
kende kracht, ze gaat in op de dag dat het
getuigschrift door het VWS wordt uitgereikt.
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2. Van de vijf vastbenoemde directeurs die niet
voldeden inzake taalvereisten namen er vier
deel aan het taalexamen georganiseerd tijdens
de eerste trimester 1998. Drie deelnemers slaag-
den voor het examen.

De enige tijdelijke directeur nam eveneens deel
aan dit examen, doch slaagde niet.

De salarissubsidiëring voor dit ambt van direc-
teur wordt, zoals voorheen reeds het geval was,
niet toegekend.

Vraag nr. 200
van 19 mei 1998
van de heer HERMAN LAUWERS

Luchthavens Deurne en Oostende  –  Statutaire
tewerkstelling

Verschillende personeelsleden van de regionale
luchthavens zijn geslaagd voor een statutaire
betrekking bij het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, wat noodzakelijk is om aldaar een
hiërarchische en geldelijke loopbaan op te bouwen.
Contractuelen hebben namelijk geen recht op een
hiërarchische en geldelijke loopbaan.

Wie statutair wenst te worden, moet echter een
betrekking in Oostende aanvaarden, aangezien er
momenteel geen vooruitzichten zijn voor mutaties
naar Antwerpen. In Oostende stelt men 13 statutai-
re betrekkingen in het vooruitzicht.

Nochtans, zoals in Antwerpen een audit (Ernst &
Young) loopt naar de beheersvorm, is de situatie
op de luchthaven van Oostende juist dezelfde, ver-
mits ook daar een audit loopt (Spiekermann).

Deze vooruitzichten geven enorme menselijke pro-
blemen in Antwerpen en in Oostende. Daar 6 con-
tractuelen van Antwerpen, 1 contractueel van Oos-
tende en 6 buitenstaanders voorkeur krijgen om in
Oostende te postuleren voor de 13 betrekkingen,
zullen 5 Oostendse contractuelen hun baan verlie-
zen door hun rangschikking, niettegenstaande zij
zijn geslaagd voor het wervingsexamen.

Wanneer men dan later toch statutaire personeels-
leden zou aanwerven op de luchthaven van Ant-
werpen, dienen de reeds ontslagen contractuele

werknemers van de luchthaven van Oostende
opnieuw te worden opgenomen uit de werfreserve.

1. Waarom worden in Oostende wel en in Antwer-
pen geen statutaire personeelsleden aangewor-
ven ?

2. Kan in Oostende op lange termijn statutaire
tewerkstelling gegarandeerd blijven voor het
personeel van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap ?

3. Waarom moeten de eerst gerangschikte kandi-
daten die momenteel contractuele personeelsle-
den zijn van de luchthaven van Antwerpen, een
standplaatswijziging aanvaarden naar Oostende
om statutair te worden, wetende dat aldaar ook
een audit aan de gang is, waarvan het resultaat
nog niet gekend is ? 

Antwoord

Het vergelijkend wervingsexamen voor technische
assistenten (functie : luchtvaartbrandweerman :
rang D1) met het nummer ANV 97008 is geldig
voor de beide regionale luchthavens.

In het reglement was er wel alleen voor Oostende
gestipuleerd dat er in de toekomst een tiental
betrekkingen zouden vacant worden. Gelet op het
feit dat bij de organisatie van dit examen de studie
omtrent de eventuele privatisering van de luchtha-
ven van Deurne reeds gepland was, werd er immers
afgesproken om daar voorlopig geen statutairen
meer aan te werven. Inmiddels is er echter ook een
studie over de toekomstige ontwikkeling van de
luchthaven van Oostende van start gegaan. Om die
reden wordt er momenteel in beide luchthavens
een beroep gedaan op contractuele personeelsle-
den.

Wat de brandweer betreft, wordt hiervoor bij voor-
rang geput uit de geslaagden voor voormeld aan-
wervingsexamen.

Momenteel zijn er dus geen problemen inzake
mobiliteit.

Het toekomstig personeelsbeleid en het statuut
van het luchthavenpersoneel hangen samen met de
beheersvorm die uiteindelijk door de Vlaamse
regering zal worden gekozen. Tot op heden is er
terzake echter nog geen beslissing gevallen.
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Vraag nr. 201
van 19 mei 1998
van de heer FILIP DEWINTER

Luchthavens Deurne en Oostende  –  Statutaire
tewerkstelling

Zowel voor de luchthaven van Deurne als voor de
luchthaven van Oostende wordt er momenteel een
audit over de beheersvorm gehouden. De firma
Ernst & Young verzorgt de doorlichting van Deur-
ne en het bedrijf Spiekermann die van Oostende.

Blijkbaar wordt momenteel het dossier inzake de
statutaire aanwervingen voor de luchthaven van
Deurne geblokkeerd. In Oostende zouden er ech-
ter nog wel statutaire betrekkingen beschikbaar
zijn. Een statuut is noodzakelijk om een hiërarchi-
sche en geldelijke loopbaan op te bouwen aan het
ministerie (contractuele werknemers kunnen
namelijk geen beroep doen op zo'n loopbaan).

Deze situatie kan aanleiding geven tot vervelende
sociale situaties. Vooreerst kan de bovenstaande
blokkering in Deurne tot gevolg hebben dat werk-
nemers die een statutaire betrekking ambiëren, een
plaats in Oostende moeten aanvaarden. Vervolgens
kan het mogelijk zijn dat personeel dat momenteel
in Oostende werkt, wegens een minder goede rang-
schikking bij een eventueel vergelijkend wervings-
examen plaats moet ruimen voor nieuw aangewor-
ven statutair personeel of voor contractueel perso-
neel uit Deurne dat statutair wordt.

Recentelijk had er een vergelijkend wervingsexa-
men voor LH/brandweer aan de regionale luchtha-
vens (ANV97008) plaats. Een dertigtal personen,
waarvan de helft nu reeds werkzaam is op de lucht-
havens van Deurne en Oostende, blijkt voor dit
examen geslaagd te zijn. Ten gevolge van de huidi-
ge blokkering kunnen blijkbaar de nog aan te wer-
ven statutaire brandweerlieden alleen statutair
benoemd worden in Oostende en niet in Antwer-
pen. Dit zou inhouden dat sommige personen die
nu in Deurne werken, slechts als statutair perso-
neel in Oostende kunnen worden benoemd en dus
omwille van hun statuut moeten verhuizen van
Antwerpen naar Oostende.

1. Klopt het dat er momenteel alleen nog voor de
luchthaven van Oostende statutair personeel
wordt aangeworven en niet meer voor de lucht-
haven van Deurne ? Wat is de reden hiervan ?

2. Ligt de uitvoering van de audit voor Deurne
aan de basis van deze niet-aanwerving ? Zo ja,

waarom geldt deze statutaire aanwervingsstop
alleen voor Deurne en niet voor Oostende, waar
ook een audit aan de gang is ?

3. Kan de Vlaamse regering garanderen dat zowel
de luchthaven van Deurne als van Oostende in
de toekomst zal blijven werken met statutair
personeel van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap ?

4. Klopt het dat personen die voor het vergelij-
kend wervingsexamen voor LH/brandweer aan
de regionale luchthavens (ANV97008) slaag-
den, nog maar alleen statutair kunnen worden
benoemd in Oostende en niet in Deurne ?
Houdt dit in dat zij die momenteel in Deurne
werken dus zullen moeten muteren ?

Op welke wijze past deze mogelijke "verhuis"
van personeelsleden van Deurne naar Oostende
in de mobiliteitsvisie van de Vlaamse regering ?
Is de luchthaven van Oostende vlot bereikbaar
vanuit Antwerpen met het openbaar vervoer ?

Schept deze gang van zaken geen hoogst onze-
kere situatie voor het in de toekomst nog te
benoemen statutair personeel ?

5. Hebben de audits al een besluit geformuleerd
over een mogelijk toekomstig personeelsbeleid
(bv. een mogelijke inkrimping van personeel) ? 

Antwoord

Het vergelijkend wervingsexamen voor technisch
assistenten (functie : luchtvaartbrandweerman :
rang D1) met het nummer ANV 97008 is geldig
voor de beide regionale luchthavens.

In het reglement was er wel alleen voor Oostende
gestipuleerd dat er in de toekomst een tiental
betrekkingen zouden vacant worden. Gelet op het
feit dat bij de organisatie van dit examen de studie
omtrent de eventuele privatisering van de luchtha-
ven van Deurne reeds gepland was, werd er immers
afgesproken om daar voorlopig geen statutairen
meer aan te werven. Inmiddels is er echter ook een
studie over de toekomstige ontwikkeling van de
luchthaven van Oostende van start gegaan. Om die
reden wordt er momenteel in beide luchthavens
een beroep gedaan op contractuele personeelsle-
den.
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Wat de brandweer betreft, wordt hiervoor bij voor-
rang geput uit de geslaagden voor voormeld aan-
wervingsexamen.

Momenteel zijn er dus geen problemen inzake
mobiliteit.

Het toekomstig personeelsbeleid en het statuut
van het luchthavenpersoneel hangen samen met de
beheersvorm die uiteindelijk door de Vlaamse
regering zal worden gekozen. Tot op heden is er
terzake echter nog geen beslissing gevallen.

Vraag nr. 202
van 19 mei 1998
van de heer FRANCIS VERMEIREN

Ministerie Vlaamse Gemeenschap  –  Vakantiejobs

De federale regering heeft zopas een ontwerp van
omzendbrief goedgekeurd over de indienstneming
van contractuelen voor de vervanging van statutai-
re personeelsleden die wegens de jaarlijkse vakan-
tie afwezig zullen zijn in 1998.

Er wordt onder meer voorzien in studentenar-
beidscontracten, teneinde de continuïteit van de
diensten te waarborgen.

1. In dit verband vernam ik graag of de Vlaamse
regering een gelijkaardige regeling heeft uitge-
werkt ?

Zo ja, op welke wijze worden eventuele geïnte-
resseerden in kennis gesteld van de voorwaar-
den voor een tijdelijk aanwerving ?

Kunnen zij kiezen in welk departement of over-
heidsdienst zij worden tewerkgesteld ?

Wordt daarbij rekening gehouden met de aard
van de studies van die studenten ?

Tot welke dienst moeten zij zich wenden om
voor een vakantiejob in aanmerking te komen ?

Hebben zij ook recht op een verplaatsingsver-
goeding ? 

2. Heeft men momenteel reeds enig zicht op het
aantal studenten dat in dienst zou kunnen wor-
den genomen om afwezige personeelsleden van
het Vlaams Gewest te vervangen ?

3. Wordt de indienstneming van tijdelijken met
een studentenarbeidscontract toegepast in alle

diensten van de Vlaamse regering verspreid
over het Vlaams Gewest ? 

Antwoord

1. De Vlaamse regering past voor het in dienst
nemen van werkstudenten de omzendbrief toe
die geldig is voor de diensten van de Vlaamse
regering (ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap en wetenschappelijke instellingen) en de
Vlaamse openbare instellingen. Daarbij dienen
de regels geldig voor de aanwerving van con-
tractueel personeel te worden toegepast.

Er worden werkstudenten in dienst genomen
voor het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, de Vlaamse Openbare Instellingen en de
dienst met afzonderlijk beheer Schoonmaak
(DAB).

De kandidaten worden gerekruteerd en geselec-
teerd op basis van kandidatuurstellingen die
worden ingediend bij de Vlaamse minister van
Onderwijs en Ambtenarenzaken zelf, via de
afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen
van de administratie Ambtenarenzaken of via
de DAB Schoonmaak bij het departement
Algemene Zaken en Financiën.

In het ministerie zelf gaat het om allerlei func-
ties (zowel administratieve als technische of als
restaurantpersoneel), in de DAB Schoonmaak
betreft het alleen functies als
schoonma(a)k(st)er en de Vlaamse openbare
instellingen beslissen autonoom welke functies
zij openstellen voor werkstudenten.

De kandidaten kunnen zelf niet kiezen bij welk
departement of welke overheidsdienst zij zullen
terechtkomen, maar worden toegewezen aan de
departementen op basis van compacte functie-
beschrijvingen, waarbij zoveel mogelijk reke-
ning wordt gehouden met de aard van hun stu-
dies.

De kandidaten kunnen  –  zoals reeds werd ver-
meld  –  een kandidatuur indienen bij :

– ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
departement Algemene Zaken en Financiën
administratie Ambtenarenzaken
afdeling Wervingen en Personeelsbewegin-
gen
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
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die de kandidaturen doorstuurt naar de
Vlaamse minister van Onderwijs en Ambte-
narenzaken ;

– elk lid van de Vlaamse regering ;

– dienst met afzonderlijk beheer Schoonmaak
administratie Logistiek Management
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel

De werkstudenten hebben, zoals de andere per-
soneelsleden van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, recht op de terugbetaling van
het wettelijk vastgestelde bedrag als tegemoet-
koming in de gemaakte reiskosten (treinkaart,
abonnement De Lijn enz.).

2. Voor het jaar 1998 heeft de Vlaamse regering
op 28 april 1998 beslist om 150 werkstudenten
voltijds voor de duur van één maand aan te wer-
ven bij het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap tijdens de maanden juli, augustus en sep-
tember 1998. Op 25 mei 1998 keurde de Vlaam-
se regering de aanwerving van 60 werkstuden-
ten in halftijdse functies voor de DAB Schoon-
maak goed.

De Vlaamse openbare instellingen bepalen zelf
het aantal werkstudenten dat zij wensen aan te
werven.

3. Voor de indienstneming van werkstudenten
wordt gebruikgemaakt van de wettelijk ver-
plichte schriftelijke overeenkomst voor tewerk-
stelling van studenten. Het gebruik hiervan
wordt eveneens opgelegd in voormelde
omzendbrief. Een model ervan kan worden
teruggevonden als bijlage bij die omzendbrief.

Vraag nr. 203
van 19 mei 1998
van mevrouw LYDIA MAXIMUS

Roken en schoolmoeheid  –  Campagnes en maatre-
gelen

In het federaal parlement werden onlangs initiatie-
ven genomen om publiciteit voor tabak te verbie-
den. Deze wetsvoorstellen beoogden een daling
van het verbruik van tabaksproducten, vooral bij
jongeren. Verschillende onderzoeken hebben
immers aangetoond dat tabaksreclame het ver-
bruik ervan doen toenemen bij jongeren.

In enkele recente krantenartikels wordt dit gege-
ven bevestigd. Sinds 1990 stijgt het aantal jongeren
dat rookt. Aanvankelijk rookten hoofdzakelijk jon-
gens, thans 33 % van de 15- tot 18-jarigen. Bij de
meisjes van dezelfde generatie bedraagt dit percen-
tage vandaag 23 %. Dit ligt aanzienlijk hoger dan
enkele jaren geleden. Deze stijging wordt vooral
waargenomen in het beroepsonderwijs.

Het alcoholverbruik van de schoolgaande jeugd
geeft niet veel meer hoop : op dit ogenblik zou 58
% van de jongens tussen 15 en 18 jaar wekelijks
alcohol drinken. Ook hier laten de meisjes zich niet
onbetuigd : 33 % zou wekelijks alcoholische dran-
ken verbruiken.

Deze situatie doet zich ook voor in de meeste lan-
den die deel uitmaken van de Raad van Europa.
Als mogelijke oorzaken worden enerzijds de steeds
meer op jongeren gerichte reclamecampagnes van
de tabaksindustrie genoemd, maar anderzijds zou
ook "schoolmoeheid" aan de basis liggen van deze
ongezonde leefgewoontes.

1. Welke sensibiliseringscampagnes tegen het
roken worden vandaag georganiseerd in het
secundair onderwijs, vooral in het beroepson-
derwijs ?

Worden deze campagnes op hun efficiëntie geë-
valueerd ? 

2. Werd reeds een onderzoek ingesteld naar de
redenen van de "schoolmoeheid" en de gevol-
gen ervan ?

Welke maatregelen werden genomen om dit te
verhelpen ? 

Antwoord

1. De Vlaamse onderwijsoverheid heeft naar de
scholen toe geen sensibiliseringscampagnes
opgezet tegen het roken. Initiatieven dienaan-
gaande kunnen, al dan niet lokaal, wel genomen
zijn door de onderwijsverstrekkers (inrichtende
machten of koepels ervan, respectievelijk
schooldirecties) en/of door verenigingen uit de
non-profitsector die actief zijn op het vlak van
gezondheid en milieu.

Wat de leerprogramma's in het secundair
onderwijs betreft, vestig ik niettemin de aan-
dacht op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen
die progressief, leerjaar na leerjaar, worden
ingevoerd. Naast vakgebonden zijn er ook vak-
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overschrijdende eindtermen en ontwikkelings-
doelen, waaronder gezondheidseducatie.

Het is evident dat binnen deze context ten aan-
zien van jongeren en adolescenten het feno-
meen van de lichamelijke en psychische versla-
ving wordt belicht.

Ten slotte refereer ik aan de federale reglemen-
tering vervat in het koninklijk besluit van 15
mei 1990 tot het verbieden van het roken in
bepaalde openbare plaatsen, dat zich qua toe-
passingsveld ook naar onderwijsinstellingen uit-
strekt.

2. De onderwijstijdschriften "Klasse voor Leer-
krachten", "Klasse voor Ouders" en "Klasse
voor Jongeren" besteden geregeld aandacht aan
schoolmoeheid, recentelijk nog in de nummers
van maart van dit jaar. Een uitgebreide litera-
tuurlijst met publicaties over deze problematiek
vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger als
bijlage.

Schoolmoeheid als groeiend maatschappelijk
probleem hangt samen met tal van factoren die
niet exclusief hun oorsprong vinden in het
onderwijs zelf (gezins- en sociale relaties, mate-
rialisering van de leefwereld ...). Niettemin wor-
den door de onderwijsverantwoordelijken
beleidsmaatregelen genomen om schoolmoe-
heid te bestrijden.

Ik illustreer dit door zeer actueel de aandacht te
vestigen op het ontwerp van decreet rond het
secundair onderwijs dat thans in behandeling is
in het Vlaams Parlement.

Eén van de doelstellingen van de hervorming
van het secundair onderwijs is het optimaliseren
van de studiekeuze en leerlingenoriëntering.
Door het huidig versnipperd en ondoorzichtig
onderwijsaanbod komen leerlingen vaak niet in
die opleiding terecht welke past bij hun aanleg
en interesse ; ook het traditioneel leerjaarge-
bonden onderwijssysteem kan voor bepaalde
leerlingen funest werken.

Overzitten, veelvuldige schoolverandering, apa-
thie en (vroegtijdig) afhaken zonder enige kwa-
lificatie zijn daarvan het gevolg.

Daarom stelt het ontwerpdecreet diverse maat-
regelen voorop die de transparantie van het stu-
dieaanbod moeten verhogen, zoals samenwer-
king van scholen plus één PMS-centrum in een
scholengemeenschap "nieuwe stijl", reductie

van de waaier van studierichtingen, meer duide-
lijke profilering van onderwijsvormen ...

Verder wordt de basis gelegd voor de modulari-
sering van het beroepsonderwijs, wat er op ter-
mijn moet toe leiden dat leerlingen flexibel kun-
nen opteren voor het volgen naar eigen tempo
en belangstelling van cumuleerbare modules
van globale opleidingen ; bij intrede in het
beroepsleven kan daardoor een minimale start-
kwalificatie worden gegarandeerd.

(Bovenvermelde bijlage ligt ter inzage bij het secre-
tariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schriftelij-
ke Vragen  –  red.)

Vraag nr. 204
van 19 mei 1998
van de heer ETIENNE VAN VAERENBERGH

PMS-centrum VGC  –  Werkingsgebied

Het psycho-medisch-sociaal centrum (PMS) van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt in
scholen in Vlaams-Brabant (Sint-Martens-Lennik,
Hoegaarden, Tienen, Wespelaar, Diegem, Haacht,
Zaventem, Sterrebeek, Sint-Stevens-Woluwe, Lin-
kebeek, Wemmel, Wakkerzeel, Veltem-Beisem,
Mollem) en Waals-Brabant (Ottignies).

Is dit wettelijk, aangezien de VGC enkel bevoegd is
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

Zo neen, heeft de minister terzake reeds maatrege-
len genomen ? 

Antwoord

De Vlaamse Gemeenschapscommissie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de bevoegd-
heid om een PMS-centrum op haar grondgebied op
te richten. Het psycho-medisch-sociaal centrum
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is
gehuisvest in 1000 Brussel .

Het psycho-medisch-sociaal centrum zelf dat door
de Vlaamse Gemeenschapscommissie is opgericht,
kan binnen de vigerende regelgeving inzake onder-
wijscontracten afsluiten met scholen in en buiten
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op dezelfde wijze bijvoorbeeld kunnen scholen
waarvan de inrichtende macht behoort tot steden
en gemeenten, contracten afsluiten met centra van
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het gemeenschapsonderwijs of met centra die
behoren tot het gesubsidieerd onderwijs . Deze
centra zijn dan ook niet noodzakelijkerwijze gele-
gen binnen dezelfde gemeente als de gemeente
waartoe de school die het contract afsluit, behoort.

Door de schaalvergroting waarin het voorontwerp
van decreet inzake de centra voor leerlingenbege-
leiding voorziet, zullen vanzelfsprekend meerdere
scholen of scholengemeenschappen contracten
moeten afsluiten met centra voor leerlingenbege-
leiding die niet in dezelfde gemeente gelegen zijn.

Vraag nr. 205
van 25 mei 1998
van mevrouw PATRICIA CEYSENS

Verpleegkunde  –  Vierdegraadsopleiding

Sinds een jaar is de studie van gebrevetteerde ver-
pleegkundige omgevormd tot een vierdegraadsop-
leiding. De inhoud van de leerstof is hierbij in die
mate gewijzigd dat dit heeft geleid tot een degrada-
tie van de studie. Het gevolg hiervan is dat verschil-
lende ziekenhuisdirecties niet langer vierdegraads-
verpleegkundigen wensen aan te werven in hun
instelling.

1. Kan de minister garanderen dat de opleiding tot
vierdegraadsverpleegkundige voldoet aan de
aanwervingsvoorwaarden zoals vereist door de
ziekenhuisdirecties ?

2. Dreigt de degradatie van de studie niet tot
gevolg te hebben dat binnen een Europese con-
text de opleiding van vierdegraadsverpleegkun-
dige als onvoldoende wordt aangezien om de
titel van verpleegkundige te verwerven ?

3. Heeft er inzake de omvorming van de opleiding
van gebrevetteerde verpleegkundige tot vierde-
graadsverpleegkundige overleg plaatsgevonden
met de federale minister van Volksgezondheid ?

Zo ja, welke waren de conclusies van dit over-
leg ?

4. Heeft er inzake de omvorming van de opleiding
van gebrevetteerde verpleegkundige tot vierde-
graadsverpleegkundige overleg plaatsgevonden
met de directies van de ziekenhuizen, de vak-
bonden en beroepsorganisaties ?

Zo ja, welke waren de conclusies van dit over-
leg ?

5. Heeft de minister reeds overwogen tegemoet te
komen aan de verzuchtingen van de ziekenhui-
zen om de opleiding tot vierdegraadsverpleeg-
kundige te vervangen door een twee jaar duren-
de opleiding tot verzorgende ?

6. Waarom worden de vierdejaarsopleidingen
(specialisatiejaren), die volledig ten laste zijn
van de leerlingen, niet afgeschaft en vervangen
door een bijkomende opleiding die pas kan
worden gevolgd na enkele jaren beroepserva-
ring ?

Antwoord

1. De vaststelling van de voorwaarden inzake
beroepsuitoefening en aanwerving is geen
onderwijsmaterie, zodat ik over geen bevoegd-
heid terzake beschik.

Het is mij evenwel bekend dat tot hiertoe afge-
studeerden van het secundair onderwijs in de
verpleegkunde zonder problemen terechtkun-
nen in ziekenhuizen, psychiatrische verpleegin-
stellingen, de thuiszorg en de bejaardenzorg. Er
is bijna geen werkloosheid bij afgestudeerden.
Het advies van de Vlaamse Onderwijsraad
(VLOR) van december 1996 betreffende het
beroepsprofiel van de verpleegkundigen ver-
meldt zelfs een dreigend reëel tekort aan dit
soort van verpleegkundigen. Daarom organi-
seert ook de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-
middeling en Beroepsopleiding (VDAB) cur-
sussen die voorbereiden op de examencommis-
sie van de Vlaamse Gemeenschap voor de vier-
de graad.

Indien zich op het vlak van inzetbaarheid in de
ziekenhuissector ontwikkelingen zouden voor-
doen die tot een bijsturing van het onderwijsbe-
leid ten aanzien van het secundair onderwijs in
de verpleegkunde nopen, dan zal ik niet nalaten
de nodige conclusies te trekken. Eventueel kan
dit op termijn leiden tot een inhoudelijke bijstu-
ring, waardoor de opleiding minder naar het
ziekenhuiswezen wordt georiënteerd.

2. Bij de omschakeling per 1 september 1996 van
het aanvullend secundair beroepsonderwijs
naar de vierde graad werden de leerprogram-
ma's geactualiseerd én opgewaardeerd. De stu-
dierichtingen Ziekenhuisverpleegkunde, respec-
tievelijk Psychiatrische Verpleegkunde werden
geconcipieerd in overeenstemming met de
Europese richtlijn 77/453/EEG van 27 juni 1977,
zoals gewijzigd door de richtlijn 89/595/EEG
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van 10 oktober 1989, respectievelijk de aanbe-
veling van 16 april 1986.

Rekening houdend met de driejarige studie-
duur, het globaal lesvolume en de interne ver-
houding tussen theoretisch en klinisch onder-
wijs, draagt het secundair onderwijs in de ver-
pleegkunde de volledige goedkeuring weg van
de Europese instanties. Ik neem dan ook vol-
strekt afstand van het begrip "degradatie" van
de studie.

3. De omvorming naar de vierde graad heeft des-
tijds het voorwerp uitgemaakt van onderhande-
lingen met zowel de inrichtende machten (of
representatieve verenigingen ervan) als de syn-
dicale organisaties. Daarnaast werd nauw
samengewerkt met de administratie Gezond-
heidszorg, ressorterend onder de Vlaamse
minister bevoegd voor het Gezondheidsbeleid.
Hierdoor kon, in de mate van het mogelijke,
met de adviezen en suggesties van de beroeps-
wereld rekening worden gehouden ; de behoefte
aan een zogenaamd "tweede deskundigheidsni-
veau" (naast de hogergeschoolden) was over-
duidelijk.

4. Of bij de ziekenhuizen werkelijk de verzuchting
bestaat om de opleiding tot vierdegraadsver-
pleegkundige te vervangen door een twee jaar
durende opleiding tot verzorgende, laat ik in het
midden. Wel weet ik dat, ter gelegenheid van de
op 22 en 23 oktober 1997 georganiseerde ronde-
tafelconferentie voor verpleegkunde, de federa-
le minister van Volksgezondheid een reeks her-
vormingsplannen heeft geformuleerd die onder
meer in die zin gaan.

Concreet stelt de federale minister voor, na een
overgangsperiode, de vierdegraadsopleiding uit-
dovend te maken met behoud van rechten voor
afgestudeerden ; tevens wordt een nieuwe
beroepsgroep van verzorgenden vooropgesteld
die wel verpleegkundig-ondersteunende en
comforttaken, maar geen zuiver verpleegkundi-
ge taken zullen vervullen.

De implementatie van deze visie vergt een over-
leg met de gemeenschappen. Mijn standpunt
dienaangaande mag niet los worden gezien van
de elementen die ik hierboven heb aangehaald.
Hoe dan ook gaat het om federale voorstellen
die in hoofde van alle belanghebbenden in de
sector nog steeds voor discussie vatbaar zijn.

5. Houders van een diploma in de Ziekenhuisver-
pleegkunde of in de Psychiatrische Verpleeg-

kunde kunnen met één bijkomend studiejaar (=
een vierde jaar) het tweede verpleegdiploma
verwerven. Voorzover het regelmatige leerlin-
gen betreft, komen zij in aanmerking voor de
financiering of subsidiëring van de school. De
opleidingskosten vallen met andere woorden
niet ten laste van de leerlingen zelf.

Ik veronderstel dat de Vlaamse volksvertegen-
woordiger dan ook alludeert op de voortgezette
opleidingen in het hoger onderwijs, waarvoor
een andere wetgeving en reglementering
vigeert.

Vraag nr. 207
van 27 mei 1998
van de heer HERMAN SUYKERBUYK

Nieuwe spelling in het onderwijs  –  Toepassing

Wat heeft de minister reeds ondernomen om de
toepassing van de nieuwe spelling te bevorderen in
het onderwijs ?

Zijn er instructies om bijvoorbeeld bij de beoorde-
ling van de examens met fouten tegen de nieuwe
spelling rekening te houden ?

Of heeft de minister andere middelen bedacht
opdat de schrijfwijze, zoals ze nu eenmaal in het
onderwijs moet worden gevolgd en dus door de
leerlingen moet zijn gekend, ook effectief wordt
gebruikt ? 

Antwoord

1. Ingevolge het besluit van de Vlaamse regering
van 30 mei 1996 werd de nieuwe spelling van
kracht op 1 september 1996. Tot en met 31
augustus 1997 mocht de oude spelling nog wor-
den gebruikt ; er was dus een overgangsperiode
van één jaar.

De diensten van de Vlaamse regering, de
Vlaamse openbare instellingen en het Vlaams
Parlement passen al vanaf 1 september 1996 de
nieuwe spellingsregels toe. De afdeling Kansela-
rij van het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap heeft toen een aantal acties ondernomen
en een aantal hulpmiddelen ter beschikking
gesteld van de personeelsleden. De hiervoor
aangemaakte folder en brochure waren ook
onmiddellijk geschikt voor een brede versprei-
ding naar het grote publiek.
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Vanaf september 1996 werd door het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap naar alle Vla-
mingen een intensieve informatiecampagne
over de nieuwe spelling gevoerd waarbij de
scholen zowel de folder "De spelling in een
notendop" als de brochure "De nieuwe spelling
... in de nieuwe spelling" ontvingen. De brochu-
re werd samen met het tijdschrift Klasse naar
alle leerkrachten verstuurd en via de gemeenten
konden bijkomende exemplaren worden
besteld, ook voor de leerlingen. Deze brochure
is opgevat als een soort zelfstudiepakket, waar-
bij men in eigen tempo de nieuwe regels kan
aanleren. Vanaf 1 september 1996 kon men op
BRTN-teletekst pagina 658 spellingvraagjes
oplossen en aldus de nieuwe spelling inoefenen.
Een video over de nieuwe spelling kan sedert
het najaar van 1996 in de openbare bibliotheken
worden geleend. In ongeveer alle scholen werd
door een interne of door een externe deskundi-
ge aan de leerkrachten een toelichting gegeven
bij de nieuwe spelling. Deze ruime informatie-
en voorbereidingscampagne heeft ertoe geleid
dat in de lessen Nederlands de nieuwe spelling
overal wordt aangeleerd en ingeoefend.

De rol van de minister in deze materie is ander-
zijds ook beperkt. De minister bepaalt dat de
nieuwe spelling vanaf een bepaalde datum moet
worden gevolgd. Hij zorgt voor een optimale
informatieverspreiding. Hoe men de nieuwe
spelling in de scholen aanleert, behoort dan tot
de vrijheid van pedagogische methode. De scho-
len kunnen via hun begeleidingsdiensten en
navorming inspelen op specifieke noden van de
leerkrachten.

Door de inspectie werden er tot nu toe geen
problemen gesignaleerd en uit de doorlichting
blijkt dat de nieuw voorgeschreven schrijfwijze
daadwerkelijk en effectief wordt gebruikt.

2. Naast het feit dat de organisatie van de exa-
mens tot de autonomie van de scholen behoort,
zijn instructies om spellingsfouten mee te verre-
kenen bij de beoordeling van examens daaren-
boven betwistbaar. Het is immers goed mogelijk
dat verbaal minder sterke leerlingen (vaak in
het technisch secundair onderwijs en het
beroepssecundair onderwijs) wel hun vak goed
beheersen, maar te veel punten zouden verlie-
zen door deze fouten te verrekenen. Men mag
niet overdrijven ; voor een technicus geldt dat
hij/zij in de eerste plaats een goede technicus
moet zijn en in de tweede plaats een correcte-
spellinggebruiker.

Wel ligt het voor de hand dat fouten moeten
worden aangestreept en dat de leerlingen ze
moeten corrigeren. Wanneer het om taalexa-
mens gaat, is het uiteraard evident dat spellings-
fouten daar wel worden verrekend. Vanzelfspre-
kend zullen er, net als vroeger, ook nu "spelling-
arme" leerlingen zijn, die nood hebben aan bij-
komende begeleiding en remediërende aan-
dacht.

3. Zoals men de oude spelling opvolgde en corri-
geerde, zal men ook de nieuwe spelling opvol-
gen en corrigeren. Ik zie niet in hoe dit met één
of ander middel zou moeten worden veranderd.
Belangrijk is het aankweken van een soort
"spellinggeweten". Dit creëert men niet door
een repressief beleid (met telkens punten
aftrekken), maar veeleer door een gezond
schoolklimaat waar verzorgde taal een element
is van algemene cultuur.

Vraag nr. 208
van 27 mei 1998
van de heer BART VANDENDRIESSCHE

Dove leerlingen en studenten  –  Beleid

Dove kinderen komen enkel in het gewoon onder-
wijs als ze goed kunnen spreken of liplezen of kun-
nen gebruikmaken van een doventolk.

Wat meer is, in Vlaanderen volgen minder dan vijf
doven les in het middelbaar of hoger onderwijs
met assistentie van een tolk. Het aantal doventol-
ken voor het onderwijs en hun inzetbaarheid berei-
ken niet het niveau van andere landen zoals
Nederland, de Scandinavische landen, enzovoort.

De minister onderkent schoorvoetend het belang
van doventolken in het onderwijs. Vanaf het
schooljaar 1996-1997 werd een experiment goedge-
keurd voor dove studenten waarbij doventolken
werden toegekend. Het gebrek aan tolken heeft tot
gevolg dat de bemiddeling tussen dove leerlingen
en tolken professioneel en efficiënt moet worden
georganiseerd om een maximale benutting over
Vlaanderen te krijgen. Dit veronderstelt een goed
uitgebouwde tussenschakel.

1. Welke beleidsvisie hanteert de minister ten aan-
zien van dove leerlingen en studenten ? Hoe
wordt het recht op onderwijs voor doven waar-
gemaakt ? Welke middelen voor integratie van
dove leerlingen in het gewoon onderwijs onder-
schrijft de minister ? Welke voorbereiding op de
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arbeidsmarkt wordt door de minister aan doven
voorbehouden ? 

2. Hoe evolueert het experiment met doventol-
ken ? Hoeveel budgettaire middelen waren
gepland voor de opeenvolgende schooljaren
sinds 1996 voor doventolken in het onderwijs,
namelijk enerzijds reiskosten en honoraria van
tolken, anderzijds werkingskosten en perso-
neelskosten van het tolkenbureau ?

3. Wat zijn de krachtlijnen voor de evaluatie van
voornoemd experiment ? Op welke wijze wordt
het regulier geïmplementeerd ? Zal het feit dat
doventolken reeds algemeen worden aanvaard
als hulpmiddel in andere landen van de Europe-
se Unie en de Scandinavische landen deze
implementatie versnellen ?

4. In welke opdracht voorziet de minister voor de
functie tolkbemiddeling ? Hoe dient deze te
worden georganiseerd, met welke middelen ?
Wordt bij de organisatie rekening gehouden
met het algemeen belang van iedere dove Vla-
ming, zodat de weinige tolken zowel beschik-
baar kunnen zijn voor onderwijs als voor sociale
situaties ? 

Antwoord

1. Vooreerst kan ik stellen dat de algemene
beleidsprincipes inzake het verzekeren van
kwalitatief hoogstaand onderwijs ook gelden
voor leerlingen en studenten met een auditieve
handicap. Het recht op onderwijs is ook voor
hen verzekerd en wordt momenteel gereali-
seerd via het aanbod van buitengewoon onder-
wijs en het toegankelijk maken van het gewoon
onderwijs via de maatregelen in het kader van
het geïntegreerd onderwijs. Bij deze laatste
voorziening worden vier bijkomende lestijden
per week ter beschikking gesteld van leerlingen
met een ernstige auditieve handicap en twee
lestijden voor leerlingen met een matige audi-
tieve handicap. Deze lestijden worden aange-
wend om personeelsleden vanuit een school
voor buitengewoon onderwijs toe te laten de
begeleiding van de leerling, de leerkracht en het
team te verzekeren. Hoewel een aantal leerlin-
gen en studenten van de mogelijkheden van
geïntegreerd onderwijs gebruikmaken, blijft het
merendeel van de kinderen en jongeren met
een auditieve handicap aangewezen op het bui-
tengewoon onderwijs.

De cijfers voor het schooljaar 1997-1998 zijn :

– in het geïntegreerd onderwijs :
48 kleuters (4 ernstig auditief gehandicapt  –
44 matig),
96 lager onderwijs (38 ernstig  –  58 matig),
140 secundair onderwijs (78 ernstig  –  62
matig),
3 hoger onderwijs (1 ernstig  –  2 matig) ;

– in het buitengewoon onderwijs :
257 lln. buitengewoon kleuteronderwijs,
355 lln. buitengewoon lager onderwijs,`
235 lln. buitengewoon secundair onderwijs.

Belangrijk is ook dat de groep van leerlingen
met een auditieve handicap beperkt en zeer
heterogeen is wat de aard en ernst van de han-
dicap betreft. Dit maakt het complex steeds in
de gepaste maatregelen te voorzien die opti-
maal zijn voor elke subgroep. Een voorbeeld
hiervan is het ontbreken van een opleidings-
vorm 4 (opleidingsvorm 4 heeft de structuur van
het gewoon secundair onderwijs) op het niveau
van het buitengewoon secundair onderwijs
wegens het te beperkte aantal leerlingen in elk
van de voorzieningen. Daardoor komen jonge-
ren veelal terecht in opleidingsvorm 3 (beroeps-
gericht). Uit wetenschappelijk onderzoek aan
de Universiteit Gent is gebleken dat volwassen
doven deze beperkte opleidingsmogelijkheden
het meest aanklagen omdat het hun mogelijkhe-
den tot tewerkstelling in hogere functies
beperkt of onmogelijk maakt.

2. Om na te gaan welke mogelijkheden en
beperktheden het inzetten van doventolken in
onderwijssituaties en binnen onze Vlaamse con-
text zou hebben, werd vanaf het schooljaar
1996-1997 een experiment opgezet voor de
ondersteuning van één dove student. Het expe-
riment werd gecontinueerd tijdens het school-
jaar 1997-1998, waarbij meerdere studenten in
aanmerking kwamen. Hiervoor werden respec-
tievelijk 300.000 en 500.000 frank vrijgemaakt.
De middelen werden bijna uitsluitend ingezet
voor de honoraria en de verplaatsingskosten
van de tolken. Uit de evaluatie van het eerste
projectjaar is onder meer gebleken dat :

– de aanwezigheid van een doventolk de parti-
cipatie van de dove student aan het onder-
wijsgebeuren kan verbeteren en dat meer
informatie op het moment zelf kan worden
opgenomen ;

– het aantal tolken nodig om de ondersteuning
te bieden veel hoger was dan aanvankelijk
gepland. Het beperkt aantal beschikbare tol-
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ken kan tot gevolg hebben dat problemen
kunnen ontstaan om de vraag te beantwoor-
den ;

– de kwaliteit van de tolkvoorziening niet
altijd even optimaal was.

De rapportering over het lopende schooljaar
moet mij tegen half juli worden voorgelegd.

3. Met het experiment wordt een verkenning
beoogd van de mogelijkheden en knelpunten
die zich voordoen bij het ter beschikking stel-
len van doventolken in onderwijssituaties.
Belangrijke aspecten hierbij zijn de meerwaar-
de van de dienstverlening voor de betrokken
student, de ervaringen binnen de onderwijsin-
stelling met betrekking tot de aanwezigheid
van een doventolk binnen de onderwijssituatie,
de grenzen die er zijn met betrekking tot het
tolken, zowel naar tijdsduur, inhoud en kwali-
teit, en de beschikbaarheid van tolken.

Het experiment en de tot nu toe opgedane
ervaringen zijn nog te beperkt om hierop reeds
een reguliere implementatie te baseren. Zoals
de Vlaamse volksvertegenwoordiger weet, heb-
ben de doven begin mei met een manifestatie
aandacht gevraagd voor hun situatie en de
behoefte aan uitbreiding van de mogelijkheden
tot ondersteuning kenbaar gemaakt. Ik heb
hierover reeds een verklaring afgelegd, waarbij
ik heb gewezen op de problemen inzake het
vinden van voldoende goede tolken en de voor-
waarden waaraan moet worden voldaan voor
het inschakelen van tolken opdat verdere stap-
pen kunnen worden gedaan.

4. De tolkbemiddeling is een aspect dat verder zal
moeten worden opgenomen met het Vlaams
Fonds voor Sociale Integratie van Personen
met een Handicap, dat de personeels- en wer-
kingskosten voor het doventolkenbureau naast
tolkuren in sociale en arbeidssituaties finan-
ciert, zoals bepaald in het besluit van de Vlaam-
se regering van 20 juli 1994 houdende vaststel-
ling van de regels volgens dewelke het Vlaams
Fonds voor Sociale Integratie van Personen
met een Handicap de kosten van bijstand door
doventolken ten laste neemt. Prioritair vanuit
onderwijs blijft de maximale aanwending van
de middelen voor de bekostiging van de tolku-
ren.

Vraag nr. 209 
van 28 mei 1998 
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Brandpreventie in scholen  –  Controle

Uit onderzoeken gedaan in het verleden blijkt dat
slechts een derde van de Vlaamse scholen die
inspectiebezoek krijgen, de nodige oefeningen
doen in het kader van de brandpreventie.

Gelet op de ernst van de problematiek is het
belangrijk de brandpreventie absoluut niet te ver-
waarlozen. De problematiek is belangrijk in alle
scholen, maar bijzonder in die scholen met een
oudere huisvesting. De veiligheid van elke leerling
dient immers centraal te staan.

1. De inspectie verplicht de scholen over een
recent en gunstig brandweerverslag te beschik-
ken.

Kan de minister meedelen op welke wijze de
controle terzake gebeurt ?

2. Volgens bepaalde bronnen zou slechts de helft
van de scholen over een recent brandweerver-
slag beschikken.

Kan de minister deze cijfers bevestigen ?

Zo ja, welke maatregelen zijn er genomen ten-
einde te voorkomen dat de helft van de scholen
deze verplichte maatregelen aan hun laars lap-
pen ?

3. Het is belangrijk dat scholen ook op dit vlak de
leerlingen sensibiliseren en informeren.

Welke maatregelen zijn er terzake genomen ?

4. Volgens bepaalde informatiebronnen zouden
directies geen evaluatie durven organiseren
omdat ze vrezen dat er tijdens de oefeningen
ongevallen zouden gebeuren.

Kan de minister dit bevestigen ?

Zo ja, welke maatregelen zijn er terzake reeds
genomen ? Er staat hier namelijk bijzonder veel
op het spel.

Antwoord

1. In het kader van de schooldoorlichting wordt
door de inspectie nagekeken of de scholen een
degelijk veiligheidsbeleid voeren.

Hiervoor gebruikt de inspectie een uitgebreide
vragenlijst, die gebaseerd is op het PAS-systeem
(Pellenberg Auditsysteem) en de huidige wetge-
ving terzake (Algemeen Reglement voor de
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Arbeidsbescherming (ARAB) en wet welzijn
op het werk). Het voorleggen van een gunstig
brandweerverslag is één element hieruit dat een
bijdrage levert aan de beoordeling van het vei-
ligheidsbeleid.

Men mag veronderstellen dat deze vragenlijst
bij de scholen bekend is omdat hij reeds twee
schooljaren bij doorlichtingen wordt gebruikt
en door de scholen zelf wordt ingevuld. Boven-
dien is tijdens twee studiedagen (in Antwerpen
en Gent) over veiligheid op school deze vragen-
lijst en het gebruik ervan bij doorlichtingen toe-
gelicht.

2. Het gegeven dat slechts één op twee scholen
zou beschikken over een gunstig brandweerver-
slag is vermeld in het jaarverslag over het
secundair onderwijs van het schooljaar 1995-
1996 en steunt op de doorgelichte scholen van
dat schooljaar. Gezien het beperkte aantal scho-
len, die bovendien niet representatief zijn voor
het geheel van de Vlaamse scholen, is het
gevaarlijk om dit cijfer te extrapoleren.

Uit doorlichtingen van de volgende schooljaren
blijkt dat de scholen meer aandacht besteden
aan het veiligheidsbeleid. Binnen deze context
vragen scholen via de burgemeester aan de
brandweer of rechtstreeks aan bevoegde instan-
ties controle uit te voeren omtrent de brandvei-
ligheid en een verslag op te stellen. Wanneer bij
een doorlichting blijkt dat de vermelde tekort-
komingen nog niet zijn opgelost, wordt dit ver-
meld in het doorlichtingsverslag en wordt dit in
aanmerking genomen bij de opvolging van de
doorlichting. Meestal neemt de controlerende
organistatie (brandweer of andere) zelf het ini-
tiatief van de opvolging van tekortkomingen.

Scholen die geen brandweerverslag kunnen
voorleggen tijdens de doorlichting, worden aan-
gemaand een controle van de brandveiligheid
aan te vragen. Tijdens de opvolging van de
doorlichting wordt nagegaan of hieraan gevolg
is gegeven.

3. Uit de doorlichtingen blijkt dat binnen het vei-
ligheidsbeleid de preventieve schadebeperking,
waaronder het evacuatiescenario, waarschuwing
alarmering en ontruiming, interventie en evacu-
atieoefeningen, het beste is uitgewerkt. In de
meeste scholen wordt minstens éénmaal per
jaar een evacuatieoefening georganiseerd. De
instructie, inclusief de sensibilisering zowel naar
personeel als leerlingen, is uiteraard vooraf

gebeurd, anders kan een evacuatieoefening niet
plaatsvinden.

Binnen de school zijn de verplichte organen
aanwezig, zoals de Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk (vroeger dienst
VGV) of het Basisoverlegcomité (BOC). Deze
organen dienen mede toezicht te houden op en
inhoud en uitvoering te geven aan het veilig-
heidsbeleid. Tijdens de doorlichting blijkt of
deze organen hun taken ter harte nemen.

4. Dat scholen geen evacuatieoefeningen durven
organiseren omdat ze vrezen dat er tijdens de
oefeningen ongevallen zouden gebeuren, is mij
niet bekend. Dat er dergelijke scholen zouden
zijn, sluit ik niet uit, maar dit zijn dan duidelijk
scholen die wereldvreemd zijn en nog niet heb-
ben gehoord van een geïntegreerd veiligheids-
beleid dat steunt op preventie.

Ten slotte wordt nogmaals beklemtoond dat het
voeren van een adequaat veiligheidsbeleid de
plicht is van de inrichtende macht en dat zij
hiervoor dan ook alle verantwoordelijkheden
draagt.

Vraag nr. 210 
van 28 mei 1998 
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Regionale identiteit en economische ontwikkeling  –
Onderzoeksprojecten

De Vlaamse regering heeft een overeenkomst
goedgekeurd met de Friedrich Schiller Universität
in Jena voor de uitvoering van het wetenschappe-
lijk onderzoeksproject "Regionale identiteit en
economische ontwikkeling".

1. Dit project en de lopende onderzoeksprojecten
terzake aan Vlaamse universiteiten zijn comple-
mentair.

Op welke onderzoeksprojecten heeft dit betrek-
king ?

Aan welke universiteiten worden deze projec-
ten uitgevoerd ?

2. Heeft de Vlaamse regering nog overeenkom-
sten met andere buitenlandse universiteiten
goedgekeurd in het kader van hetzelfde weten-
schappelijk onderzoeksproject ?

Zo ja, met welke universiteiten ?
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3. Wat is de totale kostprijs voor het ganse onder-
zoeksproject ?

4. Wat zijn de bedoelingen van al deze projecten ?

Wanneer wordt het uiteindelijk resultaat ver-
wacht ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Luc Van den Brande, minister-presi-
dent van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Techno-
logie.

Antwoord

Het antwoord op deze vraag behoort tot de
bevoegdheid van de heer Luc Van den Brande,
minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie.

Vraag nr. 211 
van 28 mei 1998 
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Vlaams Personeelsstatuut  –  Functioneringstoelage

De Vlaamse regering heeft het Vlaams Personeels-
statuut gewijzigd met betrekking tot de prestatie-
toelage.

1. Wat houdt deze prestatietoelage concreet in ?
Wat zijn de voorwaarden ervoor ? Wie komt
hiervoor in aanmerking ?

2. Welke wijzigingen zijn aangebracht in vergelij-
king met de vorige regeling betreffende de pres-
tatietoelage ?

3. Wat is de juiste omvang van deze prestatietoela-
ge ?

Antwoord

1. Prestatietoelage

Thans bestaan er twee soorten prestatietoela-
gen :

– de managements- en staftoelage ;
– de functioneringstoelage.

Ik meen dat de vraag van de Vlaamse volksver-
tegenwoordiger de bedoeling heeft meer te ver-
nemen over de invoering van de functionerings-
toelage, aangezien de managements- en staftoe-
lage reeds van bij de invoering van het Vlaams
personeelsstatuut van toepassing zijn (1 januari
1994). Vandaar dat mijn antwoord is toegespitst
op de functioneringstoelage.

Bij besluit van de Vlaamse regering van 24
maart 1998 tot wijziging van het Vlaams Perso-
neelsstatuut van 24 november 1993, wat de pres-
tatietoelagen betreft, werd ter vervanging van
de loopbaanversnelling de functioneringstoela-
ge ingevoerd (Belgisch Staatsblad van 23 april
1998).

Zoals reeds vermeld in mijn antwoord op vraag
nr. 138 van 19 februari 1998 van de heer Johan
Sauwens, Vlaams volksvertegenwoordiger (Bul-
letin van Vragen en Antwoorden nr. 12 van 27
april 1998, blz 1540), is de functioneringstoelage
gelijk aan 7,5 % van het geïndexeerd jaarsalaris
(van toepassing in de maand december van het
evaluatiejaar), met een minimum van 55.000
frank tegen 100 %.

De functioneringstoelage wordt toegekend door
de betrokken directieraad (op voorstel van het
college van afdelingshoofden en de evaluato-
ren) aan de personeelsleden die de concrete
kortetermijndoelstellingen die hun bij het begin
van de evaluatieperiode waren opgelegd, heb-
ben behaald. Uit hun functioneringsevaluatie
moet blijken dat ze tijdens de evaluatieperiode
beter hebben gepresteerd dan normaal gezien
kon worden verwacht van die functie.

Alle personeelsleden werkzaam bij het ministe-
rie van de Vlaamse Gemeenschap (zowel vast-
benoemde als contractuele personeelsleden en
in alle niveaus) komen in aanmerking voor de
functioneringstoelage, met uitzondering van :

– de personeelsleden die in aanmerking
komen voor de managementstoelage, die
varieert van 0 tot 20 % van hun salaris (de
secretarissen-generaal, de leidend ambtena-
ren en de afdelingshoofden) ;

– de personeelsleden die in aanmerking
komen voor de staftoelage, die varieert van 0
tot 20 % van hun salaris (de ambtenaren van
rang A2 die met toepassing van artikel II 21
bis, §1 een staffunctie hebben).

2. Vorm van waardering vóór de invoering van de
functioneringstoelage 
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Vóór de invoering van de functioneringstoelage
werd, om uitzonderlijk goed presterende perso-
neelsleden te belonen, een beroep gedaan op de
loopbaanversnelling. De meeste vastbenoemde
personeelsleden (tenzij bijvoorbeeld topambte-
naren van rang A3 en A4) zijn ingeschaald in
een functionele loopbaan. De functionele loop-
baan bestaat in de opeenvolgende toekenning
aan een ambtenaar van een steeds hogere sala-
risschaal binnen eenzelfde rang op basis van
schaalanciënniteit en zonder wijziging van
graadbenaming.

De schaalanciënniteit wordt jaarlijks opge-
bouwd op basis van de functioneringsevaluatie,
waarbij normalerwijze de in aanmerking
komende diensten gelijk zijn aan de werkelijke
diensten. Om uitzonderlijk goed presterende
ambtenaren te belonen, kon evenwel worden
beslist om de in aanmerking komende diensten
gelijk te stellen aan tweemaal de werkelijke
diensten. Op deze manier kon de betrokken
ambtenaar de volgende salarisschaal in zijn
functionele loopbaan sneller bereiken.

Er werd evenwel geconstateerd dat de loop-
baanversnelling de verwachtingen niet helemaal
inloste. De loopbaanversnelling kwam de facto
slechts ten goede van statutairen wier functio-
nele loopbaan nog werd opgebouwd (dus niet
van contractuelen en van statutairen die reeds
de top van hun functionele loopbaan hadden
bereikt). Bovendien was het effect van de loop-
baanversnelling voor de ambtenaar niet vol-
doende motiverend, aangezien de loopbaanver-
snelling slechts na een aantal jaren financieel
effect had. Vandaar dat werd geopteerd om de
loopbaanversnelling vanaf 1 januari 1998 te ver-
vangen door de functioneringstoelage. De
managements- en staftoelage bestonden reeds
voordien.

3. Omvang van de functioneringstoelage

Vermits de toekenningsprocedure van de 
functioneringstoelage momenteel nog niet vol-
ledig is afgerond, is de juiste omvang van de
functioneringstoelage van 1998 nog niet
bekend.

Uitgaande van de veronderstelling dat de waar-
dering 1998 analoog verloopt aan die van 1997
en rekening houdend met de uitbreiding van het
toepassingsgebied, kunnen de kosten van de
functioneringstoelage voor 1998 worden
geraamd op 44 miljoen frank.

Vraag nr. 212 
van 28 mei 1998 
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Europees Socratesprogramma  –  Evaluatie

De Vlaamse regering heeft een besluit goedge-
keurd dat de toekenning regelt van een bedrag van
31 miljoen frank aan de universiteiten en hoge-
scholen die voor het academiejaar 1997-1998 deel-
nemen aan het Europees Socratesprogramma.

1. Op welke wijze is dit totale bedrag van 31 mil-
joen frank verdeeld ?

Aan welke universiteiten en aan welke hoge-
scholen wordt een subsidie toegekend ?

Wat is het totale bedrag per universiteit en per
hogeschool ?

2. Kan de minister meedelen hoeveel studenten er
per universiteit en per hogeschool die hiervoor
in aanmerking komen, deelnemen aan het Eras-
musluik van Socrates ?

3. Hoeveel Europese landen nemen deel aan het
Europees Socratesprogramma ? Is er op jaarba-
sis in enig overleg voorzien om dit te concretise-
ren ?

4. Naar mijn bescheiden mening is het Erasmus-
luik van het Europese Socratesprogramma een
bijzonder geslaagd initiatief, dat zowel bij de
universiteiten als bij de studenten veel bijval
geniet.

Gebeurt er terzake enige evaluatie op jaarlijkse
basis ?

Hoeveel geïnteresseerde studenten doen jaar-
lijks een aanvraag ?

Hoeveel aanvragen worden er toegekend ?

Is de eventuele afwijzing van studenten het
gevolg van objectieve criteria inzake studie-
voorwaarden (resultaten e.a.), of gebeuren er
afwijzingen louter op basis van financiële over-
wegingen ?

Antwoord

1. Het totale bedrag van 31 milioen uit de Vlaam-
se begroting wordt gevoegd bij het bedrag dat
het departement Onderwijs krijgt van de 
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Europese Commissie, als Vlaams Socrates/Eras-
mus-agentschap. Voor het academiejaar 1997-
1998 is er in totaal 74.030.085 frank ter beschik-
king, waarvan 43.303.085 frank komen uit de
Europese begroting.

Dit totale bedrag wordt verdeeld over alle uni-
versiteiten en hogescholen die studentenmobili-
teit organiseren in het kader van het Erasmus-
luik van Socrates. In 1997-1998 zijn dat alle uni-
versiteiten behalve de Katholieke Universiteit
Brussel en alle hogescholen behalve de Autono-
me Hogeschool Limburg en de Hogere Zee-
vaartschool.

De universiteiten en hogescholen vragen aan de
Europese Commissie steun voor de activiteiten
die zij organiseren in samenwerking met hun
Europese partners in de vorm van een institu-
tioneel contract. De studentenmobiliteit is hier
een onderdeel van. Per land en per vakgebied
geven zij de studentenstromen (studenten/
maanden) op die zij voorzien.

De Commissie controleert deze stromen en
geeft het resultaat door aan het departement
Onderwijs, administratie Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek. Op deze wijze
kan de administratie berekenen hoeveel beur-
zen men kan toekennen.

Op advies van het Vlaams Socrates/Erasmus-
subcomité stelt de administratie elk jaar de
hoogte van de beurs vast. Sinds vier jaar wordt

de hoogte van de beurzen berekend aan de
hand van socio-economische criteria. Het sys-
teem is een uitloper van het systeem dat de
dienst Studietoelagen van de Vlaamse Gemeen-
schap gebruikt.

De studenten worden verdeeld in vier catego-
rieën met een verschillende beurs, zoals vermeld
in het besluit van de Vlaamse regering van 28
april 1998.

De instellingen krijgen initieel een enveloppe
toegekend berekend op basis van een gewogen
gemiddeld maandbedrag. Vanaf september
geven de instellingen de namen door van de stu-
denten die effectief gedurende dat academiejaar
zullen vertrekken. Via een elektronisch pro-
gramma kunnen zij berekenen hoeveel toelage
de studenten per maand zullen krijgen naarge-
lang de categorie.

Op deze wijze kan de administratie precies aan
de instellingen het bedrag betalen dat ze nodig
hebben. De instellingen houden de administra-
tie voortdurend op de hoogte van de stand van
zaken : studenten die afhaken of die voor een
langere periode wensen te blijven. Dit geeft de
flexibiliteit om het geld dat vrijkomt bij de ene
instelling opnieuw toe te kennen aan een ande-
re instelling die nog reservekandidaten heeft.

Het exacte bedrag per instelling is dus pas
bekend na de afrekening in oktober volgend op
het academiejaar.
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2. In de onderstaande tabel staan de definitieve
cijfers voor 1996/1997 en de voorlopige voor
1997/1998.

Socrates/Erasmus-programma
Studenten per instelling 96/97 en 97/98

96/97 97/98

Universitair Centrum Antwerpen (RUCA) 19 22
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius (Ufsia) 60 81
Handelshogeschool 20 12
Katholieke Vlaamse Hogeschool 50 48
Universitaire Instelling Antwerpen 109 103
Hogeschool Antwerpen  –  Vlaamse autonome hogeschool 85 100
Hogeschool van de Provincie Antwerpen 9 7
Karel de Grote-Hogeschool  –  Katholieke Hogeschool Antwerpen 95 88
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 22 48
Vrije Universiteit Brussel 92 101
Katholieke Universiteit Brussel 0 0
Economische Hogeschool Sint-Aloysius 46 52
Katholieke Vlaamse Sociale Hogeschool Brussel en Parnas Dilbeek 12 8
Erasmushogeschool Brussel 34 23
Hogeschool Sint-Lukas Brussel 2 16
Katholieke Hogeschool Brussel 3 6
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst 67 99
Limburgs Universitair Centrum 49 45
Katholieke Hogeschool Kempen 40 35
Universiteit Gent 435 434
Hogeschool voor Economisch en Grafisch Onderwijs 15 13
Katholieke Hogeschool voor Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen 62 65
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 48 65
Sociale Hogeschool Katholiek Vormingscentrum voor 
Maatschappelijk Werk 4 14
Hogeschool Gent 97 105
Mercator Hogeschool Provincie Oost-Vlaanderen 79 76
Katholieke Hogeschool voor Lerarenopleiding en Bedrijfs-
management Oost-Vlaanderen 16 19
Katholieke Hogeschool Limburg 20 38
Provinciale Hogeschool Limburg 31 35
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 50 90
Hogeschool West-Vlaanderen  –  Vlaamse autonome hogeschool 15 33
Katholieke Universiteit Leuven 620 579
Groep T-Hogeschool Leuven 8 5
Katholieke Hogeschool Leuven 49 72
Katholieke Hogeschool Mechelen 25 34

2.388 2.571
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3. Alle landen van de Europese Unie samen met
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Vanaf
1998-1999 nemen ook Polen, de Tsjechische
Republiek, de Slovaakse Republiek, Hongarije,
Roemenië en Cyprus deel.

In de tabel voor het academiejaar 1996-1997
staan de bedragen per instelling.

Socrates/Erasmus-programma 96/97
Overzicht effectief toegekende budgetten voor mobiliteitsbeurzen (fr.)

Hogeschool Antwerpen  –  Vlaamse autonome hogeschool 2.908.700
Hogeschool van de Provincie Antwerpen 392.300
Karel de Grote-Hogeschool  –  Katholieke Hogeschool Antwerpen 2.989.200
Katholieke Hogeschool Kempen 1.021.500
Katholieke Hogeschool Mechelen 885.100
Erasmushogeschool Brussel 1.674.800
Hogeschool Sint-Lukas Brussel 60.400
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst 2.263.200
Katholieke Hogeschool Brussel 67.400
Katholieke Hogeschool Leuven 1.393.400
Katholieke Vlaamse Sociale Hogeschool Brussel en Parnas Dilbeek 465.900
Hogeschool Gent 3.257.200
Mercator Hogeschool Provincie Oost-Vlaanderen 2.421.000
Hogeschool voor Economisch en Grafisch Onderwijs 323.900
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven 1.535.900
Katholieke Hogeschool voor Lerarenopleiding en Bedrijfsmanagement Oost-Vlaanderen 393.500
Katholieke Hogeschool voor Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen 1.580.900
Katholieke Hogeschool Limburg 830.300
Provinciale Hogeschool Limburg 907.400
Hogeschool West-Vlaanderen  –  Vlaamse autonome hogeschool 457.400
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 799.300
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 1.467.900
Economische Hogeschool Sint-Aloysius 2.174.300
Groep T-Hogeschool Leuven 218.100
Sociale Hogeschool Katholiek Vormingscentrum voor Maatschappelijk Werk 92.800
Katholieke Vlaamse Hogeschool 1.491.000
Handelshogeschool 528.300
Universitair Centrum Antwerpen (RUCA) 841.600
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius (Ufsia) 2.205.800
Universitaire Instelling Antwerpen 4.125.000
Vrije Universiteit Brussel 3.996.000
Limburgs Universitair Centrum 2.049.000
Universiteit Gent 18.838.600
Katholieke Universiteit Leuven 23.395.100

Totaal 88.052.200
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Het totale bedrag was in 1997-1998 hoger
omdat de toelage van de Europese Commissie
groter was.

Aangezien de instellingen autonoom beslissen
over de keuze met welke partners zij willen
samenwerken voor welke vakgebieden, wordt
hun keuze gerespecteerd. De Europese Com-
missie waakt er wel over dat er een evenwichti-
ge balans tussen in- en uitgaande studenten
wordt verkregen en streeft naar een evenredige
deelname van alle landen. Hiervoor neemt de
commissie initiatieven zoals het bevorderen van
taalcursussen (in de minder gebruikte talen) ten
behoeve van de inkomende studenten.

4. Het is inderdaad een zeer succesrijk initiatief. In
de afgelopen tien jaar namen meer dan tiendui-
zend Vlaamse studenten deel aan deze vorm
van studentenmobiliteit. Vanaf 1998-1999 zullen
alle universiteiten en alle hogescholen (behalve
de Hogere Zeevaartschool) betrokken zijn bij
Socrates/Erasmus. De studentenmobiliteit heeft
een groot impuls gegeven aan de internationali-
sering van het Vlaams hoger onderwijs.

Op dit ogenblik lopen er bij de Europese Com-
missie verschillende evaluatieve onderzoeken.
Eén ervan zal de socio-economische achter-
grond van de Erasmus-studenten nagaan.

Binnen de Vlaamse administratie werkt het
Vlaams Socrates/Erasmus-subcomité momen-
teel aan een nieuw studentenverslag dat, eens
verwerkt, de instellingen en de overheid een
profiel moet schetsen van de Erasmus-student.
Gebreken en tekortkomingen worden zo opge-
spoord en de instellingen kunnen hun samen-
werkingsverbanden aanpassen. Na een testfase
zullen deze verslagen jaarlijks worden opge-
vraagd.

De administratie heeft in de begroting 1999 een
budget aangevraagd voor de evaluatie.

De studenten doen hun aanvragen bij hun eigen
instelling. De cijfers over het aantal geïnteres-
seerden zijn daarom gedecentraliseerd.

Het aantal aanvragen dat wordt toegekend, is
afhankelijk van het totale budget dat beschik-
baar is en van het vaste beursbedrag dat de
overheid oplegt aan de instelling (zie vraag 1).
In totaal neemt ongeveer 3 % van het totale
aantal studenten deel aan Erasmus (rekening

houdend met het feit dat eerstejaars zijn uitge-
sloten).

De instellingen beslissen autonoom welke stu-
denten zij uitsturen. Zij hebben hiervoor criteria
ontwikkeld die soms verschillend zijn per facul-
teit of departement. De bedoeling is de kandi-
daten uit te sturen die goede resultaten hebben,
maar die ook de maturiteit hebben nodig om
een verblijf en studie in het buitenland aan te
kunnen.

Vraag nr. 213 
van 29 mei 1998 
van de heer PETER DESMET

OVAM, VDAB, VLM, VMM  –  Managements- en
staftoelage

Sedert de invoering van het nieuw personeelssta-
tuut van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij
voor het Vlaams Gewest (OVAM), de Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsoplei-
ding (VDAB), de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
kan aan de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend
ambtenaar en de afdelingshoofden van deze open-
bare instellingen een managementstoelage worden
toegekend. Aan de personeelsleden die een staf-
functie uitoefenen, kan een staftoelage worden toe-
gekend. Deze toelage wordt uitbetaald vóór 1 juli
volgend op het evaluatiejaar.

1. Hoe groot is het bedrag dat de minister in 1996,
1997 en 1998 ter beschikking heeft gesteld voor
voornoemde openbare instellingen voor het
toekennen van de managementstoelage en de
staftoelage ?

2. Werden in de voornoemde openbare instellin-
gen aan alle ambtenaren die daarvoor in aan-
merking komen de managements- en de staftoe-
lage uitbetaald in 1996, 1997 en 1998 ?

Kan eventueel per instelling en per jaar worden
aangegeven hoeveel personeelsleden in aan-
merking komen, aan hoeveel personen er een
toelage werd toegekend en welk percentage van
hun salarisschaal hun als toelage werd toege-
kend ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister
Leefmilieu en Tewerkstelling.
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Antwoord

In de openbare instellingen OVAM, VDAB, VLM,
en VMM kan de leidend ambtenaar, de adjunct-lei-
dend ambtenaar en de afdelingshoofden bovenop
hun salaris een managementstoelage worden toe-
gekend tussen 0 en 20 % van hun salaris. Om daar-
voor in aanmerking te komen, moeten zij de con-
crete kortetermijndoelstellingen hebben bereikt
die hun bij het begin van de evaluatieperiode zijn
opgelegd en tevens moet uit hun functionerings-
evaluatie blijken dat zij tijdens de evaluatieperiode
beter hebben gepresteerd in hun functie dan nor-
maliter kon worden verwacht.

Op dezelfde manier kan aan een staflid van rang
A2 een staftoelage worden toegekend.

De staftoelage en de managementstoelage worden
uitbetaald vóór 1 juli van het jaar dat volgt op het
evaluatiejaar.

Behalve bij OVAM stelt de raad van bestuur (of
het beheerscomité bij de VDAB) het totaal
beschikbaar bedrag vast voor de managements- en
de staftoelage. Dit bedrag mag nooit hoger zijn dan
de helft van het bedrag dat wordt verkregen indien
alle betrokkenen de managements- of staftoelage
zouden hebben gekregen.

Bij OVAM stelt de bevoegde minister, in casu mijn
collega Theo Kelchtermans, dit totaal beschikbaar
bedrag vast, omdat OVAM een Vlaamse openbare
instelling is van categorie A, die per definitie onder
het hiërarchisch gezag ressorteert van de bevoegde
minister.

Ten slotte wordt het percentage aan managements-
toelage dat elke leidend ambtenaar of adjunct-lei-
dend ambtenaar van de bovenvermelde instellin-
gen krijgt, bepaald door de Vlaamse regering.

OVAM

1. In 1996, 1997 en 1998 werd geen bedrag ter
beschikking gesteld voor het toekennen van de
bovenvermelde toelagen.

2. In 1996, 1997 en 1998 werden geen manage-
ments- of staftoelagen uitbetaald.

VDAB

1. Het principe van managementstoelage is slechts
van toepassing vanaf 1998, gebaseerd op de
gerealiseerde prestaties van 1997. Het beheers-

comité van de VDAB heeft hiervoor voor 1998
een budget vastgelegd van 6 miljoen frank.

2. De afdelingshoofden op het centraal bestuur en
de directeurs van een buitendienst komen in
aanmerking voor dergelijke toelage. Bij de
VDAB zijn geen personen belast met een staf-
functie waarvoor in een toelage is voorzien. De
VDAB heeft dit jaar een beleid gevoerd waarbij
slechts "uitzonderlijk" prestaties in aanmerking
werden genomen voor een premietoekenning.
Vier van de potentieel in aanmerking komende
directieleden (29) zullen een premie uitbetaald
krijgen. Het spreekt voor zich dat deze premies
de vastgelegde budgettaire enveloppe niet over-
schrijden.

VLM

1. In 1996 en 1997 konden in de Vlaamse Land-
maatschappij geen managements- of staftoela-
gen worden toegekend, omdat deze toelagen
krachtens artikel XV 5 van het besluit van de
Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende
organisatie van de Vlaamse Landmaatschappij
en de regeling van de rechtspositie van het per-
soneel pas voor het eerst in 1998 konden wor-
den verleend. Er is nog geen managementstoe-
lage in 1998 toegekend. Statutair dient dit te
geschieden vóór 1 juli.

2. Voor 1996 en 1997 : zie opmerkingen onder 1.
Voor 1998 komen theoretisch elf personeelsle-
den in aanmerking voor een managementstoela-
ge (de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend
ambtenaar en negen afdelingshoofden) en één
personeelslid voor een staftoelage. De directie-
raad heeft in 1998 geen staftoelage toegekend
aan het ene personeelslid dat hiervoor theore-
tisch in aanmerking kwam. De raad van bestuur
zal pas in zitting van 24 juni 1998 bepalen of een
managementstoelage wordt toegekend. Voor de
leidend en de adjunct-leidend ambtenaar zijn
voorzover bekend thans nog geen initiatieven
genomen door de Vlaamse regering om een
managementstoelage toe te kennen.

VMM

1. In 1996 en 1997 werd geen bedrag ter beschik-
king gesteld voor het toekennen van de
managementstoelage en de staftoelage. In 1998
werd hiervoor een bedrag van 257.000 frank
(bruto-geïndexeerd) ter beschikking gesteld.

2. Enkel in 1998 werd in de VMM een manage-
mentstoelage uitbetaald. De toelage betreft één

-2283- Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 17  –  10 juli 1998



persoon van de zes in aanmerking komende
personen en ze bedroeg 15 % van het jaarsala-
ris.

Vraag nr. 214 
van 3 juni 1998 
van de heer KRIS VAN DIJCK

Buitengewoon beroepsonderwijs  –  Alternerend
leren

Opleidingsvorm 3 in het buitengewoon secundair
onderwijs (BuSO) bood aan de leerlingen de kans
om na een eerste ook een tweede en zelfs een
derde kwalificatie te volgen. Dit als uitdieping van
de eerste kwalificatie of als totaal nieuw domein.

Deze mogelijkheid zou vanaf 1 september 1999
worden afgeschaft en vervangen door "alternerend
leren", terwijl voor het schooljaar 1998-1999 de
scholen reeds kunnen kiezen tussen beide.

Deze wijziging van aanpak en begeleiding roept
heel wat vragen op in het BuSO.

Gelet op de vele vragen uit het veld en de korte
tijd die de scholen nog rest om deze wijziging uit te
voeren, zou ik graag een antwoord krijgen op vol-
gende vragen.

1. Op welke manier werden de scholen in kennis
gesteld van de geplande wijziging ?

2. Is het werken met een tweede of derde kwalifi-
catie ooit geëvalueerd geweest en zijn er aan-
toonbare gegevens om af te stappen van deze
werkwijze ?

3. Hoe moet het alternerend leren in de praktijk,
in de school worden georganiseerd ?

4. Wat zijn de vergoedingen voor de leerlingen die
voor het alternerend leren kiezen ?

5. Wat na 1 december 1998 wanneer de Europese
subsidie voor dit project afgelopen is ?

6. Is er een concurrentie met het deeltijds onder-
wijs en het leercontract ?

7. Wat is het geraamde besparingsbedrag van deze
operatie ?

8. Past het alternerend leren in een afspraak met
andere actoren op het terrein, zoals werkgevers,

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB), ... ?

Antwoord

1. De scholen in kwestie werden door leden van
de administratie en de onderwijsinspectie tij-
dens speciaal daartoe gehouden studiedagen
over het nieuwe systeem geïnformeerd.

Deze studiedagen hadden plaats : op 16 maart
1998 in Antwerpen, op 17 maart 1998 in Gent
en op 19 maart 1998 in Leuven.

Bovendien werden ten behoeve van deze scho-
len nog opleidingssessies georganiseerd op 27
mei in Heverlee en op 10 juni 1998 in Gent.

De omzendbrief met onderrichtingen omtrent
de organisatie van de alternerende opleiding
werd op 8 juni 1998 naar de scholen verstuurd.

2. Naar aanleiding van schooldoorlichtingen in het
BuSo worden door de onderwijsinspectie ook
de bijkomende kwalificaties geëvalueerd. Deze
krijgen daarbij niet altijd een gunstige beoorde-
ling : in bepaalde gevallen kon het nut ervan
zeer in twijfel worden getrokken. Zo is onder
meer gebleken dat de resultaten naar blijvende
tewerkstelling toe niet steeds in verhouding
staat tot de geleverde inspanningen. De vraag
naar een intensere tewerkstellingsvoorbereiding
en -begeleiding voor afgestudeerden van het
buitengewoon beroepsonderwijs was en is dan
ook zeer groot.

3. De wijze waarop de alternerende opleiding
dient te worden georganiseerd, komt uitvoerig
aan bod in de bovenvermelde omzendbrief
13CA/LV/VDP/CB/980501 van 5 juni 1998.

4. Cursisten die voor een alternerende opleiding
kiezen, blijven volwaardige leerlingen van het
buitengewoon onderwijs en worden in die hoe-
danigheid niet bezoldigd, net zomin als de leer-
lingen die nu een tweede of derde kwalificatie
volgen.

De verplaatsingen die de leerling in het kader
van zijn alternerende opleiding naar het werk-
ervaringsbedrijf dient te maken, worden wél
vergoed.

5. De subsidiëring van Europa voor dit project is
bedoeld om de omschakeling van de bijkomen-
de kwalificatie naar de alternerende beroepsop-
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leiding mogelijk te maken. Scholen krijgen,
indien ze vóór 1999 omschakelen, hiertoe
ondersteunende financiële middelen.

6. Er is geen concurrentie met het deeltijds onder-
wijs en het leercontract omdat het project zich
uitsluitend richt tot de doelgroep van het BuSo,
opleidingsvorm 3. Dit houdt in dat de cursisten
op een zeer geëigende manier worden begeleid.

7. Aangezien de leerlingen die een alternerende
opleiding volgen regelmatige leerlingen van het
BuSo zijn, tellen zij volledig mee voor de bepa-
ling van de personeelsformatie en voor de wer-
kingstoelagen. En vermits de studieduur in
opleidingsvorm 3  –  meer aandacht zal gaan
naar een goed uitgebouwde basiskwalificatie  –
in de toekomst zeker niet minder zal bedragen
dan vandaag, is er van een besparingsoperatie
dan ook hoegenaamd geen sprake. Integendeel,
doordat voor dit systeem van alternerende
opleiding nog bijkomende middelen vanwege
het Europees Sociaal Fonds ter beschikking
worden gesteld ten bedrage van zo'n 40.000
frank per cursist, worden er méér overheidsmid-
delen geïnvesteerd in deze jongeren, wat ik
zeker toejuich.

Deze extra middelen zijn alleszins reeds tot 31
december 1999 gegarandeerd en niet tot eind
1998, zoals door de Vlaamse volksvertegen-
woordiger wordt gesteld.

8. Via een speciaal daartoe ontworpen informatie-
brochure werden de werkgeversorganisaties op
de hoogte gebracht van het project.

Het werd eveneens aan de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA) voorgesteld. Als
gevolg hiervan wordt aan de deelnemende cur-
sisten vrijstelling van wachttijd verleend. Tevens
werd de VDAB op de hoogte gebracht.

Tot slot wil ik hier nog aan toevoegen dat uit de
eerste gegevens die mij hierover bekend zijn,
blijkt dat meer dan de helft van de in aanmer-
king komende BuSo-scholen reeds vanaf vol-
gend schooljaar met het systeem van alterne-
rende opleiding wensen te starten. Ik meen dan
ook te mogen stellen dat met dit systeem aan
een reële behoefte wordt tegemoetgekomen.

Vraag nr. 220 
van 5 juni 1998 
van de heer DOMINIEK LOOTENS-STAEL

Nederlandstalig onderwijs Brussel  –  Aanbodin-
standhouding

In een lezersbrief in De Standaard van 7 mei 1998
kan men lezen dat vanaf volgend schooljaar de
richting Industriële Wetenschappen uit de laatste
Vlaamse secundaire school in Brussel waar deze
richting nog werd gegeven, zal verdwijnen. Tot en
met de tweede oriëntatiegraad zou deze richting
weliswaar in Brussel blijven bestaan, maar om hun
studies voort te zetten, zouden deze leerlingen ver-
volgens moeten uitwijken naar andere Vlaamse
steden.

De minister weet even goed als ik dat het aanbod
van zoveel mogelijk richtingen een van de troeven
is om het Nederlandstalig onderwijs, en daarmee
de Vlaamse aanwezigheid, in Brussel op peil te
houden. De minister weet even goed als ik dat het
secundair onderwijs in Brussel met moeilijkheden
te kampen heeft, en er de laatste jaren systematisch
op achteruit is gegaan.

Een afbouw van deze en andere richtingen is dus
hoogst ongewenst. Indien Vlaanderen het ernstig
meent met zijn hoofdstad, dient het ook de nodige
inspanningen te leveren om het onderwijs er extra
te ondersteunen.

1. Kan de minister de afbouw van deze richting
bevestigen ?

2. Waarom wordt hiertoe overgegaan ?

3. Welke richtingen bestaan er momenteel nog in
Brussel ?

4. Welke richtingen verdwenen er de laatste vijf
jaar uit het Brusselse onderwijsaanbod ?

5. Worden er in de nabije toekomst nog andere
richtingen in Brussel opgedoekt ?

6. Welke maatregelen bestaan er momenteel om
het onderwijsaanbod in Brussel maximaal te
houden ?
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7. Waarom worden er terzake geen extra inspan-
ningen geleverd ?

8. Heeft de minister eventueel initiatieven in die
zin genomen ?

Antwoord

1. Tijdens het schooljaar 1997-1998 komt de stu-
dierichting Industriële Wetenschappen TSO
(technisch secundair onderwijs) in twee Brussel-
se scholen voor, namelijk het Don Bosco Tech-
nisch Instituut 1150 Brussel en het Technisch
Instituut Kardinaal Mercier 1030 Brussel.

Vanaf het schooljaar 1999-2000 zal deze studie-
richting daar evenwel niet meer worden georga-
niseerd : de eerstgenoemde school herprofileert
zich naar de opleiding Elektriciteit-Elektronica
TSO (tweede graad) en naar Elektromechanica
en Elektrotechnieken TSO (derde graad) ; het
Technisch Instituut Kardinaal Mercier daaren-
tegen gaat vanaf 1 september 1998 over tot een
vrijwillige versnelde afbouw en zal vanaf het
daaropvolgend schooljaar zijn opgeheven.
Anderzijds heeft het Koninklijk Atheneum
(KA) Emanuel Hiel, eveneens 1030 Brussel,
voor volgend schooljaar de studierichting Indus-
triële Wetenschappen geprogrammeerd.

2. De decreet- en regelgever voorzien in een aan-
tal ordeningsmodellen met betrekking tot het
secundair onderwijsaanbod : door een beheer-
sing van het aantal scholen en opleidingen kan
de studiekeuze en de leerlingenoriëntering
immers optimaler verlopen.

Binnen de wettelijke en reglementaire grenzen
bepaalt elke betrokken inrichtende macht
welke structuuronderdelen in de school worden
geprogrammeerd, instandgehouden, afgebouwd,
omgevormd of overgeheveld, rekening houdend
met de pedagogische autonomie die grondwet-
telijk is gewaarborgd.

Ook de beslissingen om tot de in punt 1 bedoel-
de herstructureringen over te gaan, moeten in
deze context worden gezien.

3. Als bijlage 1 gaat een overzicht van alle studie-
richtingen (tweede, derde en vierde graad) die
gedurende het schooljaar 1997-1998 in het Brus-
selse Hoofdstedelijke gewest worden georgani-
seerd.

4. Als bijlage 2 gaat een vergelijkende tabel van
het studieaanbod in het Brusselse Hoofdstede-

lijke gewest schooljaar 1993-1994, respectieve-
lijk schooljaar 1997-1998.

5. Andere studierichtingen die momenteel in
afbouw zijn en per 1 september 1998 volledig
verdwijnen :

– Grieks-Latijn ASO (derde graad) : Sint-Jan
Berchmanscollege 1000 Brussel ;

– Grieks-Wetenschappen ASO (derde graad) :
Jan van Ruisbroeckcollege 1020 Brussel ;

– Latijn-Moderne Talen ASO (tweede graad) :
Heilig-Hartcollege 1083 Brussel ;

– Latijn-Moderne Talen ASO (derde graad) :
Sint-Jozefscollege 1150 Brussel ;

– Industriële Wetenschappen TSO en Werk-
tuigmachines BSO (derde graad) : Don
Bosco Technisch Instituut 1150 Brussel ;

– Grieks-Latijn ASO en Moderne Talen-Wis-
kunde ASO (derde graad) : Koninklijk Athe-
neum Koekelberg 1081 Brussel ;

– Moderne Talen-Wetenschappen ASO en
Moderne Talen-Wiskunde ASO (derde
graad) : Koninklijk Atheneum Schaarbeek-
Evere 1030 Brussel ;

– Elektrotechnieken TSO (derde graad) :
Technisch Instituut Kardinaal Mercier 1030
Brussel.

Vermits de eventuele intenties van de inrichten-
de machten inzake inkrimping of  –  ook het
tegenovergestelde kan  –  uitbreiding van het
aanbod na het schooljaar 1998-1999 mij niet
bekend zijn, kunnen onmogelijk prognoses voor
de toekomst worden gemaakt.

6. De huidige wetgeving en reglementering op het
voltijds gewoon secundair onderwijs voorziet
reeds in een aantal gunstmaatregelen voor scho-
len gelegen in het administratief arrondissement
Brussel-hoofdstad. Het ontwerp van decreet op
bedoeld onderwijs, waarover het Vlaams Parle-
ment begin juli 1998 plenair zal beslissen, beves-
tigt én versterkt deze maatregelen, zoals uit
onderstaand overzicht kan worden opgemaakt.

– De oprichting van een school in het kader
van een herstructurering (fusie gevolgd door
splitsing) waarbij het aantal scholen dat
overblijft niet hoger ligt dan het oorspronke-
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lijk aantal, is gekoppeld aan een programma-
tienorm (uitgedrukt in een minimumaantal
regelmatige leerlingen). Voor Brussel geldt
een voordeelnorm.

– De oprichting van derde leerjaren van de
derde graad, georganiseerd als een specialisa-
tiejaar of als een naamloos leerjaar beroeps-
secundair onderwijs, is m.b.t. het overgangs-
schooljaar 1998-1999 en voor de periode
vanaf het schooljaar 1999-2000 voor scholen
die niet tot een scholengemeenschap beho-
ren, eveneens gekoppeld aan een program-
matienorm. Voor Brussel gelden voordeel-
normen.

– De instandhouding van een school is afhan-
kelijk van het bereiken van een rationatisa-
tienorm (uitgedrukt in een minimumaantal
regelmatige leerlingen). Er bestaan enerzijds
basisnormen en anderzijds afgeleide gunst-
normen voor scholen die behoren tot een
scholengemeenschap en voor scholen die
een minimumaantal kilometer zijn gelegen
van een qua structuur en onderwijsnet verge-
lijkbare school. Ten opzichte van de huidige
toestand wordt in het ontwerpdecreet het
principe van de onderwijskarakters niet lan-
ger aangehouden ; de concrete rationalisatie-
normen zelf wijzigen evenwel niet !

In de categorie basisnormen wordt een
onderscheid gemaakt tussen twee groepen
scholen ; de groep waartoe de Brusselse
scholen behoren geniet meer voordelige nor-
men ; ipso facto liggen ook binnen de afge-
leide normen deze voor Brussel steeds lager.

– Voor de scholengemeenschappen die vanaf
het schooljaar 1999-2000 kunnen worden
gevormd  –  en waaraan diverse voordelen
worden toegekend  –  is een contingent vast-
gesteld voor het gemeenschapsonderwijs, het
gesubsidieerd officieel onderwijs, het gesub-
sidieerd vrij confessioneel onderwijs, respec-
tievelijk het gesubsidieerd vrij niet-confes-
sioneel onderwijs.

Binnen elk van deze groepen kan in Brussel
één scholengemeenschap worden tot stand
gebracht.

– De lerarenomkadering wordt berekend op
basis van leerlingencoëfficiënten en, onder
bepaalde voorwaarden, minimumpakketten.

Beide methodieken voorzien in een gunstre-
geling voor Brussel.

Wat specifiek de leerlingencoëfficiënten
betreft, wordt momenteel een verhoging
naar rato van 0,10 uren-leraar toegekend op
het niveau van de tweede, derde en vierde
graad. Het ontwerpdecreet gaat verder : ook
voor de eerst graad wordt een 0,10-verho-
ging verleend, terwijl voor de overige graden
het bestaande cijfer 0,10 wordt opgetrokken
naar 0,20, samengevat resulterend in een
groter pakket uren-leraar voor de Brusselse
instellingen.

– In het deeltijds beroepssecundair onderwijs
vigeert een lagere programmatie- en rationa-
lisatienorm per centrum deeltijds secundair
onderwijs. Ook ligt de oprichtingsnorm voor
het ambt van coördinator van het centrum
lager.

7. De maatregelen met betrekking tot de situatie
in Brussel slaan op alle onderwijsnetten. Daar-
naast zijn de bijzondere beschikkingen voor het
technisch en beroepsonderwijs (onder andere
hogere lerarenomkadering ten opzichte van het
algemeen secundair onderwijs) ook onverkort
op Brussel van toepassing.

In dit verband verwijs ik naar de bepaling van
het ontwerpdecreet die meer ondersteunend
personeel (berekend op grond van een punten-
systeem) toekent aan beroepsscholen.

(Bovenvermelde bijlagen liggen ter inzage bij het
secretariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schrif-
telijke Vragen  –  red.)

Vraag nr. 221 
van 5 juni 1998 
van de heer JOHAN MALCORPS

ARGO  –  Asbestinventaris (2)

Kan de minister aansluitend op mijn schriftelijke
vraag van 3 maart 1998 inzake de ARGO-asbestin-
ventaris (Autonome Raad voor het Gemeen-
schapsonderwijs, een antwoord verstrekken op vol-
gende vragen (Bulletin van Vragen en Antwoorden
nr. 13 van 12 mei 1998, blz. 1783  –  red.).

1. In 67 % van de Lorgo's (lokale raad voor het
gemeenschapsonderwijs), DAB's (dienst met
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afzonderlijk beheer) en PMS-centra (psycho-
medisch-sociaal centrum) is een asbestin-
ventar is  opgemaakt , a ldus  de  minis ter .
Slechts in 31 gevallen (amper 8 %) werd de
asbestsanering gerealiseerd. In hoeveel van de
ARGO-instellingen is een sanering noodzake-
lijk en in hoeveel gevallen is deze sanering nog
niet afgerond, maar wel al begonnen of gepland
?

2. 33 % van de Lorgo's, DAB's en PMS-centra
hebben vooralsnog niet voldaan aan de wettelij-
ke verplichting. Welke maatregelen heeft de
minister terzake genomen ?

3. Heeft de minister enig zicht op de stand van de
asbestinventarisatie in de andere onderwijsnet-
ten ?

Antwoord

1. Het opmaken van een asbestinventaris impli-
ceert niet dat er, ongeacht de aanwezigheid van
asbesthoudende materialen, automatisch een
asbestsanering plaatsvindt.

Aan de hand van volgende elementen wordt
een risico-evaluatie gemaakt die, naargelang het
geval, aanleiding kan geven tot een sanering :

– de toepassing en het soort materiaal ;
– de oppervlakte van asbesthoudend materiaal ;
– de toestand waarin het zich bevindt ;
– de afscherming van asbesthoudend materiaal ;
– de plaats van het materiaal in de lokalisatie ;
– de blootstellingsmogelijkheden ten opzichte

van personen en leerlingen.

Saneringswerken worden dan ook gepland op
basis van deze risico-evaluatie.

In volgende onderwijsinstellingen worden
asbestsaneringswerken gepland : KTA Hoboken,
MS Aarschot, KA Asse.

2. Aangezien de asbestinventarisatie voor het
gemeenschapsonderwijs nog niet volledig is
beëindigd, blijft de toekomstige planning van
mogelijke saneringswerken een open vraag. De
asbestinventarisatie wordt onverwijld voortgezet,
doch kan wegens andere prioritaire opdrachten
nog enige tijd in beslag nemen.

3. Ik heb geen zicht op de stand van asbestinventa-
risatie in het gesubsidieerd onderwijs. Inrichten-
de machten van het vrij, gemeentelijk en provin-

ciaal onderwijs kunnen een beroep doen op de
Dienst voor Infrastructuurwerken van het
Gesubsidieerd Onderwijs voor de subsidiëring
van asbestverwijdering.

Tot op heden werden bij voormelde administra-
tie drie aanvragen ingediend.

Vraag nr. 235 
van 18 juni 1998 
van mevrouw CECILE VERWIMP-SILLIS

Nucleaire technologie  –  Verspreiding

Op 28 en 30 mei 1998 heeft Pakistan verscheidene
kernbommen tot ontploffing gebracht.

Pakistan heeft zijn kernwapenprogramma ontwik-
keld met de hulp van vele landen, waaronder Bel-
gië. De informatie over de technologie om natuur-
lijk uranium te verrijken tot hoogverrijkt uranium,
waarmee een bom kan worden gemaakt, werd ver-
zameld door Abdul Qader Kahn, de zogenaamde
"vader van de Pakistaanse bom". Kahn heeft ook
in België gestudeerd aan de Katholieke Universi-
teit Leuven (KUL), waar hij een doctoraat behaal-
de in 1972.

Graag kreeg ik van de minister antwoord op een
aantal vragen die verband houden met het onder-
zoek in de kernchemie en -fysica. Mijn vragen zijn
niet gericht naar de onderzoeken in de sector van
de nucleaire geneeskunde, wel in de sector kern-
energie, fissie en fusie, splijtstoffen, kritische en
subkritische kernproeven.

1. Welke instantie aan de universiteiten en in de
wereld van het wetenschappelijk onderzoek
droeg in het begin van de jaren zeventig de ver-
antwoordelijkheid voor de programma's in ver-
band met deze nucleaire technologie ?

2. Werd aan de heer Kahn een beurs van het
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
(FWO), het Nationaal Fonds voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NFWO), het Instituut tot
Aanmoediging van het Wetenschappelijk
Onderzoek in Nijverheid en Landbouw
(IWONL) toegekend ? Zo ja, op welke basis en
voor welk onderzoek ? Zo neen, voor welk
onderzoek werd hij toegelaten tot de KU Leu-
ven ? Met welk proefschrift doctoreerde hij ?

3. Op welke wijze hebben zowel de KU Leuven
als de regering in het verleden hun ongenoegen
en ongerustheid geuit tegenover de heer Kahn
en tegenover de Pakistaanse overheid in ver-
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band met het vertrouwen van ons land in de
heer Kahn, dat toch wel moet geschonden zijn,
vermits België en dus ook Vlaanderen het non-
proliferatieverdrag tegen de verspreiding van
kernwapens heeft goedgekeurd ? Op welke
wijze is dit na 28 en 30 mei 1998 gebeurd ?

4. Uit welke landen zijn de vroegere en huidige
studenten-doctorandi in de centra voor nucleai-
re wetenschappen aan onze universiteiten en
eventueel hogescholen afkomstig ? Aan welke
programma's werken zij ?

5. Voor welke nucleaire onderzoeksprogramma's
werden in de jaren 1995-1998 beurzen toege-
kend ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Luc Van den Brande, minister-presi-
dent van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Techno-
logie.

Antwoord

Het antwoord op deze vraag behoort tot de
bevoegdheid van de heer Luc Van den Brande,
minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie.

Vraag nr. 207 
van 18 maart 1998 
van de heer JOHAN DE ROO

Heffingen op eigen waterwinning  –  Bezwaarschrif-
ten Gent-Eeklo

Inzake de bezwaarschriften die werden ingediend
naar aanleiding van een heffing op de eigen water-
winning, zou ik de minister volgende vragen willen
stellen.

1. Kan de minister een overzicht geven van het
aantal Oost-Vlaamse gezinnen dat een heffings-
biljet heeft ontvangen voor de eigen waterwin-
ning ?

Kan de minister deze cijfergegevens opsplitsen
voor de verschillende Oost-Vlaamse arrondisse-
menten ?

Kan de minister deze gegevens opsplitsen voor
de gemeenten in het arrondissement Gent-
Eeklo ?

2. Kan hij een overzicht geven van het aantal
Oost-Vlaamse gezinnen dat een heffingsbiljet
heeft ontvangen voor aansluiting op het open-
bare watervoorzieningsnet op basis van water-
facturen, opgesplitst voor de Oost-Vlaamse
arrondissementen, en in het arrondissement
Gent-Eeklo opgesplitst voor de gemeenten ?

3. Kan hij ten slotte een overzicht geven van het
aantal bezwaarschriften dat de VMM (Vlaamse
Milieumaatschappij) reeds heeft ontvangen
voor de provincie Oost-Vlaanderen, eveneens
opgesplitst voor de Oost-Vlaamse arrondisse-
menten en de gemeenten uit het arrondisse-
ment Gent-Eeklo ?

Antwoord

In aansluiting op mijn antwoord gepubliceerd in
het Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 14 van
28 mei 1998, blz. 1971, moet ik thans meedelen dat
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wegens de
hoge programmatiekosten heeft afgezien van de
opsplitsing van de gevraagde gegevens per kiesar-
rondissement.

Dergelijke opsplitsing wordt bovendien niet vol-
doende relevant geacht.

Vraag nr. 290 
van 11 mei 1998 
van de heer HERMAN SUYKERBUYK

Ruilverkavelingsplannen Zondereigen (Baarle-Her-
tog)  –  Natuurgebied

Is het juist dat een onderzoek aan de gang is om
een ruilverkaveling door te voeren in Zondereigen,
gemeente Baarle-Hertog ?

Is het de onderzoekers bekend dat ongeveer 40 ha
van deze mogelijke ruilverkaveling zijn gelegen in
het beekdal van het Merkske, een gebied van land-
schappelijke waarde, dat zich uitstrekt over Neder-
lands grondgebied en ook op het grondgebied
Zondereigen ?

VLAAMS MINISTER 
VAN LEEFMILIEU EN TEWERKSTELLING

THEO KELCHTERMANS
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Kan de minister mededelen hoe in de onderzoeks-
fase de contacten met Nederland verlopen, met het
oog op een beslissing die het geheel van het gebied
niet wezenlijk aantast, maar integendeel kan leiden :

– hetzij tot de realisatie van een grensoverschrij-
dend natuurgebied ;

– hetzij tot de afsplitsing van de voorgenomen
ruilverkaveling van het gedeelte dat tot het
beekdal van het Merkske behoort ;

– hetzij tot het opleggen van bijzondere voor-
waarden m.b.t. de voorgenomen ruilverkave-
ling, in overleg met Nederland ?

Antwoord

Er is een onderzoek naar het nut van een ruilver-
kaveling lopende op een deel van het grondgebied
van de gemeenten Baarle-Hertog en Merksplas en
van de steden Hoogstraten en Turnhout (ruilverka-
veling Zondereigen deel A).

Op 28 april 1998 heb ik het ontwerp van ruilverka-
velingsplan voor deze ruilverkaveling voorlopig
goedgekeurd. In het ontwerp van ruilverkavelings-
plan wordt het grensoverschrijdend staatsnatuurre-
servaat in het beekdal van het Merkske, dat zich in
het Vlaamse gewest ten dele uitstrekt over het
grondgebied van de gemeente Baarle-Hertog, ver-
der uitgebouwd op Vlaams grondgebied. In het
beekdal van het Merkske zal hiervoor 45 ha land-
bouwgrond met bestemming "agrarisch gebied met
landschappelijke waarde" worden verworven.

Deze maatregel is uitgewerkt na intensief overleg
met de afdeling Natuur van de administratie
Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (Aminal),
die voor de uitbouw van het staatsnatuurreservaat
samenwerkt met de dienst Staatsbosbeheer in
Nederland. Het initiatief voor de uitbouw van het
grensoverschrijdend staatsnatuurreservaat is even-
eens besproken in het grensoverschrijdend stroom-
gebiedcomité van de Mark.

Vraag nr. 291 
van 11 mei 1998 
van de heer JOS STASSEN

Natuurontwikkelingsproject Osbroek (Aalst)  –
Stand van zaken

De administratie van de minister is bezig met een
belangrijk natuurontwikkelingsproject in Aalst
(Osbroek).

1. Hoeveel hectaren werden al aangekocht door
het Vlaams Gewest en hoeveel hectaren zijn in
beheer ?

2. Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van dit
project ?

3. Hoe verloopt de samenwerking met de gemeen-
te Aalst en de plaatselijke natuurbewegingen ?

4. In welke mate wil men dit project nog uitbrei-
den ?

5. Klopt het dat een deel van de aangekochte
gronden volgens het gewestplan op het reserve-
ringstracé van de ring rond Aalst liggen ? In
welke mate kan dit een probleem vormen ?

N.B. : Een vraag over deze problematiek werd
ook gesteld aan de heer Eddy Baldewijns,
Vlaams minister van Openbare Werken,
Vervoer en Ruimtelijke Ordening.

Antwoord

1. Het Vlaams Gewest kocht reeds 16 ha 73 a 35
ca aan in Aalst-Osbroek. Er is een aankoopop-
dracht voor 3 ha 32 a 20 ca ; de administratie
ontving hiervoor voor 1 ha 35 a 80 ca een ver-
koopsakte. Twee aankoopdossiers in uitbreiding
zijn lopend, elk met een oppervlakte van circa 4
ha. Het Vlaams Gewest beheert naast deze
eigendom nog 1 ha 36 a in eigendom van de
stad Aalst met een gebruikersovereenkomst.
Het eigendom van het Vlaams Gewest maakt
deel uit van een heel wat groter gebied van ruim
100 ha, dat bovendien grotendeels openbaar is.
Het grootste gedeelte van deze eigendommen is
beschermd als landschap.

De bosgedeelten van de eigendommen van de
stad Aalst en van de Vlaamse Milieumaatschap-
pij zijn opgenomen in een bosbeheerplan, met
een sterke nadruk op de ecologische functie. De
sportvelden en het park zorgen voor de opvang
van de meer actieve recreanten.

2. De stad Aalst heeft 76.000 inwoners, waarvan
velen in de onmiddellijke omgeving van het
Osbroek wonen. Het belang van een dergelijk
groot open gebied in een verstedelijkte omge-
ving is niet te onderschatten.
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Het Osbroek vormt één van de "stapstenen" in
de groene as Osbroek-Gerstjens-Kluisbos-Kra-
vaalbos (zie ook het ontwerp van Ruimtelijk
Structuurplan Aalst).

Op het huidige eigendom van de afdeling
Natuur, en ook op de gronden in beheer, is
begonnen met een extensief graasbeheer van
paarden. De broekbossen kennen een spontane
ontwikkeling zonder begrazing. De bedoeling
van dit beheer is een zo gevarieerde en divers
mogelijke biotoop te verkrijgen met een hoge
biodiversiteit. Dit kan door een gestuurde ont-
wikkeling met spontane processen.

3. De samenwerking met de stad Aalst verloopt
vlot. Er worden in afspraak begeleide wandelin-
gen georganiseerd. Deze wandelingen gebeuren
maandelijks onder begeleiding van een lid van
de plaatselijke natuurbewegingen. Het beste
bewijs van deze goede samenwerking is de
lopende beheersovereenkomst.

In het Osbroek zijn zowel De Wielewaal Den-
derland als de VZW Natuurreservaten actief. Er
bestaat ook een werkgroep "Bomen-Park
Osbroek", die instaat voor de inventarisatie van
Groot-Aalst.

4. Als de percelen binnen de lopende dossiers zijn
verworven, is een verdere uitbreiding in het
Osbroek zelf onmogelijk. Uitbreiding in de rich-
ting van Gerstjens wordt onderzocht.

5. Het op het gewestplan opgenomen tracé van de
ringweg loopt door een beperkt deel van de
aangekochte gronden van het Vlaams Gewest.
Het grootste deel van het geplande tracé loopt
over stadseigendom.

Deze aanduiding op het gewestplan is nog
steeds voorwerp van discussie : zowel het stads-
bestuur van Aalst als de bewoners van de stad
gaan niet akkoord met het tracé volgens het
gewestplan.

(Antwoord Eddy Baldewijns : zie blz. 2316  –  red.)

Vraag nr. 293 
van 11 mei 1998 
van mevrouw CECILE VERWIMP-SILLIS

Biodiversiteitsverdrag  –  Opvolging

In februari 1996 keurde het Vlaams Parlement
unaniem het internationaal verdrag van de Ver-
enigde Naties inzake biologische diversiteit goed.
Op 20 februari '97 werd België officieel verdrags-
sluitende partij en moet het de doelstellingen van
het verdrag nastreven.

De uitvoering van het verdrag is, gelet op de insti-
tutionele structuur van ons land, voor ongeveer 75
à 80 % voor rekening van de gewesten. De overige
20 à 25 % valt onder federale bevoegdheid. Bij de
bespreking van het verdrag in het Vlaams Parle-
ment stelde de minister-president dat de Vlaamse
overheid niet heeft gewacht op de ratificering om
uitvoering te geven aan de doelstellingen van het
verdrag, maar dat hiermee reeds werd begonnen
van bij de ondertekening in Rio in juni '92.

Ondertussen werd in oktober '97 het decreet op
het natuurbehoud goedgekeurd. Jammer genoeg,
door de vele compromissen met de landbouwsec-
tor, een gemiste kans voor natuur en milieu.

Maar daarmee is de kous niet af, het verdrag inza-
ke biodiversiteit is ruimer dan dit decreet.

1. Op welke wijze werd nog verder uitvoering
gegeven aan het verdrag inzake Biodiversiteit ?

2. Hoeveel personen binnen de Vlaamse overheid
werken hieraan ?

3. Welke middelen werden hiervoor in '96 en '97
besteed en voor '98 geraamd ?

4. Op welke begrotingspost zijn deze middelen
terug te vinden ?

Antwoord

Het is inderdaad zo dat België sinds 20 februari
1997 officieel verdragssluitende partij is en de doel-
stellingen en maatregelen uit het verdrag moet
naleven. Bovendien is het ook zo dat een groot
deel van de inhoudelijke aspecten behoren tot de
bevoegdheid van de respectieve gewesten. De vra-
gen dienen echter vanuit twee gezichtspunten te
worden beantwoord. Enerzijds werden er in het
Vlaams Gewest (maar ook in België en in andere
Europese landen) in een ander kader reeds heel
wat beleidsmaatregelen genomen die in de lijn lig-
gen van de verdragstekst of er raakpunten mee
vertonen. Anderzijds tracht de afdeling Natuur van
de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Water-
beheer (Aminal) het implementatieproces van het
verdrag zelf op de voet te volgen.
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Vanuit het eerste gezichtspunt luiden de antwoor-
den als volgt.

1. Het recente beleid inzake natuurbehoud, bosbe-
heer, milieubeheer en ruimtelijke ordening con-
vergeert sterk met de maatregelen die in het
verdrag vermeld staan. Voorbeelden hiervan
zijn, naast het decreet op het natuurbehoud, de
doelstellingen en maatregelen uit het Milieube-
leidsplan 1997-2001 (meer bepaald onder het
thema "Verlies aan biodiversiteit"), verhoging
van de budgetten om natuurgebieden aan te
kopen, de taak om een Vlaams Ecologisch Net-
werk uit te bouwen, de doelstelling om aan bos-
uitbreiding te doen (10.000 ha) en de opper-
vlakte aan natuurreservaten te vergroten
(50.000 ha), de toename van de oppervlakte N-
en R-gebieden op de gewestplannen met 38.000
ha en de aandacht voor de biodiversiteit binnen
de bossen.

2. Het is duidelijk dat minstens de hele afdeling
Natuur van Aminal en delen van andere afde-
lingen, instellingen en verenigingen hieraan
meewerken.

3 en 4. De middelen hiervoor ingezet corresponde-
ren met de middelen van de Afdeling Natuur en
delen van die van de afdeling Bos en Groen (zie
programma 61.2 en 61.3 van de administratieve
begroting en het Fonds voor Preventie en Sane-
ring inzake Milieu en Natuur (MINA), voorna-
melijk posten 2.5, 2.6 en 3.6). Bij de goedkeu-
ring van het Milieubeleidsplan 1997-2001 wer-
den voor de periode 1998-2001 in dit beleids-
veld voor 3 miljard frank extra middelen in het
vooruitzicht gesteld.

Anderzijds en meer specifiek in uitvoering van het
verdrag stel ik vast dat :

1. het Vlaams Gewest een actieve rol vervult in de
stuurgroep "Biodiversiteitsverdrag" van het
Coördinatiecomité voor het Internationaal
Milieubeleid (CCIM). Het is in deze groep dat
de coördinatie plaatsvindt van het Belgische
beleid in uitvoering van het verdrag. Tevens
wordt hier de opvolging verzekerd van het
internationale implementatieproces. Het
Vlaams Gewest was op drie van de vier interna-
tionale conferenties (COP's) vertegenwoordigd,
alsook op één van de drie wetenschappelijke
voorbereidingen (SBSTTA's). Om uitvoering te
geven aan een rechtstreekse verplichting uit het
verdrag stelde de stuurgroep een eerste natio-
nale rapport op (First National Report of Bel-

gium to the Convention on Biological Diversity,
72 blz.) ;

2. er binnen de Vlaamse overheid één persoon is
die zich deeltijds met het verdrag bezighoudt ;

3. in 1996 en 1997 hieraan geen extra middelen
werden besteed. Voor 1998 wordt voorzien in 1
miljoen frank. Tussen de federale overheid en
de gewesten werden afspraken gemaakt
betreffende de verplichte betalingen aan het
financieel mechanisme van het verdrag, het
Global Environment Facility. Voorlopig worden
de betalingen door het Algemeen Bestuur voor
Internationale Samenwerking verricht. In 1996
en 1997 droeg België 390 miljoen frank bij ;

4. de Vlaamse middelen, in uitvoering van het
Milieubeleidsplan 1997-2001, staan op post 2.19
van het MINA-fonds.

Vraag nr. 295 
van 14 mei 1998 
van de heer FELIX STRACKX

Gasfabrieken  –  Cyanidevervuiling

Blijkbaar is de historische cyanidevervuiling zoals
die pas aan het licht is gekomen in Diest, typerend
voor de site van een oude gasfabriek. We mogen
dus aannemen dat we op de sites van alle gasfa-
brieken die dateren uit dezelfde periode min of
meer dezelfde aard en mate van cyanidevervuiling
zullen aantreffen.

1. Hoelang is het reeds bekend dat sites van oude
gasfabrieken een groot risico lopen met cyanide
te zijn vervuild ?

2. Had de gemeente Diest deze historische vervui-
ling redelijkerwijze niet kunnen of moeten ver-
moeden toen ze drie jaar geleden de grond ver-
kocht aan Interleuven ?

3. Zijn alle sites waar vroeger gasfabrieken heb-
ben gestaan reeds geïnventariseerd ? Werden ze
allemaal onderzocht op cyanidevervuiling ? Wat
waren de resultaten van dit onderzoek ? Hoe-
veel van deze sites werden reeds gesaneerd ?

4. Werden er op de site in Diest nog andere ver-
vuilingen vastgesteld, bijvoorbeeld met zware
metalen ?

Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 17  –  10 juli 1998 -2292-



5. Hoe komt het dat na de eerste vaststelling van
vervuiling, OVAM (Openbare Afvalstoffen-
maatschappij voor het Vlaams Gewest) nog drie
jaar heeft gewacht met het uitvoeren van een
grondiger onderzoek ?

6. Vormt de onmiddellijke nabijheid van een
drinkwaterwinning geen gevaar voor de volks-
gezondheid ?

Antwoord

1. De productie van lichtgas door droge distillatie
van steenkool werd in het midden van de vorige
eeuw opgestart. Nagenoeg alle gasfabrieken
werden gesloten voor en na de Tweede Wereld-
oorlog (1940-1945). In dit productieproces
kwam onder meer waterstofcyanide vrij dat
werd vastgelegd op ijzeraarde, waardoor ijzercy-
anide werd gevormd. Dit product werd "Ber-
lijns blauw" genoemd en is bijvoorbeeld aange-
wend als kleurstof in ververijen. Het ontstaan
van cyanideverbindingen bij gasfabricatie is dus
niet onbekend. Vandaar ook dat deze sector is
opgenomen in de lijst van inrichtingen en activi-
teiten die bodemverontreiniging kunnen ver-
oorzaken, waardoor decretale onderzoeksplich-
ten werden vastgelegd, wat dan ook terug te
vinden is in de verplichtingen tot bodemsane-
ring.

2. De overdracht van de gronden van de voormali-
ge gasfabriek van Diest gebeurde vooraleer het
bodemsaneringsdecreet in werking was getre-
den.

Er was dus geen enkele verplichting een bodem-
attest of de uitvoering van een oriënterend bode-
monderzoek. Het terrein was wel geïnventari-
seerd door OVAM als een potentieel verontrei-
nigde site.

3. In opdracht van OVAM werd in 1992 door het
Limburgs Studiecentrum voor Ecologie (Lisec)
een inventarisatie van gasfabrieksterreinen in
het Vlaamse gewest uitgevoerd. Dit leverde 45
sites op, zowel productie- als opslageenheden.
Deze informatie is beperkt tot de administratie-
ve gegevens van de site, namelijk de liggings-
plannen, een korte historiek, de productiegege-
vens, ... Veldwerk en analyses zijn in deze fase
niet uitgevoerd. Momenteel wordt deze infor-
matie vervolledigd en waar nodig aangevuld en
verbeterd. Deze inventarisatie kan niet als een
oriënterend bodemonderzoek worden

beschouwd. Zodra voldoende randgegevens
beschikbaar zijn, zal een lijst van prioriteiten
worden opgesteld. Een zestal sites werden
ambtshalve onderzocht en voor hetzelfde aantal
werden bodemonderzoeken aan OVAM
bezorgd. Op basis van deze onderzoeken zijn
deze terreinen opgenomen op de lijst van histo-
risch verontreinigde gronden waar bodemsane-
ring dient plaats te vinden. Momenteel is daar
een bodemsaneringsproject onder toezicht van
OVAM in uitvoering.

4. Op de site in Diest werden andere verontreini-
gingen, zoals minerale olie en aromatische ver-
bindingen, aangetroffen die typerend zijn voor
een gasfabriek. De gehaltes aan zware metalen
stemmen overeen met de lokale achtergrond,
met uitzondering van lood in de bodem.

Deze verhoogde waarde zou te wijten zijn aan
metallisch lood en geen verband houden met de
productie.

5. De rapporten die in opdracht van Interleuven
werden uitgevoerd, werden respectievelijk
medio en eind 1995 aan OVAM bezorgd.
OVAM vroeg aanvullingen van deze rapporten
en medio 1997 werd gestart met het ambtshalve
oriënterend bodemonderzoek. Deze onder-
zoeksopdracht paste in een ruimere opdracht
die reeds werd gestart in 1996.

Dringend optreden werd toen niet noodzakelijk
geacht op basis van het dossier en de andere
prioriteiten die er waren, zoals het in de praktijk
brengen van het nieuwe bodemsaneringsde-
creet. Het rapport vermeldt immers : "De ver-
ontreiniging lijkt vrij lokaal in zowel de bodem
als het grondwater. (...) De algemene verontrei-
nigingstoestand is klaarblijkelijk minder ernstig
dan op gelijkaardige terreinen aangetroffen
wordt. In het uitstromend grondwater wordt
daarenboven geen noemenswaardige verontrei-
niging aangetroffen."

6. De uitloging naar het grondwater is veeleer
beperkt en het terrein ligt niet in de bescher-
mingszone van een drinkwaterwinning. Boven-
dien wordt het drinkwater onttrokken uit de
watervoerende lagen die zich op circa 200 à 300
meter diepte bevinden en bovenaan worden
afgeschermd door een kleilaag (Klei van
Boom).

De drinkwatermaatschappij werd wel op de
hoogte gebracht van het probleem.
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Vraag nr. 299 
van 15 mei 1998 
van de heer JOHAN SAUWENS

Nationale Loterij  –  Milieu- en natuursubsidies

Woensdag 25 maart 1998 verklaarde de minister
dat hij bij de Nationale Loterij en de federale
minister van Financiën heeft aangedrongen om in
een substantiële enveloppe van 100 miljoen frank
te voorzien ter financiering van leefmilieuprojecten
(Beknopt Verslag nr. 38 van 28 april 1998). In de
ontwerpverdeling van de nettowinst van de Natio-
nale Loterij voor 1998 waren de toelagen in de
rubrieken 2.10-Natuur en 2.12-Dierenbescherming
immers geschrapt, waardoor allerlei milieu- en
natuurprojecten in het gedrang dreigen te komen.
De minister zei ook nog steeds geen reactie te heb-
ben ontvangen op zijn brief aan de Nationale Lote-
rij en de federale minister van Financiën. Hij was
wel bereid de minister-president te vragen vol-
doende kredieten vrij te maken voor natuur en die-
renbescherming op de Vlaamse begroting indien
de Nationale Loterij in gebreke blijft.

1. ls de raad van bestuur van de Nationale Loterij
en/of de federale minister van Financiën inge-
gaan op de vraag van de minister om 100 mil-
joen frank in te schrijven in de rubrieken 2.10-
Natuur en 2.12-Dierenbescherming van de ver-
deling van de nettowinst van de Nationale Lote-
rij voor 1998 ? Zo neen, waarom niet ?

2. Heeft de minister formeel verzet aangetekend
tegen de niet-inschrijving van 100 miljoen frank
in de rubrieken 2.10-Natuur en 2.12-Dierenbe-
scherming door de Nationale Loterij ?  Zo
neen, waarom niet ?

3. Heeft de minister aan de minister-president
gevraagd voldoende kredieten (100 miljoen
frank) vrij te maken voor natuur en dierenbe-
scherming in de Vlaamse begroting, rekening
houdend met de beslissing van de Nationale
Loterij ? Is/was de minister-president hiertoe
bereid ? Zo neen, waarom niet ? Op welke
wijze denkt de minister dan het nefaste subsi-
diebeleid van de Nationale Loterij voor allerlei
natuur- en dierenbeschermingsprojecten in het
Vlaamse gewest te verhelpen ?

Antwoord

De federale minister van Financiën heeft zijn voor-
stel tot verdeling van de nettowinst van de Natio-
nale Loterij voor 1998 nog niet aan de Minister-

raad voorgelegd. De beslissing van de federale
Ministerraad wordt gepland vóór het zomerreces.
Hierdoor is er op dit moment nog geen uitsluitsel
te geven over de al dan niet inschrijving van kre-
dieten voor de rubrieken 2.10-Natuur en 2.12-Die-
renbescherming.

Het is duidelijk dat bij niet-inschrijving van kredie-
ten voor de leefmilieuprojecten de globale enve-
loppe van de winstverdeling 1998 voor Vlaanderen
in samenspraak met de minister-president en mijn
andere collega's van de Vlaamse regering dient te
worden bekeken. Binnen dit intern regeringsover-
leg kan dan naar kredieten voor het leefmilieu
worden gezocht binnen de aan Vlaanderen toege-
kende globale enveloppe door de Nationale Lote-
rij, en niet binnen de Vlaamse begroting zoals
gesuggereerd in de vraagstelling

Vraag nr. 301 
van 19 mei 1998 
van de heer FRANCIS VERMEIREN

Werkgelegenheidsbeleid  –  Federale initiatieven

De federale regering heeft een actieplan voor de
werkgelegenheid op stapel gezet op basis van de
Europese werkgelegenheidsrichtlijnen.

Het bevoegdheidspakket van de Vlaamse minister
voorziet in programma's voor wedertewerkstelling
van de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of
daarmee gelijkgestelde personen.

In welke mate wordt dit bevoegdheidspakket beïn-
vloed door het actieplan van de federale regering ?
Kunnen de maatregelen van het actieplan een hin-
derpaal zijn voor de programma's voor wederte-
werkstelling van de Vlaamse regering ?

Antwoord

Het actieplan voor de werkgelegenheid dat door
de federale regering werd opgesteld in het kader
van de Europese werkgelegenheidsrichtlijnen,
voorziet in initiatieven die versterkend werken op
het huidige bevoegdheidspakket van de Vlaamse
regering met betrekking tot de tewerkstellingspro-
gramma's.

Vlaanderen richt zich via de tewerkstellingspro-
gramma's vooral op het begeleiden en het opleiden
van werkzoekenden, terwijl de federale overheid
aansluitend oriëntatiemogelijkheden aanbiedt.
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De federale initiatieven die positief inwerken op
de Vlaamse tewerkstellingsprogramma's zijn het
voordeelbanenplan, de doorstromingsprogramma's
en, wat de projecten sociale economie betreft, de
bevordering van de toegang tot de overheidsop-
drachten en de verbetering van het statuut van de
vennootschap met een sociaal oogmerk. Dit laatste
moet het mogelijk maken dat in het kader van
sociale-economieprojecten meer vennootschappen
worden opgericht.

Met betrekking tot de doorstromingsprogramma's,
in Vlaanderen concreet uitgewerkt als het WEP-
plus-plan (Werkervaringsplan) wordt in een verrui-
ming voorzien. De sectoren die tot voor kort waren
uitgesloten van deze regeling, namelijk de sectoren
waarop de sociale Maribel van toepassing is, kun-
nen medio 1998 hierin worden opgenomen met een
activering van de werkloosheidsuitkeringen en een
vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen via
het voordeelbanenplan voor deze sector als gunstig
gevolg. Ook het feit dat steuntrekkers, die tot nu
toe enkel door Vlaanderen werden opgenomen als
werknemers in het gescostelsel (gesubsidieerde
contractuelen) en voor wie Vlaanderen dus geen
trekkingsrechten ontving, weldra ook door de fede-
rale overheid zullen worden geaccepteerd, kan in
deze context worden vermeld.

Vraag nr. 305 
van 25 mei 1998 
van mevrouw VEERLE HEEREN

T-Interim  –  ACLVB-folder

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB), geeft hulp aan werk-
zoekenden bij hun zoektocht naar een geschikte
werkaanbieding. T-Interim, het uitzendbureau van
de VDAB en daarmee ook van de Vlaamse over-
heid, is een van de marktleiders als uitzendbureau
met bijzondere aandacht voor de sociale rechten
van de uitzendkrachten.

In een van de uitzendkantoren van T-Interim gaat
men zelfs zo ver dat er een folder "Uw recht als
uitzendkracht" aan argeloze kandidaten wordt
meegegeven. Geen enkel probleem, ware het niet
dat deze folder wordt uitgegeven door de Algeme-
ne Centrale der Liberale Vakbonden van België
(ACLVB).

1. Is het geoorloofd dat T-Interim deze publicaties
verspreidt onder zijn cliënteel, eventueel onder
het mom van een zeer goed uitgewerkte infor-
matiefolder ?

2. Zo neen, wat zijn de publicaties die wel kunnen
thuishoren in een infopakket verspreid door T-
Interim ?

Antwoord

Bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli
1993 werd binnen de sector van de uitzendarbeid
een Commissie van Goede Diensten opgericht.
Deze commissie is paritair samengesteld uit verte-
genwoordigers van de werknemersorganisaties en
van de werkgeversorganisaties die voor de sector
van de uitzendarbeid zitting hebben in het Fonds
voor Bestaanszekerheid. Een van de bevoegdhe-
den van de commissie is het bepalen van de moda-
liteiten met betrekking tot de verspreiding van syn-
dicale berichten en informatie door de werkne-
mersorganisaties aan de uitzendkrachten via de
uitzendkantoren.

Tijdens de vergadering van 17 november 1997 heb-
ben de werkgevers- en werknemersvertegenwoor-
digers binnen de commissie een aantal krachtlijnen
vastgesteld met betrekking tot de informatiever-
spreiding. Er werd onder meer beslist dat de infor-
matieverstrekking enkel kan via brochures of
informatiefolders die uitsluitend betrekking mogen
hebben op de wetgeving en het sociaal statuut van
de uitzendkracht. Voor het verspreiden van de fol-
ders moeten de werknemersorganisaties zich wen-
den tot de uitzendkantoren zelf. Deze laatste heb-
ben zich ertoe verbonden om de folders en brochu-
res te verspreiden over de verschillende agent-
schappen.

Door dit initiatief hebben een aantal werknemers-
vertegenwoordigers informatiefolders ter beschik-
king gesteld van T-Interim voor verspreiding onder
de uitzendkrachten. Zo ook het Algemeen Christe-
lijk Vakverbond (ACV), met de folder "Uitzendar-
beid goed gezien".

Het verspreiden van deze folders vloeit voort uit
een aantal afspraken die werknemers- en werkge-
versvertegenwoordigers hebben gemaakt binnen
de sector. Het is niet aan T-Interim om de aantallen
bij te houden en de folders bij te bestellen indien
ze niet meer voorradig zijn.

Vraag nr. 307 
van 26 mei 1998 
van mevrouw CECILE VERWIMP-SILLIS

Lichtvervuiling  –  Openbare verlichting
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Uit het recentelijk gepubliceerde MIRA-T-rapport
1998 blijkt dat de openbare verlichting (straat- en
klemtoonverlichting, plein- en parkverlichting, ...)
voor 61 % verantwoordelijk is voor lichtvervuiling
in Vlaanderen. De tertiaire sector is, door onder
andere verlichte reclamepanelen, lichtreclame, ver-
lichting van parkeerterreinen, verlichte uitstalra-
men, met 24 % de tweede belangrijkste oorzaak
van de lichtvervuiling. Andere doelgroepen die een
aandeel hebben in lichtvervuiling zijn de industrie
met 7 % en de bevolking met 3 %.

Het MIRA-T-rapport geeft aan dat lichthinder en
lichtvervuiling vrij eenvoudig kunnen worden
voorkomen. De algemene stelregel luidt als volgt :
"verlicht enkel wat nodig is, wanneer het nuttig is
en met zo weinig mogelijk hinder". Het is dus
belangrijk de verlichting te beperken in de tijd
(door bv. 's nachts tussen 0.00 en 6.00 uur te doven
of te dimmen naargelang verkeersintensiteit, ...) en
in de ruimte (door bv. betere afscherming van het
strooilicht).

De grootste bron van lichtvervuiling, namelijk de
openbare verlichting, kan door drie maatregelen
worden aangepakt.

Een eerste maatregel is alle kwikdamplampen ver-
vangen door zuinigere natriumdamplampen. Dit
brengt reeds een substantiële besparing mee van
het energiegebruik voor openbare verlichting. De
vervanging vermindert de lichtvervuiling niet.

Een tweede maatregel is het vervangen van klas-
sieke armaturen door moderne armaturen. Klassie-
ke armaturen hebben een rendement van 67 %.
Indien de eerste twee maatregelen gelijktijdig wor-
den genomen, stijgt het rendement van de arma-
tuur tot ongeveer 85 %. Het doorvoeren van de
tweede maatregel zorgt ervoor dat de lichtstralen
zijn gebundeld. Zo vermindert de lichtvervuiling.

Een laatste maatregel om de lichtvervuiling door
openbare verlichting te beperken, is het aanpassen
van de verlichtingsprogramma's. Het volledig
doven tussen 24.00 en 6.00 uur zorgt voor 37,7 %
energiebesparing van het jaarverbruik voor open-
bare verlichting.

Indien deze maatregelen worden doorgevoerd,
bespaart men 49 % van het jaarverbruik voor
openbare verlichting. Het vervangen van de
bestaande installaties kost bij benadering 4,14 mil-
jard frank. Op zeven jaar tijd is de investering
terugverdiend, vanaf dan wordt effectief bespaard.

1. Werden er richtlijnen uitgevaardigd die in de
toekomst enkel nog energiezuinige en niet hin-
derende buitenverlichting, namelijk natrium-
damplampen met efficiënte armaturen toelaten ?

2. Werden aan de bestaande normen voor verlich-
ting van het wegdek normen toegevoegd voor
maximale toegelaten verlichting van de hemel ?

3. Waarom wordt er bij de openbare besturen, in
het kader van hun voorbeeldfunctie, niet op
aangedrongen om zelf energiezuinige en niet-
hinderende buitenverlichting te installeren en
deze te doven tussen 24.00 en 6.00 uur, hetzij
allemaal, hetzij de helft ?

4. Werden er ondertussen inbreuken vastgesteld
op de Vlarem II-richtlijnen voor het bestrijden
van lichthinder ? Zo ja, met welk gevolg ?

Antwoord

1. De openbare verlichting van gewestwegen en
autowegen behoort tot de bevoegdheid van de
Vlaamse minister van Openbare Werken, Ver-
voer en Ruimtelijke Ordening.

Wat de gemeentelijke openbare verlichting
betreft, beoogt het "Urgentieplan betreffende
maatregelen om de lichtvervuiling te beperken"
om via het Vlaams Instituut voor Rationeel
Energiegebruik (Vireg) de gemeenten te sensi-
biliseren en te begeleiden bij het gebruik van
straatverlichting.

2. Het Algemeen Bestek 005 van de Belgische
Federatie voor Elektriciteitsvoortbrengers
(BFE), dat van toepassing is op de verlichting
van wegen die door een bebouwde kom gaan,
voorziet in een beperking van de lichtuitstraling
naar de hemel die verschilt naargelang de cate-
gorie van weg.

3. Het bovenvermelde "Urgentieplan betreffende
maatregelen om de lichtvervuiling te beperken"
voorziet eveneens in acties om de gemeenten te
sensibiliseren om klemtoonverlichting en licht-
reclames 's nachts te (doen) doven en om de
eigenaars van culturele gebouwen en monu-
menten te sensibiliseren tot het gebruik van
geschikte lampen en verlichtingstoestellen.

4. Door de uitvoering van het actieplan Lichthin-
der heeft de afdeling Milieu-inspectie van de
administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Water-
beheer (Aminal) een vrij volledig overzicht van
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de lichtbronnen bij de ingedeelde inrichtingen
(en in het bijzonder bij de klasse 1-inrichtingen)
verkregen.

In de loop van het laatste kwartaal van 1997
werden, in uitvoering van het actieplan, 515
inspecties verricht tijdens de avond of de nacht.
De klemtoon lag hierbij op de controle van het
lichtgebruik op bedrijfsterreinen. In 66 gevallen
oordeelde de toezichthoudende ambtenaar, na
evaluatie van de bepalingen van titel II van Vla-
rem terzake, dat er sprake was van lichthinder.

Indien deze lichthinder als bijzonder relevant
werd ingeschat, werd er een proces-verbaal van
overtreding opgemaakt, gevolgd door een aan-
maning of een onderrichting. In de andere
gevallen werd in eerste instantie gebruikge-
maakt van het instrumentarium, via een monde-
linge vraag, een mondelinge of schriftelijke
onderrichting, of het afnemen van een verhoor.

In vrijwel alle gevallen leidde het optreden van
de toezichthoudende ambtenaren van de afde-
ling tot een daadwerkelijke verbetering van de
toestand : de skytracers en lasers bij dancings en
bioscopen werden gedoofd en op verschillende
plaatsen werden aanpassingen uitgevoerd aan
de verlichting van terreinen en parkings (beper-
king van het aantal lampen, beperking van de
intensiteit, meer aangepaste armaturen, ...).

Vraag nr. 308 
van 27 mei 1998 
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Onderzoeksproject houtkwaliteit-houttechnologie  –
Stand van zaken

In het kader van de onderzoeksovereenkomst tus-
sen het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
(IBW) enerzijds en de Universiteit Gent (UG)
anderzijds bestaat er een project "Houtkwaliteit  –
houttechnologie". De Vlaamse regering kent hier-
aan subsidies toe.

1. Wat zijn de doelstellingen van dit onderzoeks-
project ?

2. Hoelang loopt dit project reeds ? Wat zijn de
verwachtingen ?

3. Voor 1998 is in een subsidiëring voorzien van
7,2 miljoen frank. Hoeveel subsidies zijn er de
vorige jaren reeds toegekend aan dit project ?

4. Wanneer worden de eindresultaten verwacht ?

Antwoord

1. De studie "Houtkwaliteit  –  houttechnologie"
behoort tot de opdracht die het IBW heeft mee-
gekregen bij haar oprichting. In het oprichtings-
besluit van 13 maart 1991 staat vermeld dat het
IBW onder andere onderzoek zal bedrijven
rond "houtkwaliteit en houtproducenten" en
"houttechnologie".

De uitbouw van een volwaardig onderzoekscen-
trum rond houttechnologie en houtkwaliteit
binnen het IBW vergt evenwel aanzienlijke
investeringen en past moeilijk in de beperkte
personeelsformatie voor het IBW. Om dubbele
investeringen te vermijden, werd geopteerd
voor een samenwerkingsverband met het Labo-
ratorium voor Houttechnologie van de Univer-
siteit Gent, dat onder de leiding staat van prof.
dr. ir. Marc Stevens.

De onderzoeksopdracht "Houtkwaliteit  –
houttechnologie" bevat volgende luiken :

Luik 1 : ondersteuning van het veredelingsonder-
zoek

– de houtkwaliteit van nieuwe populierenklo-
nen,

– de relatie standplaats-houttechnologische
eigenschappen,

– de overerfbaarheid van houttechnologische
eigenschappen,

– de vroegtijdige selectiecriteria inzake hout-
kwaliteit.

Dit moet worden aangezien als een continue
opdracht ; geregeld immers worden uit de opge-
zette veredelingsprogramma's nieuwe klonen
van populier geselecteerd. Eén van de selectie-
criteria is houtkwaliteit. Dit aspect is eveneens
belangrijk bij andere boomsoorten.

Luik 2 : houtkwaliteit van minder bekende
inlandse houtsoorten in het kader van een gewij-
zigd bosbeheer (bv. berk, gewone den, ...)

Hier worden de mogelijkheden voor hoogwaar-
dige toepassingen onderzocht en de houtkwali-
tatieve aspecten nagegaan bij een bosbeleid dat
de bomen langer op stam laat staan (streven
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naar langere bedrijfstijden) en dat meer men-
ging in de bossamenstelling bevordert.

Luik 3 : Invloed van de wijzigingen in de bosvi-
taliteit op de toepassingsmogelijkheden van hout

In eerste instantie gaat het onderzoek naar de
invloed van eikensterfte op de kwaliteit van eik.

Bij het opstellen van de werkprogramma's
wordt uitgegaan van een zo groot mogelijke
complementariteit met de onderzoeksthema's
waarvoor het IBW zelfstandig instaat. De
onderzoeksopdracht wordt vanuit het instituut
dan ook wetenschappelijk ondersteund door
onder andere het aanbrengen van voor de
opdracht relevant onderzoeksmateriaal en het
toetsen van de resultaten in het selectie- en ver-
edelingsproces.

2. Het project startte in 1994 met een oriënterend
onderzoek en werd in 1995 voortgezet in het
kader van een langetermijnprogrammatie voor
een periode van vijf jaar. Dit betekent dat er in
1999 een grondige evaluatie zal gebeuren door
de begeleidende stuurgroep. Momenteel
bevindt het onderzoek zich in volgend stadium :

Luik 1

Momenteel zijn reeds volgende (deel)resultaten
beschikbaar :

– de houttechnologische fiches zijn beschik-
baar voor de tot eind 1997 in de handel aan-
geboden populierenklonen. De fiches wer-
den aangevuld met andere teelttechnische
aspecten ;

– de gedetailleerde studie van de variatie van
houtkwalitatieven eigenschappen binnen
éénzelfde boom ;

– de studie van de variatie in houteigenschap-
pen binnen één nakomelingenschap van
populier ;

– deze eigenschappen werden gelokaliseerd op
de genenkaart, wat praktische toepassingen
in het veredelingswerk mogelijk maakt ;

– de studie van de invloed van ziekten op de
technologische kenmerken van populieren-
hout ;

– de studie van de verspreiding van valse kern
binnen één boomlichaam.

Verdere planning :

– het opstellen van technologische fiches van
de nieuwe klonen "Hoogvorst" en "Hazen-
dans" ;

– het onderzoek naar de overerving van hout-
technologische eigenschappen uitbreiden
naar andere families ;

– het onderzoek naar valsekernvorming bij
andere klonen.

Luik 2

Volgende resultaten werden reeds bereikt :

– de literatuurstudie van de gebruiksmogelijk-
heden van wilgenhout ;

– de standaard technologische eigenschappen
van berkenhout (één stam uit het arboretum
van Groenendaal) ;

– de invloed van nutriënten op de kwaliteit
van gewone den ;

– het afstellen van het gebruik van de resisto-
graaf ten behoeve van jaarringanalyse en de
relatie met houttechnologische eigenschap-
pen ;

– de studie van de variabiliteit in houtanato-
mie bij inlands eikenhout ;

– de studie van de houtvorming bij eik.

Verdere planning :

– de wijzigingen in houttechnologische eigen-
schappen met de leeftijd bij gewone den ;

Luik 3

Reeds behaalde resultaten :

– de toepassing van de resistograaf voor de
vitaliteitsbepaling van eik ;

– het voorkomen van de eikenprachtkever en
zijn invloed op eikensterfte.
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Verdere planning :

– de studie van de invloed van eikensterfte op
de houtkwaliteit via de reeds ontwikkelde
technieken ;

– de jaarringanalysen in de proefvlakken van
het bosvitaliteits- en bosbodemmeetnet.

3. De studieopdracht wordt gefinancierd uit de
algemene middelenbegroting, programma 61.3,
basisallocatie 12.46 ("Allerhande uitgaven in
verband met studies met betrekking tot bos-
bouwkundig onderzoek"). Volgende bedragen
werden sinds 1994 ten behoeve van dit project
vastgelegd :

1994 5,9 mln. fr.
1995 7,3 mln. fr.
1996 7,2 mln. fr.
1997 7,4 mln. fr.
1998 7,2 mln. fr.

Deze bedragen zijn maximale bedragen. Het is
standaardprocedure dat de opdrachthouder
elke uitgave moet kunnen bewijzen vooraleer
de opdrachtgever, in casu het Vlaams Gewest,
betaalt. De reëel betaalde bedragen tegen
bewijsstukken liggen doorgaans 0,1 tot 0,2 mil-
joen frank lager dan de vastgestelde bedragen,
omdat er telkenjare in een uittredingsvergoe-
ding wordt voorzien voor het op dit project
tewerkgesteld personeel.

Ik wijs erop dat het hier niet om subsidies gaat.
Het betreft een onderzoeksopdracht die het
IBW toewijst volgens de geldende wetgeving op
de overheidsopdrachten en met inachtneming
van de voorgeschreven administratieve proce-
dures.

4. Aangezien "Houtkwaliteit  –  houttechnologie"
een statutaire opdracht is van het IBW, zal dit
onderzoek een continu karakter hebben en kan
van echte eindresultaten niet worden gespro-
ken. Houttechnologisch onderzoek zal dus een
doorlopende opdracht blijven, zeker voor de
houttechnologische selectiecriteria bij het vere-
delingsonderzoek. De intensiteit van de finan-
ciering en de uitvoering kunnen wel variëren in
de tijd en zijn onder meer afhankelijk van de
onderzoeksnoden. De geplande evaluatie in
1999 van het eerste vijfjarenprogramma zal toe-
laten het programma verder te sturen.

Vraag nr. 312 
van 29 mei 1998 
van de heer JULIEN DEMEULENAERE

Domein Hoge Dijken (Oudenburg-Jabbeke)  –
Boomaanplanting

Op 5 februari 1994 werd de beheersformule onder-
tekend voor het domein Hoge Dijken in Ouden-
burg-Jabbeke door toenmalig gemeenschapsminis-
ter van Leefmilieu en Huisvesting, de heer Norbert
De Batselier.

De gronden rondom de zandwinningsput "Put van
Roksem" (ongeveer 23 ha) werden reeds meer
dan twintig jaar beplant met bomen. De verschei-
denheid van het gebied  –  van droge, zure zand-
grond tot vochtig moerasland  –  blijkt echter niet
ideaal voor de groei van de bomen, zodat tal van
gestorven bomen moesten worden vervangen.

1. Hoeveel bomen werden tot op heden door het
Vlaams Gewest op dit domein geplant ?

2. Wat is de kostprijs van deze geplante bomen
(kostprijs + werk) ?

3. Hoeveel bomen gedijen momenteel ?

4. Welk bedrag investeerde het Vlaams Gewest in
dit domein gedurende de laatste tien jaar ?

Antwoord

1. Sedert 1989 werden op het domein Hoge Dij-
ken 377 hoogstammige bomen en 25.295 stuks
bosgoed en heesters aangeplant.

2. De totale kostprijs voor de aanplantingen, inclu-
sief werk en vervangingen, bedraagt 2.978.103
frank.

3. Momenteel gedijen op het domein volgende
afzonderlijk te tellen bomen :

eik : 3.100  –  es : 115  –  wilgensoorten : 120  –
abeel : 200  –  veldesdoorn : 100  –  ratelpopulier :
400  –  gewone esdoorn : 100  –  berk : 100  –
vogelkers : 50  –  kardinaalsmuts : 50  –  populier :
50  – lork : 20  –  grove den : 50.

Daarenboven komt er ongeveer 5 ha allerhande
compact struikgewas zoals els, meidoorn, kor-
noelje, roos, hazelaar en boswilg voor in dicht
plantverband en een oude haag van 120 meter.
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Daarnaast komen verspreid over het domein
nog een aanzienlijk aantal struikgroepen en
boompjes voor.

De opgegeven aantallen zijn daarom benade-
rend, aangezien het zonder schade toe te bren-
gen onmogelijk is de beplanting stuk voor stuk
te tellen.

4. Het Vlaams Gewest investeerde gedurende de
laatste tien jaar in het domein Hoge Dijken
14.558.075 frank.

Vraag nr. 328 
van 8 juni 1998
van de heer FRANCIS VERMEIREN

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer  –  Taken-
pakket

Bij het doornemen van de Speurgids 1998, uitgege-
ven door de administratie Wetenschap en lnnovatie
van de Vlaamse Gemeenschap, stelt men vast dat
aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
(IBW) een zeer ruime opdracht wordt toever-
trouwd.

Het onderzoeksprogramma, alsmede de diverse
taken van de afdeling Bosbouw van het instituut,
hebben betrekking op een groot aantal onderwer-
pen, die niet alleen studiewerk maar ook uitvoerige
inventarisatie onderstellen.

1. Over welk personeel beschikt men om de diver-
se taken grondig te kunnen uitvoeren ?

2. Worden alle vermelde opdrachten nog in de
loop van 1998 voltooid, of gaat het om een
meerjarenprogramma ?

Antwoord

1. Als bijlage vindt de Vlaamse volksvertegen-
woordiger een tabel met een overzicht van de
actuele personeelsbezetting van de afdeling
Bosbouw van het instituut. Er is een onder-
scheid gemaakt zowel naar de graad van het
personeel als naar de vorm van tewerkstelling :
statutair, contractueel, projectmatig.

Hierbij vermeld ik dat er naar aanleiding van
het nieuwe personeelsstatuut voor de weten-
schappelijke instellingen van het ministerie van

de Vlaamse Gemeenschap momenteel wordt
gewerkt aan een nieuw kader voor het instituut.
De doorlichting dit voorjaar door een commis-
sie van buitenlandse experts van de weten-
schappelijke instellingen zal mede bepalend zijn
voor dit voorstel.

2. Onderzoekscel bosontwikkeling, bosecologie en
natuurontwikkeling in bossen

De methodiek voor het bosreservatenonder-
zoek is momenteel vastgelegd. Op basis hiervan
werd een strategie opgesteld voor het invullen
van het bosreservatenonderzoek. Dit onderzoek
is opgenomen in het voorstel tot actieplan Bos-
bouw. Dit programma, dat een monitoring
omvat, is uiteraard een langetermijnopdracht.

De criteria voor de aanduiding en erkenning
van bijkomende bosreservaten liggen momen-
teel vast.

Het in juni 1997 opgestarte Vlina-project
"Selectie en evaluatie van indicatoren en uit-
werking van een praktisch bruikbare methodo-
logie voor de beoordeling van de biodiversiteit
in bossen" loopt tot mei 2000 (Vlina : Vlaams
Impulsprogramma voor Natuurontwikkeling  –
red.).

Cel bosbescherming

De bosgezondheidsinventaris wordt jaarlijks
opgesteld. De resultaten worden eveneens jaar-
lijks gerapporteerd.

De bosbodeminventaris werd in 1993 en 1994
afgewerkt en werd gerapporteerd. Ingevolge
internationale afspraken is een volgende inven-
tarisatie gepland voor 2003 en 2004.

De intensieve monitoring van het bosecosys-
teem is eveneens over langere termijn gepland.
Een eerste rapportage over de geïntegreerde
verwerking van de reeds verzamelde gegevens
is gepland voor 1999.

Het project inzake monitoring luchtkwaliteit en
verzurende deposities in bossen door het auto-
matisch meetstation in Brasschaat loopt ook
over langere termijn. Op basis van de nu reeds
beschikbare gegevens en de metingen van de
komende twee jaar zal via een multidisciplinair
Vlina-project de verzuringsgevoeligheid van
bosbodems worden voorspeld. De resultaten
worden verwacht tegen de zomer van 2001.
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Cel standplaatsonderzoek en bosuitbreiding

De systematische inventarisatie en analyse van
de bosbodems in het Vlaamse gewest, die zijn
gekoppeld aan de bosinventarisatie, zullen zijn
afgerond in 2001. Eind 1998 wordt een eerste
versie verwacht van de ecologische fiches, die
een betere keuze van boomsoorten in relatie tot
de standplaats moet garanderen. Dit zal gebeu-
ren op basis van de nu reeds beschikbare gege-
vens.

Het onderzoek inzake de bebossing van bagger-
slibgronden loopt ten einde in 2001.

De ontwikkeling van een ecosysteemvisie bos
(Vlina) startte dit jaar ; deze studie heeft een
looptijd van drie jaar. Het onderzoek inzake
ecotechnieken voor bosbeheer refereert voor-
namelijk aan het EU-Lifeproject "Gebruik van
boomplaten versus andere technieken om con-
currerende vegetatie bij aanplanting van bos en
infrastructuurgroen tegen te gaan", dat wordt
beëindigd in 2000 (EU : Europese Unie).

Ook het project "Analyse en modellering van
koolstof-, water- en nutriëntencycli in het kader
van Global Change" loopt af in datzelfde jaar.

Cel selectie en veredeling, genetisch onderzoek

Selectie en veredeling van bosboomsoorten is in
se reeds langetermijnonderzoek, gelet op de
materie waarmee wordt gewerkt. Terwijl bij
populier een selectiecyclus minimaal vijftien
jaar duurt, is deze cyclus voor andere boom-
soorten uiteraard behoorlijk langer. Dit belet
echter niet dat de bosbouwpraktijk inmiddels
kan gebruikmaken van tussentijdse resultaten.
Zo werden eind 1997 twee nieuwe populierenk-
lonen gecommercialiseerd en werd dit voorjaar
een eerste zaadtuin voor wintereik aangelegd.

Wat het behoud van inheemse genenbronnen
van bomen en struiken betreft, hierover werd
een studiedag georganiseerd in het voorjaar
1998, waarbij zowel de inventarisatie in de eco-
logische impulsgebieden als de resultaten van
onderzoek naar de genetische diversiteit bij de
wilg werden toegelicht. Wat het pathologisch
luik betreft, wordt de genenbank van populier
getoetst op gevoeligheid voor de momenteel
aanwezige roestrassen en werd eind 1997 een
detectietechniek verfijnd voor de aanwezigheid
van de watermerkziekte bij wilg. De genenkaar-
ten van populier werden verder uitgebouwd.

Het Europese olmenproject loopt ten einde in
het jaar 2001 ; op dat ogenblik zal de collectie
van het instituut zijn getoetst voor gevoeligheid
aan de olmenziekte. Het project met betrekking
tot de genetische diversiteit van Europese zwar-
te populier startte in maart 1998 en neemt een
eind in de zomer van 2000.

Bosbouwkundig onderzoek is, zoals blijkt uit de
bovenvermelde opsomming, vooral langereter-
mijnonderzoek, zeker voor de diverse monito-
ringsprogramma's, en is nauw verbonden aan de
studieobjecten zelf, de bomen en de bossen. Dit
belet niet dat tussentijdse resultaten reeds prak-
tische toepassingen mogelijk maken of oriënte-
rend kunnen zijn voor het beleid.

De resultaten, zij het dan vaak tussentijdse, wor-
den geregeld gerapporteerd in het tweejaarlijk-
se activiteitenverslag van het instituut, de mede-
delingen van het instituut en op studiedagen.
Verder worden zij meegedeeld in de specifieke
vakliteratuur en in wetenschappelijke publica-
ties en vertaald in de talrijke adviezen, niet
alleen naar het beleid toe, maar ook naar de
bosbouwpraktijk zelf.

(Bovenvermelde bijlage ligt ter inzage bij het secre-
tariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schriftelij-
ke Vragen  –  red.)

Vraag nr. 331 
van 8 juni 1998 
van de heer ETIENNE VAN VAERENBERGH

Gepland overstromingsgebied Zenne  –  Milieu

Er komt een overstromingsgebied langs de Zenne
in Zemst. Het project maakt deel uit van een plan
van de NV Zeeschelde en moet de veiligheid
garanderen van de omwonenden. Overstromingen
zoals in de zomer van 1996 krijgen op die manier
geen tweede kans meer. Het project is in studie bij
de NV Zeeschelde.

De gemeente Zemst koppelt een aantal voorwaar-
den aan de plannen van de NV Zeeschelde. De
gemeente vraagt naast het wettelijk verplichte
milieueffectrapport, een bijkomende, oriënterende
studie naar de noodzaak en de omvang van het
wachtbekken. De gemeente is bovendien bezorgd
om de kwaliteit van het water dat erin terecht
komt. Vervuild Zennewater is ontoelaatbaar.

1. Waar en wanneer wordt dit overstromingsge-
bied aangelegd ?
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2. De gemeente Zemst koppelt een aantal voor-
waarden aan de plannen van de NV Zeeschelde.
Wordt aan deze voorwaarden voldaan ?

3. Wat is de kostprijs van deze hele operatie ?

Antwoord

Aangezien de Zenne in Zemst geklasseerd is als
bevaarbare waterloop, behoort deze aangelegen-
heid tot de bevoegdheid van de Vlaamse minister
van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening.

Vraag nr. 109 
van 12 mei 1998 
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Zwemvijvers  –  Gezondheidsinspectie

Vlaanderen bezit een honderdtal zwem- en recre-
atievijvers, waarin al dan niet geregeld wordt
gezwommen. De Gezondheidsinspectie controleert
deze vijvers regelmatig op waterkwaliteit en veilig-
heidsmaatregelen.

De resultaten van 1996 duidden aan dat het water
van de Schelde in Zele, Merelbeke, Kluisbergen,
Hamme en Zwalm, van de Zwalm in Zwalm, de
Tijarm in Merelbeke, de A-Beek in Bocholt en de
Laambeek in Heusden-Zolder als volledig onge-
schikt voor zwemmen werd bevonden.

1. Hoeveel zwem- en recreatievijvers werden op
waterkwaliteit door de Gezondheidsinspectie
gecontroleerd in de zomer van 1997 ? Hoeveel
op infrastructuur en beveiligingsmaatregelen ?

2. Wat waren de globale resultaten van die onder-
zoeken ?

3. Werden de negatieve resultaten van 1996 van de
Schelde, de Zwalm, de Tijarm, de A-Beek en de
Laambeek in 1997 bevestigd ? Kwamen er
andere negatieve beoordelingen bij ? 

4. Welke maatregelen worden er genomen op die
negatief beoordeelde plaatsen om de gezond-
heid van de gebruiker te beschermen ?

5. Worden er voor 1998 bijkomende plaatsen op
de bemonsteringslijst geplaatst ?

Antwoord

Het is nooit mogelijk om het gezondheidsrisico dat
aan zwemmen en waterrecreatie verbonden is vol-
ledig tot nul te herleiden. Toch is het gevaar
beperkt te noemen in door de overheid vergunde
open zwemplaatsen, wat nagenoeg steeds afgeslo-
ten waterpartijen zijn en slechts zelden stromende
oppervlaktewaters.

In de praktijk is het echter zo dat er, vooral bij erg
warm weer, niet alleen in vergunde zwemplaatsen
maar ook in niet uitgebate waterpartijen wordt
gezwommen. De Gezondheidsinspectie volgt met
betrekking tot de zwemwateranalyses dan ook de
definitie van de Europese richtlijn terzake. Zwem-
water is in die benadering water waar het niet
expliciet verboden is om te zwemmen en waar
door een aanzienlijk aantal mensen effectief wordt
gezwommen. Het is de bedoeling om alle dergelij-
ke plaatsen te bemonsteren, onafhankelijk van de
vergunningstoestand.

1. In 1997 controleerde de Gezondheidsinspectie
in samenwerking met de Vlaamse Milieumaat-
schappij de waterkwaliteit op 112 punten in
open zwemplaatsen en waterrecreatieplaatsen.
Ter plaatse werden 37 inspectiebezoeken uitge-
voerd.

2. Tijdens het vorige waterrecreatieseizoen kregen
83 vijvers gemiddeld een score "goed" tot "zeer
goed" voor de waterkwaliteit. In 13 van de 25
bemonsteringspunten in waterlopen was de
gemiddelde kwaliteit "slecht".

De meeste overschrijdingen zijn waargenomen
in de open kanalen en rivieren, plaatsen waar
vooral aan waterrecreatie wordt gedaan en niet
of slechts uitzonderlijk wordt gezwommen. In
vijvers waarin geregeld wordt gezwommen, wer-
den slechts in uitzonderlijke gevallen overschrij-
dingen van de minimum of imperatieve normen
waargenomen.

3. Bij de slecht scorende onderzochte waterlopen
waren er inderdaad weer verschillende plaatsen
op de Schelde, waaronder de Tijarm in Merelbe-
ke. Andere waterlopen met een slechte gemid-

VLAAMS MINISTER 
VAN FINANCIEN, BEGROTING EN
GEZONDHEIDSBELEID

WIVINA DEMEESTER-DE MEYER
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delde quotering waren de Moervaart in St.-
Niklaas, de Durme in Lokeren, de A-beek in
Bocholt, de Zwalm in Zwalm, de Oude Schelde
in Meilegem. Het betreft hier evenwel niet
alleen open waterrecreatieplaatsen, maar tevens
wateren die wettelijk wel de bestemming zwem-
water hebben, doch niet voor deze activiteit
worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de
Limburgse Laambeek.

4. Bij overschrijdingen van de minimumnormen
verricht de overheid onmiddellijk een controle-
onderzoek. Wanneer dit het slechte resultaat
bevestigt, adviseert de Gezondheidsinspectie de
burgemeester een zwem- of waterrecreatiever-
bod op te leggen. Om dit verbod lokaal aan de
recreant duidelijk te maken, wordt aan de
gemeentelijke overheid een zwemverbodsbord
ter beschikking gesteld. Het verbod wordt
slechts opgeheven nadat twee analyses aanto-
nen dat de waterkwaliteit opnieuw beantwoordt
aan de normen.

Meer algemeen werden tijdens de zomer de
laatst beschikbare analyseresultaten steeds
iedere vrijdag aan de pers kenbaar gemaakt. Ze
verschenen ook op Teletekst en op Internet. Ten
slotte was er ook een informatiespot op televisie
en een brochure. Op deze manier had de recre-
ant dus talrijke mogelijkheden om geïnfor-
meerd te zijn over de plek waar hij of zij wenst
te zwemmen, te surfen, te duiken of te water-
skiën. Ook voor 1998 zal een gelijkaardige cam-
pagne worden gevoerd.

5. De lijst met de bemonsteringsplaatsen evolueert :
nieuwe waterrecreatieplaatsen worden aan de
lijst toegevoegd, plaatsen die niet meer aan de
bovenvermelde operationele definitie beant-
woorden, worden geschrapt. Nieuwe plaatsen
die in 1998 worden bemonsterd, zijn de surfvij-
ver op Campinastrand in Dessel en Geerenshei-
de in Kinrooi.

Vraag nr. 111 
van 15 mei 1998 
van mevrouw YOLANDE AVONTROODT

Financiële stromen gezondheidszorg  –  Studie

Op vraag van de Vlaamse Gezondheidsraad
(VGR) subsidieert de minister bevoegd voor het
Gezondheidsbeleid een literatuurstudie om de
financiële stromen in de Belgische gezondheids-
zorg in kaart te brengen. Binnen het kader van
deze studie zouden tegen 1 mei 1998 de cijfers

noodzakelijk voor het finaliseren van deze studie
ter beschikking zijn.

1. Aan welke instantie werd de opdracht gegeven
deze studie uit te voeren ?

2. Wanneer werd deze studie opgestart en wan-
neer wordt zij gefinaliseerd ?

3. Worden de resultaten van deze studie bespro-
ken in het Vlaams Parlement ?

4. Hoeveel middelen werden er aangewend om
deze studie te financieren ?

5. Kunnen de cijfers worden verkregen m.b.t. de
financiële stromen die ter beschikking zijn op 1
mei 1998 ?

6. Kunnen reeds conclusies worden getrokken uit
de cijfers die voorhanden zijn ? Zo ja, welke ?

Antwoord

In antwoord op de vragen met betrekking tot de
uitvoeringsmodaliteiten (vragen 1, 2 en 4) van de
studieopdracht wordt in de overeenkomst die de
Vlaamse regering terzake met de uitvoerende
instellingen heeft afgesloten, gestipuleerd dat :

1. de opdracht wordt toevertrouwd aan het
Vlaams Verbond der Verzorgingsinstellingen in
samenwerking met de Landsbond der Christelij-
ke Mutualiteiten ;

2. de activiteiten in het kader van deze overeen-
komst een aanvang nemen op 18 december 1997
en dienen te worden beëindigd op 1 mei 1998 ;

3. de Vlaamse Gemeenschap voor deze overeen-
komst 440.000 frank ter beschikking stelt. Dit
bedrag wordt vastgelegd ten laste van de begro-
ting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
jaar 1997 op programma 42.1 basisallocatie
12.02  –  uitgaven in verband met de Vlaamse
Gezondheidsraad en de Vlaamse Adviesraad.
Op deze nieuwe basisallocatie wordt uitdrukke-
lijk in de mogelijkheid voorzien om vanuit de
VGR, in samenspraak met de bevoegde minis-
ter, direct toepassingsgericht en beleidsonder-
steunde studies te laten uitvoeren.

In antwoord op vraag 3, 5 en 6 dient de uitgevoer-
de studie te worden gesitueerd binnen de taken
van de Vlaamse Gezondheidsraad en de procedu-
res die hiervoor gelden.
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In 1997 heeft de VGR acht tijdelijke werkgroepen
samengesteld. Eén van deze werkgroepen heeft tot
opdracht een conceptueel kader voor een toekom-
stig gezondheidsbeleid voor Vlaanderen uit te
tekenen en mogelijke beleidsontwikkelingen aan
dit kader te toetsen. Deze werkgroep "conceptueel
kader" zal, ter voorbereiding van een verdere defe-
deralisering van de gezondheidszorg, een voorstel
formuleren rond het optimaal structureel en orga-
nisatorisch kader voor een samenhangend gezond-
heids- en gezondheidszorgbeleid. Het is ter inhou-
delijke ondersteuning van deze werkgroep dat de
plenaire vergadering van de VGR het wenselijk
achtte om bovenvermelde studie te laten uitvoe-
ren. De werkgroep is sinds juni 1997 reeds acht
keer samengekomen en bereidt haar advies voor.

Nopens de procedure voor adviesverlening is in het
huishoudelijk reglement van de VGR onder meer
opgenomen :

"Artikel 11 : Alle adviezen worden bezorgd aan het
Bureau. Het Bureau voegt aan de adviezen zijn
eindadvies toe. Binnen de 14 dagen na het uitbren-
gen van dit eindadvies wordt het advies, samen met
het eindadvies, naar de Vlaamse minister gestuurd
en ter kennisgeving aan het Vlaams parlement
overgemaakt. Het eventuele werkdocument en
eventuele minderheidsnota's worden als bijlage bij
het advies gevoegd.

Artikel 15 : Deze documenten verkrijgen na toe-
zending aan de minister, een openbaar karakter."

Het eindrapport waartoe de studie aanleiding moet
geven, kan dus worden beschouwd als een werkdo-
cument dat als bijlage kan worden gevoegd bij het
advies dat de werkgroep "conceptueel kader",
samen met het eindadvies, aan mij zal bezorgen.
De conclusies die uit de voorliggende cijfers kun-
nen worden getrokken, zullen in dat advies worden
geëxpliciteerd. Volgens het huishoudelijk regle-
ment van de VGR dient, zoals gezegd, dan ook
kennisgeving aan het Vlaams Parlement te gebeu-
ren en krijgen de documenten een openbaar karak-
ter.

Vraag nr. 113
van 26 mei 1998
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Beleidseffecten op kinderen  –  Stand van zaken

Zie :
Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
Vraag nr. 258

van 26 mei 1998
van mevrouw Marijke Dillen
Blz. 2367

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer Luc Martens, Vlaams minister van
Cultuur, Gezin en Welzijn.

Vraag nr. 114 
van 27 mei 1998 
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Drugsbeleid  –  Initiatieven

Het drugsgebruik bij jongeren is reeds lang een
ernstig maatschappelijk probleem. Terecht wordt
daar voldoende aandacht aan besteed.

In het kader van een ernstige en doeltreffende
drugspreventie is het dan ook belangrijk om ook
de ouders in te schakelen. Recentelijk zijn terzake
een aantal initiatieven genomen.

Graag had ik in het kader van deze problematiek
een antwoord op volgende vragen.

1. De Vereniging voor Alcohol en andere Drugs-
problemen (VAD) heeft een vormingspakket
voor ouders samengesteld : "Lindestraat 14".

Heeft de Vlaamse overheid hierbij inspraak
gehad ?

Is er een financiering geweest voor dit project
en zo ja, voor welk bedrag ?

2. De minister heeft recentelijk aangekondigd
meer van dergelijke initiatieven te willen
nemen.

Kan zij meedelen of dit reeds is gebeurd ?

Zo ja, welke initiatieven zijn er genomen ?

Wat is de concrete inhoud en doelstelling ervan ?

Welk budget wordt ervoor uitgetrokken ? 

Zo neen, voor wanneer worden er nieuwe initia-
tieven gepland ? 

Wie wordt hier in een overleg bij betrokken ?
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Antwoord

1. "Lindestraat 14" is een vormingspakket voor
ouders van adolescenten. Het bestaat uit een
video met handleiding en dient als achtergrond
voor een vormingsavond voor ouders. "Linde-
straat 14" past in het project "deskundige inter-
mediairen" van de Drugnota. De doelgroep die
dit project wenst te bereiken omvat huisartsen,
medewerkers van OCMW, algemeen welzijns-
werk, socio-culturele verenigingen, enzovoort.
Voor deze verschillende doelgroepen wordt
vormingsmateriaal ontwikkeld. Dat neemt de
vorm aan van trainingsprogramma's en oplei-
dingen om de intermediairen in deze verschil-
lende sectoren deskundiger te maken in het
omgaan met de drugproblematiek.

VAD werkt voor dit project samen met de Cen-
tra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).
Daarnaast wordt samengewerkt met deskundi-
gen uit de verschillende sectoren waarvoor een
vormingsaanbod wordt uitgewerkt. De uitwer-
king van een aanbod wordt voorafgegaan door
een verkennend nodenonderzoek in deze secto-
ren. Voor de realisatie van dit project is een
stuurgroep samengesteld, met vertegenwoordi-
gers van VAD en de koepels van de CGG. Zij
maken jaarlijks een planning op van de initiatie-
ven die in het kader van dit project worden
gepland, en leggen deze planning aan de minis-
ter voor.

De uitwerking van de video die bij "Lindestraat
14" hoort, werd mede gebaseerd op de noden-
verkenning in de sector van het sociaal-cultu-
reel werk. De handleiding voor de begeleider
werd uitgewerkt in samenwerking met preven-
tiewerkers-CGG en door hen in een aantal
proefsessies uitgetest.

De financiering van "Lindestraat 14" past in de
financiering van het project "deskundige inter-
mediairen", waarvoor VAD jaarlijks zes miljoen
frank ontvangt.

2. Er zijn inderdaad meer van dergelijke initiatie-
ven genomen.

– Er is de verdere implementatie en opvolging
van "Lindestraat 14". Met de implementatie
is men reeds volop bezig. Dit omvat een
planning over meerdere jaren. Het pakket
wordt in eerste instantie aangeboden aan de
socio-culturele verenigingen. Er wordt met
hen onderhandeld om dit pakket in hun jaar-
planning op te nemen. Verder streeft men

ernaar in de verenigingen zelf mensen op te
leiden om met dit pakket te werken. VAD
biedt samen met de CGG-medewerkers een
training aan voor de vormingswerkers van de
respectieve verenigingen. Nadien worden
provinciaal intervisiegroepen gevormd om
de groep van vormingswerkers blijvend
ondersteuning te bieden.

Vanaf volgend schooljaar wordt "Lindestraat
14" ook aan de ouderverenigingen aangebo-
den. Voor het geven van de vormingssessies
wordt een beroep gedaan op de medewer-
kers van de CGG en worden, indien nodig,
freelance vormingswerkers gezocht, die een
opleiding krijgen en kunnen aansluiten bij de
provinciale intervisiegroepen.

Een derde kanaal dat wordt aangesproken,
zijn de vormingsinstellingen die "Lindestraat
14" in hun vormingsaanbod kunnen opne-
men.

– In het kader van de Europese Drugpreven-
tieweek (november 1998) wordt door VAD,
in samenwerking met de preventiewerkers-
CGG en de provinciale coördinatoren, een
lokaal alcohol- en drugbeleid gelanceerd.
Lokaal (op niveau van gemeente/wijk) wor-
den partners aangesproken die een globaal
alcohol- en drugbeleid gestalte kunnen
geven.

Een van de peilers van dit beleid wordt
gevormd door het socio-cultureel werk en
vormingswerk met volwassenen. Via deze
kanalen worden lokaal groepen van ouders
aangesproken om rond alcohol en drugs te
werken. Zij krijgen hiervoor een brochure
waarin de verschillende vormingsprogram-
ma's en initiatieven voor het sociaal-cultu-
reel werk en vormingswerk zijn gebundeld.
Daarnaast worden aanzetten gegeven om
met andere sectoren samen te werken. Wat
ouders betreft, ligt de samenwerking met
onderwijs, bijzondere jeugdzorg en jeugd-
werk voor de hand.

In het globale concept van een lokaal alco-
hol- en drugbeleid is participatie van de
bevolking op lokaal vlak erg belangrijk. Zo
worden mensen aangesproken binnen hun
eigen organisaties en leefmilieu en worden
aanzetten gegeven om initiatieven op lokaal
niveau uit te werken. Sensibilisering is de
eerste doelstelling. Nadien worden initiatie-
ven op maat uitgewerkt.
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Lokale en regionale preventiewerkers en het
lokale gezondheidsoverleg (LOGO) kunnen
deze lokale initiatieven ondersteunen.

Dit project wordt deels gefinancierd door de
Europese Unie (880.000 fr.) in het kader van
de Europese Drugpreventieweek en deels
door de Vlaamse overheid binnen de
bevoegdheid Gezondheidsbeleid (925.000
fr.).

Vraag nr. 116 
van 29 mei 1998 
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Vakantieziektes  –  Preventie

Het aantal Vlamingen dat opteert voor buitenland-
se, vaak exotische reizen wordt jaar na jaar groter.

Jaarlijks worden mensen tijdens deze zomervakan-
tie geconfronteerd met kleine ongemakken of
zwaardere aandoeningen ten gevolge van hun
vakantie in het buitenland. Ik denk hierbij aan gele
koorts, (para)tyfus, cholera, aids, hepatitis in zijn
verschillende vormen, polio, tetanus, malaria ...,
maar ook aan zeeziekte, reizigersdiarree of andere
spijsverteringsproblemen, allergie, zonnesteek,
schimmels, wormen, insectenbeten. Voor bepaalde
aandoeningen moet/kan men zich preventief laten
vaccineren, voor andere kan men medicatie inne-
men, voor nog andere ligt de nadruk op aangepaste
leefgewoonten en hygiëne ter plaatse.

De Vlaamse overheid  –  die duidelijk preventie als
bevoegdheid heeft  –  kan hier een actieve rol spe-
len, vooral door hierover informatie te verspreiden
bij de doelgroep en na te gaan waar preventie-
maatregelen ook voorhanden zijn.

l. Werd deze opdracht reeds specifiek gegeven
aan zorgverstrekkers en aan centra die preven-
tie als opdracht hebben zoals MST (Medisch
Schooltoezicht), LOGO (lokaal gezondheids-
overleg), ... ? Hoe werd dit tot nu toe geconcre-
tiseerd ?

2. Steunt de Vlaamse overheid andere initiatieven
(bv. Tropisch Instituut, reisagentschappen,
mutualiteiten, verenigingen, ...) die aan preven-
tie doen voor dergelijke ziekten ? Zo ja, hoe ?

3. Zijn er plannen om andere acties te voeren om
de bevolking beter op de hoogte te brengen van
mogelijke preventiemiddelen om ziekten en
ongemakken op vakantie te voorkomen ?

Antwoord

De kans om tijdens een vakantie een "reisaandoe-
ning" op te lopen, is sterk individueel bepaald. Ze
hangt immers in grote mate af van de specifieke
bestemming van de toerist, de manier waarop deze
zowel heen en terug als ter plaatse wenst te reizen,
de lokaal geplande activiteiten en de persoonlijke
gezondheidstoestand van de reiziger.

Niettegenstaande een aantal regels waaronder de
basishygiëneregels en een correct uitgevoerde
basisvaccinatie algemeen geldend zijn, betekent dit
dat de preventie van deze aandoeningen sterk indi-
vidueel gekleurd is. Het optimaal begeleiden van
mensen die voor een vakantieverblijf naar het bui-
tenland vertrekken, behoort dan ook zonder twijfel
in de eerste plaats tot de taken van de huisarts.
Voor specifieke gevallen kan hij of zij daarbij een
beroep doen op de diensten van het Instituut voor
Tropische Geneeskunde in Antwerpen.

1. Er werden geen specifieke acties ondernomen
naar georganiseerde preventiediensten of ande-
re organisaties inzake het voorkomen van reis-
ziekten.

2. Binnen het gezondheidspromotiebeleid ont-
vangt het Instituut voor Tropische Geneeskunde
in Antwerpen jaarlijks een bedrag van 1.000.000
frank voor het vergaren en verstrekken van
informatie inzake reisgeneeskunde.

3. Ik heb momenteel geen plannen om aangaande
reisgeneeskunde specifieke acties te onderne-
men.

Vraag nr. 117 
van 29 mei 1998
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Infoblad belastingbrief  –  Bestemming belastingop-
brengsten

Bij de belastingbrief die alle Vlamingen mochten
ontvangen, werd dit jaar een vouwblad gevoegd
met de titel "Enkele cijfers over de belastingen".

Op pagina 1 hiervan wordt ingegaan op de vraag
"Waartoe dienen uw belastingen ?". De bijbeho-
rende grafieken doen het voorkomen alsof de
gewesten en gemeenschappen de grote slokoppen
zijn. Het federale aandeel als dusdanig wordt los-
gekoppeld van de interesten op de overheids-
schuld, de sociale uitgaven en de economische uit-
gaven.
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Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de
gewesten/gemeenschappen doelbewust in een
slecht daglicht worden geplaatst.

Heeft de minister geprotesteerd tegen deze gang
van zaken ?

Antwoord

In de infofolder die door het federale ministerie
van Financiën aan alle belastingplichtigen werd
meegestuurd met de aangifte 1998 van de perso-
nenbelasting, worden de gemeenschappen en
gewesten inderdaad bovenaan geplaatst als belang-
rijkste afnemers van de belastingopbrengsten, met
bijna eenderde deel van de totaliteit.

De grafische voorstelling waaruit dit blijkt, wordt
evenwel gerelateerd aan een opsomming van alle
bevoegdheden van de gemeenschappen en gewes-
ten die met deze toegewezen middelen worden
gefinancierd.

Ook wordt duidelijk aangegeven waaraan de overi-
ge belastingaandelen worden besteed.

Ik meen bijgevolg niet dat aan de belastingplichti-
gen een verkeerde voorstelling wordt gegeven van
de verdeling van de belastingopbrengsten. Integen-
deel zelfs, het Vlaams Parlement pleit zelf voor een
grotere fiscale autonomie, zodanig dat zij zelf voor-
komt als belastingheffer en de Vlaamse Gemeen-
schap mogelijk als belastinginner.

Ik heb er zelf geen enkel bezwaar tegen dat ieder-
een in alle klaarheid de uitgaven kent die de
Vlaamse Gemeenschap doet in het belang van de
Vlaamse Gemeenschap.

Vraag nr. 118 
van 29 mei 1998 
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Historische vervuiling Rupelstreek-Vaartland  –
Volksgezondheid

De Rupelstreek en het Vaartland (Willebroek)
gaan gebukt onder de historische vervuiling. De
gevolgen doen zich vandaag nog altijd gevoelen.

Zo is er sprake van verdacht veel kankergevallen
in de wijk Hellegat in Niel, waar vroeger heel wat
steenbakkerijen bedrijvig waren. Willebroek kampt
met de gevolgen van asbest dat vroeger werd
gestort. Over iedere gemeente in deze regio kan

heel wat worden verteld. Ook vandaag blijkt de
streek nog heel wat aantrekkingskracht uit te oefe-
nen op bedrijven die zich bezighouden met afval-
verwerking.

In heel de streek heerst terzake veel ongerustheid.

Beschikt de minister over gegevens waaruit blijkt
dat het aantal kankergevallen in gemeenten als
Hemiksem, Hoboken, Rumst, Reet, Niel, Schelle,
Boom en Willebroek hoger zou liggen dan het
gemiddelde in Vlaanderen ?

Zijn er gedetailleerde gegevens waaruit zou blijken
dat bepaalde wijken er slechter aan toe zijn ?

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, werd er
gezien de aanhoudende geruchten dan al tot een
onderzoek beslist ?

Antwoord

Om op de vraagstelling naar behoren te kunnen
ingaan en vermits er zowel sprake is van histori-
sche vervuiling als van actuele vervuiling ten gevol-
ge van afvalverwerking, zou het wenselijk zijn over
een aantal meer concrete gegevens te beschikken.
Graag had ik een precieze omschrijving gehad van
het type van vervuiling, van het precieze gebied,
van de periode waarin de vervuiling zich voordeed
en van de eraan toegeschreven gezondheidseffec-
ten : aantal en type van aandoeningen.

Routinegewijs beschikt de administratie slechts
over de bevolkingssamenstelling per arrondisse-
ment en deze is in verband met de vraagstelling
niet adequaat. Technisch is het in principe mogelijk
om tot het gemeentelijk niveau te gaan. Dit laat
echter niet steeds toe om relevante conclusies te
formuleren. Op wijkniveau afdalen is een technisch
moeilijke operatie, die niet voor alle gezondheids-
parameters haalbaar en zinvol is. Het veronderstelt
dat ook de gegevens die als referentie dienen op
dit niveau kunnen worden geïnterpreteerd.

In dit licht werd in casu dan ook beslist om niet tot
een onderzoek over te gaan.

Zoals in een vroeger antwoord reeds gesteld, denk
ik dat we niet bij elke mogelijke probleemsituatie
een gericht onderzoek dienen op te starten. De
Vlaamse regering heeft beslist om binnen het
beleidsgericht onderzoek een spoor "Milieu en
Gezondheid" te creëren, met een budgettaire ruim-
te van 50 miljoen frank. Hierbinnen kunnen
gezondheidsproblemen die mogelijk milieugerela-
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teerd zijn, worden bestudeerd, op schaal van het
Vlaams Gewest en op systematische en permanen-
te basis.

Vraag nr. 119
van 3 juni 1998
van de heer MARC OLIVIER

ADHD-patiënten  –  Opvang en begeleiding

Volgens de resultaten van een wetenschappelijk
onderzoek zou ongeveer 6 % van de schoolgaande
jeugd te kampen hebben met ADHD (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder). De aandoening
leidt tot aandachtsstoornis, rusteloosheid en impul-
sief gedrag. Vermelde symptomen doen zich meest-
al voor op jeugdige leeftijd : per definitie voor de
leeftijd van zeven jaar, vaak zelfs voor de leeftijd
van vijf jaar en in uitzonderlijke gevallen voor de
leeftijd van twee jaar. Soms werken vermelde
symptomen echter door tijdens de adolescentie of
zelfs bij volwassen personen. De symptomen kun-
nen een ernstige rem betekenen op de persoonlijke
ontwikkeling en kunnen leiden tot ernstige leer-
achterstand. Het geneesmiddel Rilatine, een soort
amfetamine die het concentratievermogen aan-
scherpt, vormt in deze gevallen een goede uit-
komst.

Er bestaat echter een groot tekort aan opvang en
begeleiding van ADHD-patiënten. Zo wordt in het
Centrum voor Orthopedagogische Begeleiding
(COB) in Leuven viermaal per jaar een wachtlijst
geopend voor slechts tien kinderen. Zij worden er
onderzocht en kunnen in voorkomend geval een
therapie volgen. Bij de specialist terzake, professor
Danckaerts, bestaat een wachtlijst van acht maan-
den.

Ouders van ADHD-patiënten weten dan ook niet
goed wanneer zij er met hun kinderen terechtkun-
nen. Er zijn onvoldoende testbatterijen voorhan-
den om een duidelijke diagnose te stellen. Het ver-
moeden is dan ook groot dat het geneesmiddel
Rilatine  –  vaak op aanbeveling van de onderwijs-
instelling van het kind  –  wordt voorgeschreven
aan probleemkinderen die geenszins ADHD-
patiënten blijken te zijn. De begeleiding van
ADHD vergt dus een specifieke opvang waarbij de
patiënten worden gescreend en een duidelijke
diagnose wordt gesteld voor de gedragsstoornissen.
Daarna volgt een specifieke therapie waarbij de
ouders en de onderwijsinstelling worden betrokken
en waarbij het kind zowel medisch, als op het
gebied van zijn gedragingen van dichtbij wordt

gevolgd. Deze taak kan onmogelijk aan de huisarts
worden overgelaten.

1. Welke instellingen houden zich op Vlaams
niveau bezig met het screenen en begeleiden
van ADHD-patiënten ?

2. Erkent de minister de nood aan specifieke
opvang en begeleiding voor ADHD-patiënten
en de noodzaak om daarbij ouders en de onder-
wijsinstelling te betrekken ?

3. Erkent zij tevens het tekort aan opvang en
begeleiding van dergelijke patiënten en het
tekort aan testbatterijen om terzake een duide-
lijke diagnose te stellen ? Hoe kan de opvang en
begeleiding beter worden georganiseerd ?

4. Erkent zij ten slotte dat de huidige organisatie
leidt tot het voorschrijven van het geneesmiddel
Rilatine aan probleemkinderen die als dusdanig
geen ADHD-patiënten zijn, maar zich bevinden
in problematische opvoedingssituaties ? Welke
gevaren houdt dit in ?

Antwoord

Het ADHD-syndroom is inderdaad een belangrijk
gezondheidsprobleem. Het is een frequente aan-
doening die zowat 1,5 % tot 6 % van de kinderen
(lagereschoolpopulatie) treft (meer jongens dan
meisjes) en die zich, wat vaak uit het oog wordt
verloren, bij 10 tot 60 % van de getroffenen door-
zet tot in de volwassenheid. Het verschil in percen-
tage houdt verband met het gehanteerd klassifica-
tiesysteem : 1,5 % volgens ICD 10 (= Wereldge-
zondheidsorganisatieklassificatiesysteem) en 6 %
volgens DSM IV (= klassificatiesysteem van Ame-
rikaanse vereniging van psychiaters).

1. Vooral de revalidatiecentra, de kinder- en
jeugdpsychiatrische voorzieningen, zowel intra-
als extramuraal, alsook een aantal andere voor-
zieningen in de pedagogische en orthopedagogi-
sche sector, houden zich bezig met het screenen
en begeleiden van ADHD-patiënten.

Daarnaast is het inderdaad zo dat iedere arts
gemachtigd is om methylphenidate (Rilatine)
voor te schrijven. Het gevaar bestaat dat huis-
artsen, kinderartsen, neurologen zonder het uit-
voeren van een multidisciplinair diagnostisch
onderzoek de medicatie voorschrijven, wat
uiteraard niet aan te bevelen is.

2. Er is nood aan specifieke opvang en begeleiding
voor ADHD-patiënten, en op de noodzaak om
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daarbij ouders en onderwijsinstellingen te
betrekken kan uiteraard alleen maar positief
worden geantwoord. Het is trouwens eigen aan
de methodiek van de kinder- en jeugdpsychia-
trie maar ook van de andere actoren om multi-
systematisch te werken.

Rekening houdend met het feit dat zowel dia-
gnostiek als begeleiding van kinderen en jonge-
ren met ADHD in hoofdzaak ambulant
gebeurt, zouden eventuele extra middelen best
hieraan besteed zijn. Vooral de leefbaarheid van
kinder- en jeugdpsychiatrische poliklinieken
zou moeten kunnen worden verbeterd, hetgeen
een Riziv-aangelegenheid is (Riziv : Rijksdienst
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering  –  red.).

3. Op de vragen in verband met het tekort aan
opvang en begeleiding, het tekort aan testbatte-
rijen, en de vraag hoe opvang en begeleiding
beter kunnen worden georganiseerd, is geen
eenvoudig antwoord mogelijk.

Het tekort aan opvang en begeleiding is iets dat
zal moeten worden gekwantificeerd. Binnen de
actuele beleidsontwikkelingen wordt getracht
vanuit verschillende perspectieven te remedië-
ren : er is recentelijk een uitbreiding in capaci-
teit gebeurd voor de kinder- en jeugdpsychia-
trie, er wordt in gesprekken met het federaal
niveau aangedrongen op structurele oplossin-
gen van bovenvermelde problemen, binnen de
sector geestelijke gezondheidszorg zullen net-
werken worden opgericht om samenwerking
tussen verschillende actoren te bevorderen, er
zal aandacht worden besteed aan de wachtlijst-
problematiek, onder meer via implementering
van het kwaliteitsdecreet, waarbij onthaal een
van de verplichte thema's is in de geestelijke
gezondheidszorg.

Met betrekking tot het onderdeel van de vraag
dat betrekking heeft op het diagnostisch luik,
werd reeds aangegeven dat vanuit wetenschap-
pelijk neuropsychologisch onderzoek er toch
wel positieve ontwikkelingen te melden zijn die
de diagnostiek zouden moeten kunnen onder-
steunen en verfijnen. Hierbij is het toch belang-
rijk aan te stippen dat er ook vanuit de biologi-
sche psychiatrie (zowel vanuit neuro-imaging
als moleculair genetisch en biochemisch per-
spectief) belangrijke en hoopvolle evoluties te
signaleren zijn. Ook hierin moeten de nodige
investeringen kunnen gebeuren om tot resulta-
ten te kunnen komen, rekening houdend met
het feit dat ADHD inderdaad toch wel een ern-
stig gezondheidsprobleem is.

Een onderwerp dat in de vraagstelling is beslo-
ten maar dat toch niet mag worden omzeild in
het belang van het kind, is op welke manier de
verschillende sectoren zelf structureel zouden
moeten kunnen samenwerken. Ik denk hierbij
trouwens ook aan de aanverwante problematie-
ken waarbij men zich dezelfde vragen stelt,
zoals bijvoorbeeld, om er maar een actueel
thema te nemen, ook de vraag naar de mogelijk-
heden inzake diagnose en behandeling van leer-
stoornissen, onder meer dyslexie. De in de
vraagstelling vermelde instelling, het COB van
Leuven, integreert trouwens binnen zijn muren
de verschillende benaderingswijzen. Het heeft
verschillende erkenningen : het is ook erkend
als centrum voor geestelijke gezondheidszorg
onder de naam Antenne 3000.

4. De risico's van het voorschrijven van Rilatine
aan probleemkinderen die geen ADHD-patiën-
ten zijn maar zich bevinden in problematische
opvoedingssituaties, zijn veeleer beperkt. Er zijn
studies in verband met het risico op verslaving
vooral bij volwassenen, die zoals hierboven ver-
meld nog steeds kunnen lijden aan deze stoor-
nis. Andere molecules zijn in onderzoek als
alternatieve behandelingsmogelijkheden. Gege-
vens hierover zijn echter preliminair. In verband
met het potentieel misbruik van de molecule
methyphenidate (Rilatine) is te vermelden dat
het verbruik onder internationaal toezicht staat.

Productie, verbruik en misbruik verminderde
hierdoor tot 1990, toen het globaal geoorloofd
verbruik schommelde rond drie ton. De hierop-
volgende vijf jaar is het verbruik toegenomen
tot tien ton en het geschatte verbruik voor 1997
was dertien ton. De Verenigde Staten nemen
hiervan 90 % voor hun rekening. Er worden in
de Verenigde Staten scholen beschreven waar
tot 20 % van de kinderen stimulerende medica-
tie neemt voor al dan niet vermeende ADHD.
De problematiek van abusus wordt vooral bij
adolescenten beschreven.

Dit soort toestanden komt bij ons niet voor. Wij
verwijzen ook naar de bovenvermelde cijfers.
Het is ook geen traditie binnen de Vlaamse kin-
derpsychiatrie om een eenzijdig medicamenteu-
ze behandeling in te stellen zonder goede indi-
catie of met het negeren van andere problema-
tieken. Het is trouwens ook gebleken dat het
behandelen van het kind met medicatie, in com-
binatie met een ouderbegeleiding gezien de
negatieve interactiespiraal die zich voordoet in
de uitputtende en stresserende opvoeding van
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een ADHD-kind, de beste therapie is. Een deel
van de gedragsproblemen zijn immers als het
gevolg van de aandoening te beschouwen, dit
vanwege toenemende interactiepatronen tijdens
de opvoeding van een kind met ADHD.

Vraag nr. 121 
van 4 juni 1998 
van mevrouw YOLANDE AVONTROODT

Externe diensten preventie en bescherming  –
Rechtszekerheid

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 maart
1998 betreffende de externe diensten voor preven-
tie en bescherming op het werk, ter uitvoering van
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk,
stipuleert "dat de externe dienst zijn opdrachten
uitoefent volgens de principes van integrale kwali-
teitszorg. Bij de aanvang van zijn activiteiten dient
hij te beschikken over een beleidsverklaring inzake
integrale kwaliteitszorg. Na een termijn van vier
jaar van activiteiten moet de externe dienst een
document kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij
de principes van integrale kwaliteitszorg toepast."

1. Is het decreet van 31 januari 1997 betreffende
de integrale kwaliteitszorg in de verzorgings-
voorzieningen van toepassing op de externe
diensten voor preventie en bescherming ?

2. Hoe kan men de rechtszekerheid van de betrok-
ken diensten garanderen indien men enerzijds
stipuleert dat het om een "document" gaat, ter-
wijl er in het decreet wordt bepaald dat zowel
het voorleggen van een kwaliteitsplan als een
kwaliteitshandboek vereist is ?

Antwoord

Het decreet betreffende de integrale kwaliteitszorg
in de verzorgingsvoorzieningen is in principe van
toepassing op alle verzorgingsvoorzieningen. Met
verzorgingsvoorziening wordt een organisatie
bedoeld die activiteiten uitoefent op het gebied
van zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding of
preventieve gezondheidszorg zoals bedoeld in arti-
kel 5, § 1, 1 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen, en die in dat
kader door de Vlaamse Gemeenschap kan worden
erkend.

Zodra de afdeling van de externe dienst belast met
het medisch toezicht zal worden erkend door het

ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, zal ook
op deze afdeling het kwaliteitsdecreet van toepas-
sing zijn.

Samen met een groep externe deskundigen van
diverse universiteiten, de administratie en leden
van de nieuw samengestelde Vlaamse Erkennings-
commissie Arbeidsgeneeskundige Diensten werd
een werkgroep opgericht die zich zal beraden over
de gevolgen van de nieuwe federale wetgeving.

Vermits het Vlaams kwaliteitsdecreet strenger is,
gelden de decretale bepalingen.

Vraag nr. 123 
van 5 juni 1998 
van mevrouw VEERLE HEEREN

Werkgroep Gezondheid en Milieu  –  Resultaten

Bij de oprichting van de Vlaamse Gezondheids-
raad werd onder meer de werkgroep Gezondheid
en Milieu geïnstalleerd.

Deze werkgroep had tot doel een inventaris te
maken van milieugebonden gezondheidsproble-
men en verbanden te leggen tussen pathologieën
en een aantal risicofactoren.

1. Welke resultaten en besluiten kan de werk-
groep Gezondheid en Milieu vandaag voorleg-
gen ?

2. Is er in het verleden reeds onderzoek verricht
naar het mogelijk verband tussen het gebruik
van pesticiden en de invloed hiervan op de
volksgezondheid ? Zo ja, wat zijn hiervan de
resultaten ?

Antwoord

In de opdrachtsverklaring van de werkgroep
Gezondheid en Milieu van de Vlaamse Gezond-
heidsraad staat : "De werkgroep zal een zo volledig
mogelijke inventaris opmaken van de gezondheids-
problemen die milieugebonden zijn ; daarbij zal
"milieu" begrepen worden zowel in zijn betekenis
van leefmilieu als van psycho-sociale omgeving."
De inventaris zal een eerste beeld geven van de
frequentie van voorkomen, omvang, intensiteit en
eventueel geografische spreiding van de gezond-
heidsproblemen, geclusterd volgens hun oorzakelij-
ke samenhang.
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Op dit ogenblik beschikt de werkgroep over een
omvangrijk document (opgesteld op basis van lite-
ratuuronderzoek) over het intrinsiek gezondheids-
schadend vermogen van een aantal agentia. Dit
document moet nog in een overzichtelijke vorm
worden gegoten (soort tabel). Gezien het belang
en de omvang van de opdracht en de beperkte
middelen en de werkbelasting van de leden van de
werkgroep zal dit nog enige tijd vergen.

Het antwoord op de tweede vraag in verband met
het verband tussen het gebruik van pesticiden en
de invloed hiervan op de volksgezondheid past in
een ruimer kader dan de werkgroep Gezondheid
en Milieu van de Vlaamse Gezondheidsraad.

Pesticiden zijn bedoeld om levende organismen te
doden. Er wordt gepoogd om de werking van de
stoffen zo specifiek mogelijk te richten op doel-
groeporganismen. Dit is evenwel nooit 100 % slui-
tend. Ook andere levende organismen die niet tot
de doelgroep behoren, waaronder de mens, kunnen
hiervan nadelen ondervinden en ziekteverschijnse-
len vertonen. Het is in deze belangrijk een goed
producentenbeleid te voeren, met name regelmati-
ge evaluatie van producten. Momenteel betreft dit
een federale opdracht.

Het onderzoek dat reeds is gevoerd, betreft voor-
namelijk onderzoek naar de invloeden van pestici-
den op de gebruikers en naar de aanwezigheid van
schadelijke producten in water.

De werkgroep Gezondheid en Milieu heeft aan de
Vlaamse Gezondheidsraad gevraagd initiatieven te
nemen om een repertorium op te stellen van
bestaand en lopend onderzoek over het effect van
diverse blootstellingen. Daarenboven werd zopas
in opdracht van de Vlaamse Gezondheidsraad een
studieopdracht voltooid (uitgevoerd door de Uni-
versiteit Gent) met als onderwerp "Kwantitatieve
aspecten van gezondheidsbedreigende milieufacto-
ren". Deze studie kan bij de Vlaamse Gezond-
heidsraad worden aangevraagd.

Vraag nr. 376 
van 23 april 1998 
van de heer CARL DECALUWE

BPA's zonevreemde bedrijven  –  Regularisatiebe-
leid

De problematiek van de zonevreemde woningen
en bedrijven blijft een actuele problematiek. Talrij-
ke gemeentebesturen proberen hieraan vaak een
oplossing te geven via een bijzonder plan van aan-
leg (BPA). Tijdens de discussie rond de verschillen-
de gewestplanwijzigingen werd door de minister
gesteld dat bedrijven met bouwovertredingen niet
kunnen worden geregulariseerd via een gewest-
planwijziging. Een manier om zonevreemde bedrij-
ven te regulariseren is dan een BPA.

1. Kan de minister een overzicht geven van de
goedgekeurde BPA's, en dit per provincie, die
hij sedert zijn aantreden tot op heden reeds
tekende en waarin zonevreemde bedrijven wer-
den goedgekeurd ?

2. Kan hij tevens een overzicht geven van de
BPA's, en dit per provincie, dit hij sedert zijn
aantreden niet goedkeurde waarbij een oplos-
sing werd gezocht voor zonevreemde bedrijven ?

3. Welke criteria en beleidsopties hanteerde de
minister bij de BPA's die vallen onder vraag 1?

4. Welke criteria en beleidsopties hanteerde de
minister bij de BPA's die vallen onder vraag 2 ?

5. In welke mate werden deze goedgekeurde
BPA's reeds meegeteld in de "500 ha historisch
gegroeide bedrijven", zoals vermeld in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ?

VLAAMS MINISTER 
VAN OPENBARE WERKEN, VERVOER EN
RUIMTELIJKE ORDENING

EDDY BALDEWIJNS
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Aanvullend antwoord

Afwijking BPA ten opzichte van gewestplan van "agrarisch" naar "industrie"

Goedgekeurde BPA's

Gemeente Naam BPA MB Vroeger Nu

Brabant

Boortmeerbeek Boven Rot en Helle 17/07/96 agrarisch amb. zone

Halle nr. 29 Dassenveld 20/08/96 agrarisch amb. zone

Limburg

Bree Opitterkiezel 29/04/97 agrarisch amb. zone

Hasselt nr. 2B KMO-ALVA 23/07/97 agrarisch amb. zone

Tessenderlo Schotterheide 05/03/98 agrarisch amb. zone

O.-Vl.

geen

Antwerpen

Rumst Reet Statie 04/06/96 agrarisch amb. zone

Meerhout Kanaalzone 17/06/96 agrarisch amb. zone

Lier Uitbr. Industriegeb. Van Hool Fas 16/12/96 agrarisch industrie

W.-Vl.

Staden 't Stampkot 28/11/95 agrarisch waardevol industrie

Staden 't Veld 28/11/95 agrarisch industrie

Staden De Kantonnier 28/11/95 agrarisch industrie

Waregem nr. 73 Leemput 26/01/96 agrarisch industrie

Waregem nr. 76 Gentseweg 25/01/96 agrarisch industrie

Wielsbeke Cartonstraat 07/05/96 agrarisch amb. zone

Kortrijk nr. 72 Oude Aalbeekstraat 19/06/96 agrarisch amb. zone

Tielt Industriegebied Sint-Amendestraat 17/07/96 agrarisch industrie

Wielsbeke Heirweg-Driekoningenstraat 10/09/96 agrarisch amb. zone + woonzone

Avelgem nr. 4 Krevelstraat 24/09/96 agrarisch industrie

Oudenburg Industriezone Waerebrug 29/09/96 agrarisch met industrie
landsch. waarde

Wervik Specifieke bedrijfseenh. Ieperstr. Z-O 29/01/97 agrarisch amb. zone

Wingene Lavoordeakker 14/02/97 agrarisch amb. zone

Meulebeke Steenovenstraat 27/02/97 agrarisch amb. zone

Wevelgem Den Abeel II 10/03/97 agrarisch amb. zone

Waregem Omloopstraat 14/03/97 agrarisch amb. zone

Torhout Kliniek 26/03/97 agrarisch amb. zone

Brugge Zeelaan Z-W 17/04/97 agrarisch amb. zone

Waregem nr. 75 Wedage 21/05/97 agrarisch amb. zone

Oostrozebeke De Pauw 10/06/97 agrarisch amb. zone
agrarisch met
landsch. waarde

Meulebeke Nijverheidszone/uitbr. 19/06/97 agrarisch met amb. zone
landsch. waarde

Zwevegem Oude Spoorweg 19/06/97 agrarisch met amb. zone
landsch. waarde

Alveringem Bedrijvenzone Kallestraat 15/07/97 agrarisch met amb. zone
landsch. waarde
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Gemeente Naam BPA MB Vroeger Nu

Anzegem Knokstraat 15/07/97 agrarisch met amb. zone
landsch. waarde

Anzegem Grote Leiestraat 29/08/97 agrarisch amb. zone

Brugge Lege Moerstraat 16/09/97 agrarisch met industrie
landsch. waarde

Staden Afleiding 16/09/97 agrarisch industrie

Anzegem Oude Elstweg 21/10/97 agrarisch met amb. zone
landsch. waarde

Anzegem Kalkstraat 07/11/97 agrarisch met amb. zone
landsch. waarde

Damme Meuleweg-Z over de Lieve 12/11/97 agrarisch met amb. zone
landsch. waarde

Nieuwpoort Noord De Noordvaar-uitbreiding 15/01/98 agrarisch met industrie
landsch. waarde

Anzegem Stientjesstraat 21/01/98 agrarisch industrie

Langemark- Specifieke Bedrijfseenheid Peperstr. 09/02/98 agrarisch industrie

Poelkap.

Zonnebeke De Kerselaar 09/03/98 agrarisch met industrie
landsch. waarde

Ardooie Bedrijvenz. voor agro-ind. Muizeputw. 23/04/98 agrarisch met industrie
landsch. waarde

agrarisch industrie

Zonebeke Albertstraat 06/04/98 agrarisch industrie
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Bijzondere plannen van aanleg

Onthouding van goedkeuring 1995 (vanaf 20/6)  –  1996  –  1997  –  1998

Gemeente

West-Vlaanderen
Lichtervelde BPA Kortekeer 25.01.1996
Ardooie BPA Kortekeer 25.01.1996
Waregem BPA Wedage 06.05.1996

(goedgekeurd 21.05.1997)
Diksmuide BPA Kruiskalsijde 04.07.1997
Oostrozebeke BPA Hoogleen 27.01.1998

Brabant
Meise BPA Nieuwenrode 28.05.1996
Beersel BPA Zeenveld 06.06.1996
Halle BPA Lembeek Zuid 10.09.1996

Oost-Vlaanderen
Wetteren BPA Stookte 28.06.1996

Limburg
Tessenderlo BPA Schoterheide 22.02.1996

(goedgekeurd 05.03.1998)
As BPA Containerpark 10.09.1996
Bilzen BPA Aan Paemen 29.01.1997



(Vorig antwoord : Bulletin van Vragen en Antwoor-
den nr. 16 van 26 juni 1998, blz. 2156  –  red.)

Vraag nr. 397 
van 11 mei 1998 
van de heer CARL DECALUWE

Bouwovertredingen  –  Regularisaties

Wie werken uitvoert waarvoor men normaal
gezien een vergunning zou hebben gekregen, had
men ze gevraagd, kan meestal een regularisatie
genieten. Met het betalen van een boetesom kan
men zich op die manier wettelijk in orde stellen.

1. Hoe evolueert, van jaar tot jaar en provincie tot
provincie, het aantal regularisaties ?

Zijn er opmerkelijke verschillen en zo ja, wat is
daarvan de oorzaak ?

2. Over hoeveel dossiers gaat het telkens per pro-
vincie en per jaar ?

Antwoord

Met betrekking tot het afgeven van regularisatie-
vergunningen werden tot voor kort geen statisti-
sche gegevens bijgehouden. Pas sinds 1 oktober
1997 zijn hieromtrent statistieken (op maandbasis
en per provincie) beschikbaar, verstrekt door de
diverse provinciale afdelingen Ruimtelijke Orde-
ning, Huisvesting en Monumenten en Landschap-
pen (ROHM).

Onderstaande tabel geeft ter illustratie een over-
zicht van de regularisatievergunningen afgeleverd
tijdens de periode 1 oktober 1997 tot en met 30
april 1998 :

Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 17  –  10 juli 1998 -2314-

Maand Antwerpen Vl.-Brabant Limburg O.-Vlaanderen W.-Vlaanderen

Okt. 97 – 0 – 12 24
Nov. 97 – 0 – 12 22
Dec. 97 – 16 – 12 5
Jan. 98 – 24 – 8 10
Feb. 98 – 13 5 11 8
Mrt. 98 – 17 27 16 18
Apr. 98 – 23 22 13 6

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de cijferge-
gevens met betrekking tot de provincie Antwerpen
(voor de periode 1 oktober 1997 tot en met 30 april
1998) en de provincie Limburg (voor de periode 1
oktober 1997 tot en met 30 januari 1998) vanwege
technische redenen nog niet beschikbaar zijn.
Gelet op de korte periode waarover de gegevens
met betrekking tot de afgegeven regularisaties
bekend zijn, is het onmogelijk nu reeds statistisch
relevante verschillen tussen de provincies onder-
ling te onderkennen.

Vraag nr. 398
van 11 mei 1998 
van de heer FELIX STRACKX

Wegenwerken en verkeersveiligheid  –  E314 Aar-
schot

Het dramatische verkeersongeval op de E314 (A2)
in Aarschot van 22 april jongstleden, waarbij zes

dodelijke slachtoffers vielen, roept ernstige vragen
op aangaande de aansprakelijkheid van het Vlaams
Gewest. Temeer daar er twee weken na de gebeur-
tenissen nog steeds onvoldoende voorzorgsmaatre-
gelen werden genomen.

Bij wegenwerken ontstaan onveranderlijk gevaar-
lijke verkeerssituaties. Het komt er dus op aan
deze degelijk en vooral tijdig aan te kondigen. Bij
wegenwerken waarbij tijdens de spitsuren een
drukke autoweg wordt herleid tot één enkele rij-
strook, kan men zich verwachten aan kilometers-
lange files. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de
werken en de mogelijkheid tot filevorming reeds
lang voor de staart van de eventuele file worden
aangekondigd en dat reeds daar een snelheidsbe-
perking wordt opgelegd. Zoals iedere automobilist
reeds heeft ondervonden, gebeurt dit doorgaans
veel te laat. Meestal merkt men het waarschu-
wingsbord voor filegevaar op als men al lang staat
aan te schuiven.



Bij de werken op de E314 was het niet anders. Ook
hier werd klaarblijkelijk de lengte van de file
onderschat. De staart van de file, waar het ongeval
plaatsvond, bevond zich op zes kilometer van de
werken. De eerste aanduiding dat er werken aan
de gang waren, bevond zich pas op drie kilometer
voor de werken. Nog een kilometer vroeger, dus
vier kilometer voor de werken, werd gewaar-
schuwd voor filevorming.

Eigenaardig genoeg was de situatie twee weken na
het ongeval nog niet verbeterd. Op de plaats waar
de file zich vormde, waren nog steeds onvoldoende
maatregelen getroffen om verkeersongevallen te
vermijden. Blijkbaar had men uit de eerste cata-
strofe niets geleerd. Precies een week na de drama-
tische gebeurtenissen deed zich op dezelfde plaats
trouwens een gelijkaardig verkeersongeval voor.
Opnieuw reed een vrachtwagen in op de file. Dit-
maal waren er twee zwaargewonden.

In zijn antwoord op een actuele vraag van Vlaams
volksvertegenwoordiger Jaak Gabriëls verschuilt
de minister zich achter de voorschriften inzake sig-
nalisatie die door de federale overheid worden
opgelegd, waarbij de eerste waarschuwing pas op
anderhalve kilometer van de werf moet staan
(Beknopt Verslag nr. 40 van 29 april 1998, blz. 5  –
red.). Aangezien de praktijk heeft uitgewezen dat
dit duidelijk onvoldoende is, kan niet worden
gewacht op een wijziging van de federale voor-
schriften en moeten er dringende maatregelen
worden getroffen.

1. Wie draagt de eindverantwoordelijkheid voor
de signalisatie bij wegenwerken ? Hoe vaak
werd het Vlaams Gewest de voorbije drie jaar
aansprakelijk gesteld bij ongevallen die gebeur-
den als gevolg van wegenwerken ? Welke
bedragen werden uitgekeerd aan schadevergoe-
dingen ?

2. Was de verkeerstragedie van 22 april niet te
vermijden geweest door een betere en vooral
tijdige signalisatie ?

3. Heeft de minister na het ongeval van 22 april
aan de aannemer instructies in die zin gegeven ?

4. Welke maatregelen heeft de minister getroffen
om dergelijke ongevallen in de toekomst te ver-
mijden ?

Antwoord

Vooraleer de vragen zelf te beantwoorden, dienen
in de vraagstelling volgende punten te worden
gecorrigeerd.

– Er wordt gesteld dat twee weken na de gebeur-
tenissen nog steeds onvoldoende maatregelen
werden genomen. Op 23 april (dag na ongeval)
werd in aanvulling op de wettelijk opgelegde
signalisatie (cfr. ministerieel besluit van 25
maart 1977 met betrekking tot het signaleren
van wegenwerken) bijkomende signalisatie met
aanduiding "werken" en "file" aangebracht op
zes en acht kilometer voor de werken.

– De werken werden niet tijdens de spitsuren uit-
gevoerd. Ze startten pas na 9.30 uur.

– Het ongeval met zwaargewonden dat zich een
week later voordeed, gebeurde op drie kilome-
ter voor de werken, dus nog duidelijk binnen de
signalisatie (er stonden toen borden op acht, zes
en vier kilometer).

Wat de vragen zelf betreft, kan het volgende wor-
den geantwoord.

1. Wat de verantwoordelijkheid voor de signalisa-
tie bij wegenwerken betreft, kan het volgende
worden gesteld.

Werken in uitvoering op de openbare weg die-
nen te worden gesignaleerd door diegene die de
werken uitvoert (artikel 14 koninklijk besluit
van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie over het wegverkeer en
artikel 78 koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de poli-
tie van het wegverkeer). Het is met andere
woorden de aannemer van de werken die tot
signaleren dient over te gaan. Voorzover kon
worden nagegaan, werd de administratie Wegen
en Verkeer tijdens de laatste jaren nog niet ver-
antwoordelijk gesteld voor ongevallen bij
wegenwerken.

2. De oorzaken van het ongeval maken het voor-
werp uit van een onderzoek door het parket.

Alleszins kan worden vermeld dat de opstelling
van de signalisatie in overleg met de rijkswacht
gebeurt, zoals trouwens ook het begin van de
werken (na 9.30 uur). Bovenop de wettelijke
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signalisatie werden ook een voorsignalisatie-
bord op drie kilometer en een bord met waar-
schuwing voor mogelijke files op vier kilometer
geplaatst.

3. In opdracht van het Vlaams Gewest heeft de
aannemer op 23 april bijkomende voorsignalisa-
tieborden geplaatst op zes en acht kilometer
voor de werken, met aanduiding van "werken"
en "file".

Ondanks deze bijkomende aanduidingen
gebeurde een week later een gelijkaardig onge-
val op drie kilometer voor de werken. De
vrachtwagen die het ongeval veroorzaakte, was
dus reeds op acht, zes en vier kilometer waar-
schuwingsborden voorbijgereden.

Zelfs het plaatsen van een overvloed aan signa-
lisatie kan menselijke fouten niet verhelpen.

Daarenboven weze ook vermeld dat te veel sig-
nalisatie niet meer geloofwaardig overkomt en
dus uiteraard ook geen invloed meer heeft.

4. Er worden voorstellen uitgewerkt om in de toe-
komst nog beter de aandacht te vestigen op het
risico bij de staart van files ten gevolge van
wegenwerken.

Onder andere kunnen hier worden vermeld :
filebeveiliging (cfr. E313) ; betere materialen
(standaardbestek 250) ; bijkomende signalisatie
ten opzichte van deze opgenomen in het voor-
noemd ministerieel besluit.

Vraag nr. 402 
van 11 mei 1998 
van de heer JOS STASSEN

Natuurontwikkelingsproject Osbroek (Aalst)  –
Reserveringstracé ring

Het Vlaams Gewest heeft al verschillende percelen
aangekocht aan de Osbroek in Aalst, dit in het
kader van een natuurontwikkelingsproject. Naar
verluidt zouden sommige percelen op het gewest-
plan op het reserveringstracé voor de ring rond
Aalst liggen. Blijkbaar houdt men hier geen reke-
ning meer mee omdat dit tracé niet opgenomen is
in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

1. Klopt het dat het in Aalst geplande tracé voor
het doortrekken van de ring langs of door de
Osbroek bij een volgende gewestplanwijziging

zal worden geschrapt, gezien de bepalingen in
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ?

2. Wat is de timing voor het in herziening stellen
van het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsber-
gen-Zottegem ?

N.B. : Een vraag over deze problematiek werd
ook gesteld aan de heer Theo Kelchter-
mans, Vlaams minister van Leefmilieu en
Tewerkstelling.

Antwoord

1. Het bedoelde deel van de ring rond Aalst werd
in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen niet
geselecteerd als hoofdweg, primaire weg I of
primaire Weg II. Dit betekent dat eventueel uit
oogpunt van de verkeersleefbaarheid van Aalst
kan worden onderzocht of dit wegdeel als
secundaire weg een rol kan vervullen.

Deze problematiek zal dan ook ongetwijfeld
aan bod komen in het inmiddels opgestart afba-
keningsproces van het regionaal stedelijk
gebied Aalst en het provinciaal en gemeentelijk
structuurplanningsproces.

2. Gelet op het feit dat de herziening van het
gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zot-
tegem zal voortvloeien uit onder meer deze pro-
cessen, is op dit ogenblik nog geen concrete ter-
mijn in het vooruitzicht gesteld.

(Antwoord Theo Kelchtermans : zie blz. 2290  –
red.)

Vraag nr. 403 
van 13 mei 1998 
van de heer JOS STASSEN

Verrebroekdok – Meerkosten

Op 21 april 1996 interpelleerde ik de minister over
de moeilijkheden bij de bouw van het Verrebroek-
dok in de Waaslandhaven. Op twee precieze vragen
kreeg ik toen geen duidelijk antwoord, namelijk
over de kosten aan derden voor bemalingsschade
en over het verlies van korting (Handelingen C76
van 21 april 1998, blz. 2  –  red.).

1. Schade aan derden 

In (nagenoeg) elk bestek of elke aanbesteding
staat gestipuleerd dat de aannemer verantwoor-
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delijk is voor schade aan derden. Toch onderte-
kende het Autonoom Havenbedrijf van Antwer-
pen – en hierdoor ook het Vlaams Gewest  –
een akkoord met de Tijdelijke Vereniging (TV)
Verrebroekdok  dat de schade ten gevolge van
bemaling (verzakkingen)  –  althans gedeeltelijk
ten bedrage van  170 miljoen  –  wordt gedragen
door de bouwheer. Bemalingsschade is ontegen-
sprekelijk schade aan derden, en dus normaal
ten laste van de aannemers.

Hoe komt het dat in dit geval de bemalingsscha-
de ten laste komt van de bouwheer ?

Op basis van welk element van het bestek werd
dit akkoord zo bezegeld ?

2. Verlies van korting

In de offerte van de Tijdelijke Vereniging Verre-
broekdok staat dat er een "minprijs van 200
miljoen" wordt toegekend als het ook met
slechts één bekisting wordt gebouwd.

Aangezien de minister op mijn interpellatie ant-
woordde dat men de verloren tijd (+/- acht
maanden) weer zou inhalen, kan dit enkel door
met twee bekistingen te werken. Hierdoor ver-
liest de overheid een korting van 200 miljoen.
Toch ontkende de minister dat er meerkosten
zouden zijn. Gezien de techniciteit van dit dos-
sier heb ik niet verder aangedrongen tijdens
mijn interpellatie.

In het bestek van een schriftelijke vraag wil ik
een aantal preciezere bijkomende vragen stel-
len.

Staat in de offerte van de Tijdelijke Vereniging
Verrebroekdok (Roegiers, CEI, Strabag) inder-
daad een minprijs van 200 miljoen ingeschreven
als het dok wordt gebouwd met één bekisting ?

Betekent het behouden van de globale eindda-
tum van 30 juli 2001 dat de bouw wordt voort-
gezet met twee bekistingen ?

Hoe moet ik in voorkomend geval dit "verlies
van minkosten" interpreteren, als een extra uit-
gave van 200 miljoen binnen of buiten het totale
bedrag ?

Wat houdt het akkoord met de Tijdelijke Ver-
eniging Verrebroekdok inzake het respecteren
van de globale einddatum van 30 juli 2001 pre-
cies in ?

3. Stabiliteit van de kaaimuren vanaf moot 70 

Het stabiliteitsprobleem van de kaaimuren is
uitgesteld tot moot 70. Zoals dit dossier nu evo-
lueert, zal de Tijdelijke Vereniging Verrebroek-
dok proberen om de bouwheren ervan te over-
tuigen een andere type van kaaimuren te mogen
bouwen. Een beperkte aanbesteding voor deze
derde fase is dan ook te voorspellen.

Heeft de Tijdelijke Vereniging Verrebroekdok
een nieuwe (beperkte) aanbesteding voor de
derde fase voorgesteld ?

Werd aan de bouwheer een nieuw concept van
kaaimuren voor de derde fase voorgesteld ?

Zo ja, wordt door de diensten van de minister
een heraanbesteding van de derde fase overwo-
gen ?

Wanneer mogen we dienaangaande een beslis-
sing verwachten ?

Antwoord

1. Schade aan derden

In het bijzonder bestek is gestipuleerd dat de
aannemer bij zijn inschrijving verplicht is een
nota bij te voegen met een controleberekening
van de bemaling. In de vragen en antwoorden
die integraal deel uitmaken van het bijzonder
bestek is onder vraag 23  –  1° ingegaan op de
resultaten van het grondonderzoek dat werd
uitgevoerd in het vooruitzicht van de werken,
onder vraag 23  –  2° werd verwezen naar de
pompproeven die werden verkregen voor de
tunnel in Kallo onder het kanaaldok en onder
vraag 23  –  3° werden als inlichting de richtge-
tallen meegedeeld van de doorlatendheid van
de zandlaag boven de Boomse-kleilaag 

Bij het begin van de werken (oktober 1996)
werd door de (onder)aannemer een pompproef
uitgevoerd. De resultaten van deze pompproef
waren gelijklopend met die welke door de
administratie eerder waren uitgevoerd bij de
tunnel in Kallo. De berekeningen met het oog
op de bepaling van de invloedsstraal toonden
aan dat de in het bestek verplicht te garanderen
minimum stijghoogtes van het grondwater ter
hoogte van de controleputten circa 300 à 400 m
uit het kadefront konden worden gehaald zon-
der te moeten terugvallen op hervoeding van de
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grondwatertafel in de zanden en in het oud
quartair. Bij het in permanente toestand func-
tioneren van de bemaling bleek de invloed van
de grondwaterverlaging veel verder te gaan dan
uit de resultaten van het grondonderzoek en
van de pompproeven verwacht mocht worden.

Ten gevolge van de zettingen is er schade ont-
staan bij de aangelande Cardic-Hessenatie.

Om de nadelige gevolgen van de grondwater-
verlaging te kunnen opvangen, is een retourbe-
maling noodzakelijk. De bepalingen in het bij-
zonder bestek verplichten de aannemer tot een
hervoeding van de waterdoorlatende grondla-
gen in het geval de nodige maatregelen zijn ver-
eist. Anderzijds zijn minimum te garanderen
stijghoogtes opgegeven waaraan de aannemer
zich verplicht dient te houden. Zoals blijkt uit
deze technische toelichting kon er echter, met
de gegevens die bij aanbesteding beschikbaar
waren, van worden uitgegaan dat geen retour-
bemaling zou nodig zijn. Dat er nu dus toch een
retourbemaling nodig is, is een nieuw feit dat de
aannemer moeilijk kan ten laste worden gelegd.

De schade ten gevolge van zettingen bij Cardic-
Hessenatie maakt thans het voorwerp uit van
een rechtszaak. Deskundigen werden aangewe-
zen, die momenteel hun opdracht uitvoeren.
Gewacht wordt op de neerlegging van hun rap-
port.

De uitvoering van een retourbemaling werd
door de administratie aan de aannemer opge-
dragen teneinde voorbereid te zijn tegen even-
tuele zettingen bij Katoennatie, waar de gevol-
gen veel erger zouden zijn dan bij Cardic-Hes-
senatie, vermits bij Katoennatie geen zettingen
kunnen worden aanvaard en  –  in geval van een
rechtszaak  –  de zaak Cardic-Hessenatie als
voorgaande zou kunnen gelden.

2. Verlies van korting

– In de offerte van de TV Verrebroek (Roe-
giers, CEI, Strabag) is onder post XVII 9  –
Minprijs voor de uitvoeringsmiddelen
(bekisting(en) en aanhorigheden) van de
betonneringswerken in het geval dat de uit-
voering der kaaiwerken deel II (a) of (b)
geschiedt niet gelijktijdig met de betonne-
ringswerken van deel I (a) of (b) zodat in
principe de uitvoeringsmiddelen van deel I
kunnen gebruikt worden  –  een forfaitaire
minprijs van 208 miljoen frank ingeschreven.
Op deze minprijs dient de contractueel

bepaalde reductie 0,92 te worden toegepast
(reductiecoëfficiënt 0,08), zodat de totale
minprijs 191.360.000 frank bedraagt (60 %
gewest  –  40 % havenbedrijf).

– De overlapping van delen I en II (oostelijke
respectievelijk westelijke kaaimuur van het
Verrebroekdok) noodzaakt niet enkel een
tweede bekisting maar eveneens een tweede
betoncentrale, bijkomende uitvoeringsmid-
delen voor de betonlevering en voor het ver-
wezenlijken van de kaaimuren, bijkomende
grondwerken die niet rechtstreeks kunnen
worden aangevuld maar die tijdelijk en/of
definitief moeten worden gestapeld, bijko-
mende bronbemaling, enzovoort.

– De minkosten zullen niet worden verrekend.
Het wegvallen van de minkosten mag echter
niet worden beschouwd als een verliespost
vermits dit moet worden gekoppeld aan de
voortgang van de werken, de economie van
de werf en het vroeger ter beschikking stel-
len van uitgeruste kaaimuren en haventerrei-
nen aan de concessiehouders.

– De einddatum is contractueel bindend ver-
mits elke deelopdracht als een aparte aanne-
ming wordt beschouwd. Bij overschrijding
van de einddatum zijn de administratieve
bepalingen van toepassing (proces-verbaal
van vaststelling, contractuele boetes, en dies
meer).

3. Stabiliteit van de kaaimuren vanaf moot 70.

Voor de kaaimuur voorbij moot 70 wordt een
gedetailleerde studie gemaakt, steunend op de
resultaten van de door de deskundigen neerge-
legde verslagen en aangevuld met de knowhow
van de administratie inzake de bouw van semi-
massieve kaaimuren. Een nieuwe concept is
evenwel niet gepland en kan hoe dan ook niet
worden aanvaard.

Er kan trouwens worden meegedeeld dat het in
rekening brengen in de globale stabiliteit van de
damplanken aan de zool van de kaaimuur
hoogstwaarschijnlijk met zich brengt dat aan
het concept niets moet worden gewijzigd wan-
neer de aanbeveling van de deskundigen wordt
gevolgd om de damplanken in kwestie onder-
ling van plaats te wisselen, zodat de zwaardere
profielen achteraan en de lichtere flanken voor-
aan de zool worden aangebracht.

Een heraanbesteding voor fase 3 wordt dan ook
niet overwogen.
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Vraag nr. 404 
van 14 mei 1998 
van de heer ETIENNE VAN VAERENBERGH

Convenant verkeersinfrastructuur  –  Halle-Vilvoor-
de

Begin 1994 werd aan de gemeenten de mogelijk-
heid geboden om een aantal convenants af te slui-
ten met het Vlaams Gewest inzake infrastructuur,
verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Het eerste convenant tussen het Vlaams Gewest en
de gemeenten handelt over de aanleg van fietspa-
den. Op basis van een goedgekeurd fietsrouteplan
wil het Vlaams Gewest prioriteit verlenen aan de
aanleg van fietspaden langs de gewestwegen. Ook
wil men, onder bepaalde voorwaarden, dergelijke
paden aanleggen langs gemeentewegen.

Inzake de wegverlichting gaat de Vlaamse over-
heid de plaatsing en levering van de materialen ten
laste nemen.

Ook de herinrichting van de gewestwegen in de
doortocht van de bebouwde kom wil het gewest op
zich nemen.

Het vierde convenant dat werd onderschreven,
ging over het bevorderen van de netheid op de
wegen. Het Vlaams Gewest verbindt zich ertoe de
gemeente voor het maaien van de bermen een
jaarlijkse vergoeding toe te kennen van 30.000
frank per kilometer voor gewestwegen zonder en
van 45.000 frank voor gewestwegen met midden-
berm.

1. Welke gemeenten sloten er in het arrondisse-
ment Halle-Vilvoorde het convenant af met het
Vlaams Gewest rond de actualisering van de
infrastructuurwerken en de bevordering van de
verkeersveiligheid en de leefbaarheid ?

2. Welke gewestwegen in het arrondissement
Halle-Vilvoorde werden via het goedgekeurd
fietsrouteplan voorzien van fietspaden ?

3. Wat is de kostprijs van de realisatie van de ver-
schillende verkeersveiligheidsplannen, en dit
per gemeente van het arrondissement Halle-
Vilvoorde ?

4. Hoeveel gemeenten sloten het convenant af
inzake het bevorderen van de netheid op de
wegen ? Wat is de kostprijs van de hele operatie ?

5. Inzake de wegverlichting gaat de overheid de
plaatsing en levering van de materialen ten laste
nemen.

Hoeveel gemeenten maakten hiervan gebruik ?

Wat is de kostprijs van de hele operatie ?

Antwoord

Voor alle duidelijkheid wil ik eerst stellen dat de
convenants waarnaar de Vlaamse volksvertegen-
woordiger verwijst, ingevoerd werden door minis-
ter Theo Kelchtermans. Zij werden als typebijak-
ten, zij het in gewijzigde vorm, geïntegreerd in het
huidige mobiliteitsconvenant tezamen met een
aantal nieuwe typebijakten.

Op de concrete vragen kan ik het volgende ant-
woorden.

1. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is alleen
met de gemeente Grimbergen een convenant
inzake de doortochten afgesloten voor de herin-
richting van de N202 Sint-Annalaan.

2. Er zijn geen fietspaden aangelegd langs gewest-
wegen met een convenant inzake de aanleg van
fietspaden.

3. Aan de gemeenten die een verkeersveiligheids-
plan opstelden in het kader van deze conve-
nants, werd niet opgelegd of gevraagd mee te
delen wat de kostprijs hiervan was. Er was dan
ook niet in een subsidie voorzien vanwege het
Vlaams Gewest. Deze gegevens zijn niet
beschikbaar bij de administratie.

4. Geen enkele gemeente in het arrondissement
Halle-Vilvoorde sloot een convenant af inzake
het bevorderen van de netheid op de wegen.

5. Het convenant inzake de wegverlichting in
doortochten werd door de volgende gemeenten
afgesloten :

Vilvoorde N202 Sint-Annalaan 3,9 mln. fr.

Galmaarden doortocht Galmaarden 1.5 mln. fr.

Galmaarden doortocht Tollembeek 1,5 mln. fr.

Gooik doortocht Kester 2,85 mln. fr.

-2319- Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 17  –  10 juli 1998



Vraag nr. 406 
van 14 mei 1998 
van de heer JAN PENRIS

Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen  –
Audit

De Vlaamse regering liet door Price Waterhouse
een interne audit uitvoeren binnen de Maatschap-
pij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ). De
conclusies van deze audit werden neergelegd in
een onlangs (op beperkt aantal exemplaren ver-
spreid) rapport.

Wat waren de conclusies van Price Waterhouse ?

Wie ontving reeds deze conclusies ?

Op welke wijze wordt door de regering gevolg
gegeven aan de conclusies ?

Hoeveel heeft de audit gekost ?

Zal het Vlaams Parlement de audit kunnen inzien ?

Antwoord

De studie van Price Waterhouse werd na ontvangst
bij de Vlaamse regering voorgelegd aan de raad
van bestuur van de Maatschappij van de Brugse
Zeevaartinrichtingen.

Tijdens de zitting van 24 mei 1998 drukte de raad
van bestuur bezwaren tegen deze studie uit, zowel
tegen de werkmethode als tegen de conclusie van
Price Waterhouse.

De bezwaren en de opmerkingen van de Maat-
schappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen wer-
den ondertussen door Price Waterhouse beant-
woord en/of weerlegd. Deze opmerkingen worden
nu onderzocht en zullen eerstdaags aan de Vlaam-
se regering worden meegedeeld.

De audit heeft 1.550.000 frank gekost (exclusief
BTW).

Vraag nr. 407 
van 15 mei 1998 
van mevrouw VERA DUA

Mestopslagplaats Velzeke  –  Uitvoering arresten
Raad van State

In de zaak van de mestopslagplaats in Velzeke
werd door het buurtcomité de schorsing gevraagd
van de bouwvergunning en de milieuvergunning bij
de Raad van State.

In zijn verslag nr. A/A.77.431/X-7986 van 20 april
1998 inzake een vordering tot schorsing van vier
verzoekende partijen tegen het Vlaams Gewest,
klaagt de auditeur het gebrek aan ijver aan waar-
mee de administratie arresten van de Raad van
State doet uitvoeren.

"Dit nadeel is moeilijk te herstellen, niet omdat het
materieel moeilijk zou zijn om een mestbassin te
verwijderen, maar omdat het voor de verzoekende
partijen moeilijk is om zulks gedaan te krijgen
gelet op het gebrek aan ijver dat de administratie-
ve overheden aan de dag leggen om de arresten
van de Raad van State uit te voeren."

Graag verneem ik dan ook de maatregelen die de
minister ondertussen heeft genomen opdat zijn
administratie sneller de arresten van de Raad van
State zou uitvoeren.

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister
van Leefmilieu en Tewerkstelling.

Antwoord

Eerst en vooral wens ik te benadrukken dat het in
de vraag bedoelde verslag van de auditeur door mij
niet kan worden opgevat als een aanklacht tegen
het gebrek aan ijver waarmee de administratie
arresten van de Raad van State uitvoert, waarbij ik
verantwoordelijk zou zijn door dergelijke toestand
te gedogen.

Het in de vraag geciteerde deel uit het auditoraats-
verslag is immers een aanhaling uit een arrest van
de Raad van State in verband met een bestuurs-
handeling verricht door het college van burge-
meester en schepenen van een niet in het Vlaamse
gewest gelegen stad.

Verder wens ik te benadrukken dat de problema-
tiek van de tenuitvoerlegging van vernietigingsar-
resten niet eigen is aan de toepassing van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening in het
Vlaamse gewest, doch zich voordoet op alle domei-
nen van het administratief recht en in alle Europe-
se landen. De rechtspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens is illustratief op dit
vlak.
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Het is mij bekend dat bepaalde arresten van de
Raad van State lang op tenuitvoerlegging hebben
moeten wachten. Soms vond dit zijn verklaring in
aanzienlijke mate in het feit dat werd gewacht tot
de Raad van State alle gelijkaardige zaken had
behandeld. Dit was bijvoorbeeld het geval voor de
talrijke arresten waarbij delen van het gewestplan
Asse-Halle-Vilvoorde werden vernietigd. De tus-
sen 1980 en 1990 uitgesproken vernietigingsarres-
ten werden in mijn opdracht door de administratie
systematisch onderzocht. De resultaten van dit
onderzoek hebben mij toegelaten dit gewestplan
opnieuw aan de Vlaamse regering voor te leggen
met het oog op de vaststelling van een ontwerp-
gewestplan tot aanvulling van het bij koninklijk
besluit van 7 maart 1977 vastgesteld gewestplan,
wat betreft de door de Raad van State vernietigde
delen. Het openbaar onderzoek over dit ontwerp
van gewestplan werd inmiddels afgesloten en de
eindbeslissing van de Vlaamse regering wordt
momenteel voorbereid.

Met betrekking tot de door de Raad van State ver-
nietigde bouwvergunningen verleend door
gemeentebesturen, op gunstig advies uitgebracht
door de gemachtigde ambtenaar, kan ik meedelen
dat deze arresten systematisch, zij het soms met
enige vertraging, aan de gemachtigde ambtenaren
worden toegezonden, samen met een schriftelijk
advies over de wijze waarop zij de zaak verder met
de gemeente dienen af te handelen. In dergelijke
gevallen moet de eindbeslissing door de gemeente
worden genomen.

Betreffende de door de Raad van State vernietigde
beslissingen waarbij in het raam van een adminis-
tratief beroep uitspraak werd gedaan over bouw-
of verkavelingsaanvragen, kan ik stellen dat de
dossiers het voorwerp zijn van systematisch over-
leg tussen de afdelingen Stedenbouwkundige Ver-
gunningen en Bouwinspectie van de administratie
Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumen-
ten en Landschappen (Arohm).

De tenuitvoerlegging van vernietigingsarresten van
verleende bouwvergunningen kan de administratie
voor grote moeilijkheden plaatsen. Dit verklaart
waarom de administratie niet steeds als eerste een
initiatief zal nemen. Inzake vernietigingsarresten
van bouwvergunningen zal de zaak zich in vele
gevallen zo ontwikkelen dat de eigenaar van het
gebouw waarvan ten gevolge van het vernietigings-
arrest van de verleende vergunning is komen vast
te staan dat het onvergund werd opgetrokken, en
de nabuur die het vernietigingsarrest heeft verkre-
gen, hun geschil bij de rechter zullen aanhangig
maken en daarbij de uitkomst van het geschil niet

enkel zullen laten afhangen van de eventueel door
de administratie te nemen maatregelen in het raam
van de tenuitvoerlegging van het vernietigingsar-
rest.

(Antwoord Theo Kelchtermans : zie blz. 2415)

Vraag nr. 408 
van 15 mei 1998 
van de heer CARL DECALUWE

Leieboorden  –  Onderhoud

De Leieboorden tussen Sint-Baafs-Vijve en Oesel-
gem kalven de laatste tijd sterk af, waarbij grove
stukken (dijk)grond in de Leie verdwijnen.

1. Hoeveel keer worden de oevers langs de Leie
gecontroleerd op verzakkingen ?

2. Bestaat hieromtrent een onderhouds- en opvol-
gingsplan ?

3. Zo ja, welke middelen worden hiervoor uitge-
trokken en volgens welke criteria worden er 
prioriteiten naar onderhoud gesteld ?

4. Voor wanneer zijn de herstellingen gepland van
de Leieboorden tussen Sint-Baafs-Vijve en
Oeselgem en welke middelen zijn hiervoor uit-
getrokken ?

Antwoord

De inspectie op de infrastructuur van de waterwe-
gen is uitgewerkt in een procedure (HOOP 20  –
project). De basis wordt gevormd door de routine-
inspectie door de technische assistent van de
betrokken sectie van de waterweg. Deze routine-
inspectie omvat de dagelijkse controle van oevers,
wegen, enzovoort, tijdens de verplaatsingen in de
sectie. Concreet voor de oevers van de Leie wil dit
zeggen dat de technische assistent (wachter) enke-
le malen per week beide zijden van de waterweg
met de wagen inspecteert en erop toeziet dat er
zich geen situaties voordoen die de onmiddellijke
veiligheid van de gebruikers van de waterweg in
gevaar brengen.

Naast deze routine-inspectie is er een meer gede-
tailleerde systematische "inspectie A" van alle
infrastructuur. Voor de oevers is dit met een perio-
diciteit van vier jaar. De inspectie A van de oevers
van de Leie is uitgevoerd in 1997. De afdeling
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Bovenschelde heeft dus een gedetailleerd overzicht
van de toestand van de oevers van de Leie.

Wat de oevers van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve
en Deinze betreft, is het inderdaad zo dat deze zich
in een slechte toestand bevinden en sterk zijn inge-
kalfd. De oeverversterkingen zijn gebouwd in het
begin van de jaren zeventig. Bij de rechttrekking
en de kanalisatie van de Leie werden de oevers
opgebouwd uit betonnen taludplaten. Deze beton-
nen platen werden onderaan gesteund door een
betonkesp tegen een houten plankenrij, die op
haar beurt steunde op houten palen die waren
ingeheid op regelmatige afstanden. Ter bescher-
ming van de voet van de oeververdediging was er
onder water een berm van 1,5 m breedte uitge-
voerd vóór de oever.

Gedurende de eerste jaren gaven de oevers volle-
dige voldoening. Ten gevolge van de groeiende
intensiteit van de scheepvaart en vooral de vaart
van schepen van 1.350 ton zijn er problemen ont-
staan met deze oevers. De onderwaterberm wordt
weggemalen en onder en achter de betonplaten
doet zich ontgronding voor. De betonplaten bre-
ken, verzakken en vallen in de inkalvingen.

De definitieve herstelling van deze oevers is
gekoppeld aan de studie over de verbinding van de
bekkens van de Seine en de Schelde.

Momenteel zijn de Vlaamse havens, met uitzonde-
ring van Zeebrugge, per binnenschip zeer goed ver-
bonden met Nederland, Duitsland en via het Duit-
se binnenvaartnetwerk ook de Oost-Europese lan-
den. De binnenvaartverbindingen met Frankrijk
zijn veel minder efficiënt. Binnen Frankrijk zelf
bestaat de intentie om, onder andere in het kader
van de Trans-Europese netwerken, het Franse bin-
nenvaartnetwerk aan te passen aan de Europese
standaarden. Vlaaanderen heeft als optie de ver-
binding met het Franse waterwegennet uit te bou-
wen op een gabariet van 4.400 ton. Het globale
project dat deze doelstellingen moet realiseren,
draagt de naam "Seine Nord". Hierbij zou een
waterwegennet ontstaan dat alle grote industriële
en woonagglomeraties van Noord-West-Europa
met elkaar verbindt, van Noord-Frankrijk tot het
Ruhrgebied. Het globale project bevindt zich
momenteel nog maar in de beginstudiefase. Voor
een aantal subprojecten moeten nog diverse alter-
natieven tegenover elkaar worden afgewogen.

Voor de verbinding van 4.400 ton met het Vlaamse
waterwegennet kan de Schelde of de Deûle-Leie-
verbinding worden uitgebouwd. Het te bestuderen

project omvat de modernisering van de verbinding
van het kruispand van het kanaal Dunkerque-
Escaut via de as Deûle-Leie/Afleidingskanaal van
de Leie en een deel van het kanaal Gent-Oostende
tot aan de ringvaart rond Gent. De economische
studie zal naast de eigenlijke economische haal-
baarheidsstudie ook een beperkte technische voor-
studie omvatten en moet een beeld geven van de
kostprijs van het project. Verder omvat de
opdracht een milieu-impactstudie van het project.

De resultaten van de studie zullen beslissend zijn
voor de inrichting van de Leie en het eventueel
herstel van de oevers. Het is duidelijk dat bij een
schaalvergroting tot 4.400 ton de inrichting van de
waterweg op een andere manier zal moeten gebeu-
ren dan als het huidige gabariet kan worden aange-
houden. De vermelde studie wordt aangevat op 15
juni 1998. De uitvoeringstermijn bedraagt onge-
veer één jaar.

In ieder geval zullen de nieuwe oeverstructuren
worden aangelegd volgens de principes van de
natuurtechnische milieubouw (NMTB). Een proef-
project van een dergelijke milieuvriendelijke oever
werd reeds uitgevoerd op de Leie tussen Olsene en
Machelen over ongeveer 1 km. Een milieuvriende-
lijke oever is een oeverconstructie die zo is
gebouwd dat ze een interessante omgeving vormt
voor plant en dier. Bij een milieuvriendelijke oever
is het de bedoeling om, naast het vastleggen van de
oeverzone tegen de invloeden van scheepvaart en
waterafvoer, aandacht te besteden aan natuurbe-
houd en natuurontwikkeling. Voor dieren (vogels,
vissen, amfibieën, reptielen, zoogdieren) vormen
de oevers een voortplantingsplaats of bieden ze
beschutting en foerageermogelijkheden. Vanuit de
ervaringen opgedaan met een proefproject werd
een type milieuvriendelijke oever ontwikkeld dat
werd gebruikt voor de reeds uitgevoerde herstel-
lingen van de oevers van de Leie tussen Harelbeke
en Deinze.

Tot op het ogenblik dat de resultaten van de studie
bekend zijn, zullen geen structurele herstellingen
meer gebeuren aan de oevers van de Leie. Er zal
echter over worden gewaakt dat de veiligheid van
de gebruikers van de waterweg wordt verzekerd.

In het meerjarenplan van de afdeling Bovenschel-
de is er dan vanaf het jaar 2000 jaarlijks 120 mil-
joen frank uitgetrokken voor de herstelling van
oevers op de bevaarbare waterwegen. Dit bedrag
zal geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor
de herstelling van de oevers van de Leie.
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Vraag nr. 412 
van 19 mei 1998 
van mevrouw SONJA BECQ

Zwarte punten  –  Halle-Vilvoorde

Voor het in kaart brengen van problematische
ongevallenconcentraties werd vroeger gebruikge-
maakt van het begrip "zwart punt". Thans heeft
men het over zwarte punten, zwarte (of rode)
zones en risicowegen wanneer het over langere
gevaarlijke rijstroken gaat. In september 1997 telde
ons land 641 zwarte punten, waarvan 518 in Vlaan-
deren.

1. Kan de minister mij een overzicht geven van de
zwarte punten, zwarte zones en risicowegen in
Halle-Vilvoorde ?

2. Omvat de wegcode mogelijkheden om deze
punten, zones of wegen aan te kondigen als zijn-
de gevaarlijk ? En werden er reeds initiatieven
genomen om deze punten beter aan te kondigen ?

3. Wordt voorzien in de beveiliging van (een aan-
tal van) deze punten/wegen ? Zo ja, in welke
vorm, tegen welke prijs en voor wanneer zijn de
werken gepland ?

Antwoord

1. Als bijlage bezorg ik de lijst met de zwarte pun-
ten en zwarte zones in Halle-Vilvoorde.

2. Het aanduiden van deze punten of zones wordt
niet "speciaal" geaccentueerd met verkeersbor-
den om geen overtollige aanduidingen en infor-
matie op de autosnelwegen en gewestwegen te
zien verschijnen. Indien de automobilist daar-
door wordt afgeleid, wordt de onveiligheid veel-
eer bevorderd dan afgeremd. De afwezigheid
van dergelijke borden daarentegen zou een vals
gevoel van veiligheid kunnen scheppen.

De aanwezigheid van dergelijke borden zou
door juristen ook ten onrechte als een schuldbe-
kentenis van het Vlaams Gewest kunnen wor-
den bestempeld, waardoor het Vlaams Gewest
in geval van ongevallen ten onrechte aansprake-
lijk zou kunnen worden gesteld.

3. Wat de infrastructurele ingrepen betreft, verwijs
ik naar het indicatief driejarenprogramma 1998-
2000, dat aan het Vlaams Parlement werd mee-
gedeeld.

(Bovenvermelde bijlage ligt ter inzage bij het secre-
tariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schriftelij-
ke Vragen  –  red.)

Vraag nr. 414 
van 19 mei 1998 
van de heer JOS STASSEN

Sociaal bemiddelaar Doel  –  Selectiecriteria

Op 20 januari 1998 besliste de Vlaamse regering
tot de bouw van de containerterminal-west. Tegelij-
kertijd besliste men dat Doel op termijn niet meer
leefbaar zou blijven, vandaar de onteigening en de
aanstelling van een ombudsman/sociaal bemidde-
laar.

De aanstelling van deze sociaal bemiddelaar nam
heel wat tijd in beslag : de discussie over het pro-
fiel, over de selectiecommissie, over de invulling, ...

1. Wat is de exacte profielomschrijving voor de
functie "ombudsman/sociaal bemiddelaar" ?

2. Binnen welk kader werd dit profiel uitgetekend ?
Wat was de samenstelling van de werkgroep ?
Hoelang duurde het voor deze groep was
samengesteld ? Waarom koos de minister voor
deze samenstelling ?

3. Welke selectie- of headhuntersbureaus werden
ingehuurd om de geschikte kandidaat te vinden ?

4. Hoeveel kandidaten werden er door de ver-
schillende bureaus voorgesteld ?

5. Wat was de ervaring in verband met de samen-
werking met deze bureaus ?

6. Waren de financiële eisen van de verschillende
kandidaten bepalend voor de keuze ? Waren
deze eisen vooraf bekend ?

7. Hoeveel kostte deze operatie ? Wat was de pre-
cieze afrekening van de verschillende selectie-
bureaus ?

8. Hoe beoordeelt de minister post factum de
gevolgde procedure ?

Antwoord

1. De kandidaat moet over een ruime ervaring
beschikken in volgende domeinen : communica-
tievaardigheid (zowel op micro- als op macro-
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niveau) ; onderhandelingsvaardigheid ; loyauteit
en integriteit ; organisatietalent : resultaatge-
richtheid.

2. Een geschikte kandidaat selecteren vereist des-
kundigheid. Het selecteren van een bemidde-
laar verantwoordt echter ook interne afwegin-
gen. Daarom werd voorgesteld om de opdracht
te gunnen aan headhuntingkantoren.

De werkgroep werd samengesteld uit vertegen-
woordigers van de minister-president, de minis-
ter vice-president, de Vlaamse minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening, de Vlaamse minister van Begroting
en Gezondheidsbeleid, de burgemeester van de
gemeente Beveren.

3. De headhuntersbureaus die werden ingehuurd
waren : Fiers & Demey ; HRCC ; Accord
Group.

4. Elk headhunterbureau stelde twee kandidaten
voor.

5. De ervaring met de verschillende headhunters-
bureaus was positief, zowel op het vlak van snel-
heid, kwaliteit als flexibiliteit.

6. De financiële eisen waren niet bepalend voor de
keuze. De eisen zelf waren wel vooraf bekend.

7. De kostprijs van deze operatie kan nog niet vol-
ledig worden bepaald, aangezien niet alle head-
huntersbureaus hun factuur hebben ingediend.

8. De gevolgde procedure was vrij ongewoon, aan-
gezien dit noodzakelijk was om zo snel mogelijk
een sociaal bemiddelaar aan te wijzen. Er waren
niet zoveel mogelijkheden. In die zin is de
gevolgde procedure bevestigend te noemen.

Vraag nr. 415 
van 19 mei 1998 
van de heer CARL DECALUWE

Sociale bouwprojecten  –  Gesubsidieerde infra-
structuurwerken

Door de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur
worden subsidies gegeven voor de aanleg van
infrastructuur bij sociale bouwprojecten en verka-
velingen.

Hieruit blijkt vaak dat het aandeel van de infra-
structuurkosten (die tot 100 % worden gesubsi-
dieerd door de Vlaamse overheid) per woningka-
vel sterk uiteenloopt.

1. Kan de minister een overzicht geven per provin-
cie en per arrondissement van het aandeel in de
infrastructuurkosten per kavel/woning, en dit
opgesplitst naar appartementen en woningen
(sociale bouwmaatschappijen en sociale verka-
velingen van anderen) ?

2. Welke verklaringen kunnen worden gegeven
aan de sterke verschillen en welke conclusies
trekt de minister hieruit ?

Antwoord

Het antwoord op deze vraag behoort tot de
bevoegdheid van de heer Leo Peeters, Vlaams
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ste-
delijk Beleid en Huisvestiging.

Vraag nr. 416 
van 19 mei 1998 
van de heer LUDO SANNEN

MER exploitatievergunning  –  Gebruik voor bouw-
vergunning

In het kader van de organisatie van de milieuef-
fectbeoordeling voor bepaalde categorieën van
hinderlijke inrichtingen en voor categorieën van
werken en handelingen (besluiten van 23 maart
1989) moet bij de indiening van de milieuvergun-
ningsaanvraag, respectievelijk bouwvergunnings-
aanvraag, een conform verklaard MER worden
gevoegd.

Thans doet zich het feit voor dat voor enkele pro-
jecten zowel voor de bouwvergunning als voor de
exploitatievergunning een MER dient te worden
toegevoegd.

Meer in het bijzonder gaat het hierbij om de ver-
gunningen voor de grindwinningen in Kinrooi,
Maaseik en Dilsen, omdat het in de drie gevallen
gaat over :

a) een exploitatievergunning aan een groeve met
een totale voor winning bestemde oppervlakte
van meer dan 10 ha ;

b) de aanleg van een waterbekken met een opper-
vlakte van minimaal 50 ha.
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In de drie dossiers werd uit oogpunt van de exploi-
tatieaanvraag een MER opgesteld en conform ver-
klaard.

Nu rijst echter de vraag of deze MER's ook kun-
nen gebruikt worden bij de aanvraag van de bouw-
vergunning, want het lijkt ons logisch dat bepaalde
elementen wel dienen behandeld te worden in een
exploitatie-MER en niet in het bouw-MER, of
omgekeerd.

Blijkbaar is deze problematiek niet expliciet gere-
geld, wat aanleiding geeft tot discussie.

Graag vernamen we van de minister dan ook in
hoeverre een MER opgesteld voor de exploitatie-
aanvraag kan gebruikt worden voor de bouwver-
gunningsaanvraag.

Dient telkens een nieuw MER te worden opgesteld ?

Kan men aan de wettelijke eisen voldoen door een
aanvullend MER op te stellen voor de ontbreken-
de disciplines ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister
van Leefmilieu en Tewerkstelling.

Antwoord

Ik verwijs naar het antwoord dat zal worden ver-
strekt door de heer Theo Kelchtermans, Vlaams
minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, en dat
in gemeenschappelijk overleg door de Aminal
(administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbe-
heer) en de Arohm (administratie Ruimtelijke
Ordening, Huisvesting, Monumenten en Land-
schappen) werd opgesteld.

Vraag nr. 418
van 19 mei 1998
van de heer JOHN TAYLOR

Geplande weg N449 Wetteren-Dendermonde  –
Schrapping (2)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 263 van
24 februari 1998 stelt de minister dat de N449 niet
werd opgenomen bij de selectie van de hoofd- en
primaire wegen in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (Bulletin van Vragen en Antwoorden
nr. 12 van 27 april 1998, blz. 1579  –  red.).

Daarbij werd ook gesteld dat reservatiekosten in
de bestaande plannen van aanleg van wegverbin-

dingen met een (inter)nationale verbindingsfunctie
die niet zijn geselecteerd als hoofdweg, kunnen
worden geschrapt.

Heeft de minister reeds beslist tot een wijziging
van het gewestplan Dendermonde om de schrap-
ping van de reservatiestrook voor deze oostwest-
verbinding te verkrijgen ?

Antwoord

Tot op heden is nog geen besluit genomen tot
gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Dender-
monde uit oogpunt van het schrappen van de
reservatiestrook voor deze oostwestverbinding.

Vraag nr. 420 
van 19 mei 1998 
van de heer JOHAN MALCORPS

Blankaartbekken (IJzervallei)  –  Waterpeilbeheer-
sing

De Europese Commissie heeft in het verleden de
Vlaamse overheid tot tweemaal toe een aanmaning
gegeven wegens het niet naleven van ecologisch
verantwoorde waterpeilen in de IJzerbroeken, met
name een minimumpeil van 3,14 m TAW (Techni-
sche Adviescommissie van de Waterkeringen). Dit
gebied is immers een Internationaal Ramsar- en
een Europees vogelrichtlijngebied. Daarnaast wer-
den zeer recentelijk kunstwerken op de Stenen- en
Houtensluisvaart in het Blankaartbekken aange-
vat, waarvoor nochtans geen milieueffectrapport
(MER) werd opgemaakt. Dit was nochtans nood-
zakelijk gelet op de relatie tussen het Blankaartpeil
en het IJzerpeil.

Enige tijd geleden was immers een compromispeil
van 2,60 m TAW in overleg met alle sectoren inge-
steld teneinde de baggerwerken van de Blankaart-
vijver en de afvoerkanalen richting IJzer technisch
mogelijk te maken. Aangezien deze werken zijn
uitgevoerd, en ook de versleten pompen en sluis-
deuren aan de monding van de Stenen- en Houten-
sluisvaart in de IJzer zijn vervangen, vervalt dit
compromis volledig en moet het oude peil van 3,14 m
opnieuw worden ingevoerd, teneinde het ecolo-
gisch verantwoord peilbeheer van het Blankaart-
bekken mogelijk te maken. Ook al bestaat in het
kader van het IJzerbekkencomité terzake een
werkgroep ad hoc om verantwoorde en bindende
peilafspraken te maken en werd de belofte gedaan
deze in de voorbije maanden samen te roepen, toch
werd op dit vlak geen vooruitgang gemaakt. De
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werkgroep ad hoc, door de minister aangekondigd,
is nog nooit samengekomen. Dit jaar is er nog geen
enkele vergadering geweest van Bekkencomité-
werkgroep Waterkwaliteit, noch van Bekkenco-
mité-werkgroep Waterkwantiteit, stuurgroep EIG.

Het lijkt me bangelijk stil op dat front en we zijn
toch al mei. Daarnaast bestaan de in aanbouw zijn-
de en eerder genoemde kunstwerken ter vervan-
ging van de oude sluisdeuren aan de monding van
de Stenen- en Houtensluisvaart en het Kooivaarde-
ken uit geautomatiseerde systemen die het moge-
lijk zullen maken op zeer korte termijn het Blan-
kaartbekken gravitair te ontwateren. Op zich zou
dit geen probleem zijn indien voor de hele IJzer
het standaardpeil van minimum 3,14 m TAW zou
worden gerespecteerd. Dit is echter niet het geval.
De voorbije winter werden peilen genoteerd van
zelfs heel wat minder dan 2,60 m TAW, ook al was
er van wateroverlast of dreigende aanhoudende
neerslag helemaal geen sprake.

We vragen ons af wat daarvan de achterliggende
reden wel zou kunnen zijn. Een gravitaire ontwate-
ring van het Blankaartbekken, en ook van andere
ecologisch waardevolle delen van de IJzervallei,
zoals het Merkembroek en het Reningebroek, zijn
in dit opzicht dan ook geenszins te verantwoorden.
Het is dan ook noodzakelijk dat aan de genoemde
kunstwerken vaste drempels zouden worden aan-
gelegd  –  kleine kosten overigens  –  zodat de gra-
vitaire ontwatering in het Blankaartbekken enkel
zou kunnen gebeuren tot op het oude standaard-
peil van de IJzer, dit is 3,14 m TAW.

Het is trouwens ook noodzakelijk dat voor de vol-
ledige ecologische uitbouw van de IJzervallei
afdwingbare afspraken worden gemaakt inzake het
TAW-peil. Dit is al vele jaren een bijzonder gevoe-
lig discussiepunt, maar toch dient dit eens en voor
goed zijn beslag te krijgen in het kader van de
internationale voorschriften van Natura 2000, en
de ecologische doelstellingen van de Vlaamse rege-
ring in dit gebied.

1. Op welke wijze en tegen welke datum wordt het
TAW-peil van 3,16 m in de Blankaart gewaar-
borgd ?

2. Wanneer kwam of komt de ad hoc werkgroep
van het IJzerbekkencomité samen om daarover
een beslissing te nemen, en waarom is dit niet
reeds vroeger gebeurd ?

3. Waarom werd nopens de genoemde kunstwer-
ken geen MER opgemaakt ?

4. Wat zijn de eisen terzake van de Europese
Commissie, wanneer en op welke wijze werd
eraan voldaan, en wanneer werd de Commissie
daarvan op de hoogte gebracht ?

5. Wordt voor de hele IJzervallei een definitieve
regeling terzake uitgewerkt en zo ja, op welke
wijze en binnen welke tijdspanne ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister
van Leefmilieu en Tewerkstelling.

Antwoord

Het antwoord op deze vraag behoort tot de
bevoegdheid van de heer Theo Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling.

Vraag nr. 421 
van 25 mei 1998 
van mevrouw PATRICIA CEYSENS

Mobiliteitsconvenants  –  Interactie met stedelijk
beleid

Op alle bevoegde niveaus wordt de laatste jaren op
een actieve manier een beleid ontwikkeld inzake
mobiliteit in al zijn facetten. Een stimulans daartoe
wordt onder meer gegeven door het convenanten-
beleid van de Vlaamse regering. Enkele van de
aspecten die mee worden verwerkt in het globale
mobiliteitsbeleid betreffen het (her)oriënteren van
de rijrichtingen en het parkeerbeleid.

Hierbij wordt vaak gestreefd naar het invoeren van
een lussensysteem op basis van eenrichtingsstraten,
met uitzondering voor taxi's, prioritaire voertuigen
en bussen van De Lijn. Tevens wordt gestreefd
naar een beperking van het aantal parkeerplaatsen.

Het is duidelijk dat dergelijke maatregelen een
effect kunnen hebben op het stedelijk beleid, in die
zin dat de inwoners van de stedelijke kernen zich
vaak benadeeld kunnen voelen door dergelijke
maatregelen. Met alle nefaste gevolgen van dien
voor de doelstellingen van het stedelijk beleid,
namelijk het aantrekkelijk maken van de stedelijke
kernen als wooncentra.

1. In welke mate wordt momenteel bij de opmaak
van mobiliteitsconvenants rekening gehouden
met de effecten van bepaalde maatregelen op
het stedelijk beleid in het algemeen en op de
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aantrekkelijkheid van de stedelijke kernen als
wooncentra in het bijzonder ?

2. Stimuleert de minister  –  vanuit zijn bevoegd-
heden  –  bij de opmaak van convenants speci-
fieke maatregelen ten aanzien van de inwoners
van de stedelijke kernen, zodat zij niet worden
benadeeld inzake wagenbezit en -gebruik en
teneinde hen gemotiveerd te houden om in de
kernen te blijven wonen ?

3. In welke mate kan de minister maatregelen
steunen die gaan in de richting van aparte
"mobiliteitsmodaliteiten" voor inwoners van
stedelijke kernen, in de vorm van bewoners-
kaarten voor parkeren en gebruik van éénrich-
tingsstraten ?

Antwoord

Het parkeerbeleid vormt een belangrijk instrument
van stedelijk mobiliteitsbeleid en stedelijke ont-
wikkeling. Het reguleren van het parkeren is essen-
tieel om te komen tot een duurzaam mobiliteitsbe-
leid dat rekening houdt met de vereisten van de
leefbaarheid en de aanwending van alternatieve
verplaatsingsvormen voor de auto.

In deze optiek voorzien de bijakten 8 en 9 bij de
mobiliteitsconvenant, die betrekking hebben op de
uitbreiding van het openbaar vervoer, in een gefa-
seerde invoering van een regulerend parkeerbe-
leid. Hierbij geldt als uitgangspunt de instelling van
een moratorium binnen de invloedssfeer van het
openbaar vervoer, uitgaande van een inventaris
van het huidige parkeeraanbod.

Ik acht het aangewezen om in de huidige fase dit
moratorium te handhaven, waarbij herschikkingen
met behoud van de totale balans mogelijk zijn. De
uitbreiding van de woonfunctie kan immers
gepaard gaan met de inkrimping van andere
bestemmingen. Het is belangrijk dat de stedelijke
kernen hun functie van wooncentrum verder uit-
bouwen, hetgeen trouwens een doelstelling is van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Het toekomstig stedelijk parkeerbeleid zal aan bod
komen in een werkgroep die belast is met de uit-
werking van een nieuwe parkeeromzendbrief.
Tevens heb ik de intentie om een casestudie op te
zetten omtrent de parkeerbehoeften in binnenste-
den, uitgaande van een degelijke inventarisatie van
de beschikbare parkeermogelijkheden en een
nauwkeurige afbakening van het bedieningsgebied
van het openbaar vervoer.

In afwachting daarvan zie ik geen gegronde reden
om van het huidig parkeerbeleid af te wijken.

Vraag nr. 422 
van 25 mei 1998 
van de heer FRANCIS VERMEIREN

Ruimtelijk uitvoeringsplan Zaventem  –  Bestem-
mingswijzigingen

In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 248 van
mevrouw Gerda Raskin (Bulletin van Vragen en
Antwoorden nr. 12 van 27 april 1998, blz. 1570)
wordt vermeld dat "in het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan dat voor de internationale luchtha-
ven van Zaventem en omgeving zal worden opge-
maakt" de ruimtelijke ontwikkeling van de woon-
functie niet is toegelaten in de kernen die binnen
de lawaaicorridors zijn gelegen.

Hierdoor worden een aantal percelen die in het
nog van toepassing zijnde gewestplan Halle-Vil-
voorde een woonfunctie hebben, aan deze bestem-
ming onttrokken. Een aantal eigenaars zullen niet
langer de rechtszekerheid kunnen genieten die zij
op basis van het gewestplan hadden.

1. Wordt aan de eigenaars van de gronden die niet
langer als bouwgrond worden beschouwd, daar-
voor een vergoeding toegekend ? Hoe wordt
deze berekend ?

2. Werd een termijn bepaald voor het vastleggen
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
voor de internationale luchthaven van Zaven-
tem ? Worden de omliggende gemeenten daar-
bij geraadpleegd ?

3. Wordt bij het opmaken van dit ruimtelijk uit-
voeringsplan ook aandacht geschonken aan het
aspect van de oostelijke ontsluiting van de
luchthaven via de E19 en de E40 ?

4. De Regie der Luchtwegen heeft ook reeds plan-
nen onthuld om door lintbebouwing de lawaai-
hinder voor de omwonenden te beperken.
Wordt dit element ook in het ruimtelijk uitvoe-
ringsplan ingepast ?

Antwoord

In antwoord op zijn vragen kan ik de Vlaamse
volksvertegenwoordiger volgende antwoorden
geven met betrekking tot het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan voor de internationale luchthaven
van Zaventem en omgeving.
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1. De ontwikkelingsperspectieven geformuleerd in
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, heb-
ben geen rechtstreekse invloed op het vergun-
ningenbeleid. Er wordt met andere woorden
geen afbreuk gedaan aan de rechten van eige-
naars die voortvloeien uit de vigerende plannen
van aanleg (voornamelijk gewestplan). Op basis
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is
de uitkering van de bedoelde vergoedingen
aldus niet van toepassing.

De modaliteiten voor opmaak van het geweste-
lijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de interna-
tionale luchthaven van Zaventem en omgeving
zijn nog niet vastgelegd. Het niet toelaten van
verdere woonontwikkeling binnen de lawaai-
corridors is een beginsel dat ertoe moet leiden
dat niet nog meer gezinnen zullen worden
geconfronteerd met de lawaaihinder van de
luchthaven. Dit impliceert niet dat alle bestaan-
de juridische bouwmogelijkheden worden afge-
schaft. Indien uit het onderzoek van het gewes-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de inter-
nationale luchthaven van Zaventem en omge-
ving zou blijken dat toch selectief bestemmings-
wijzigingen moeten worden doorgevoerd, is de
decretaal vastgelegde planschaderegeling bepa-
lend. Deze regeling is conform artikel 35 en 36
van het decreet betreffende de ruimtelijke orde-
ning gecoördineerd op 22 oktober 1996.

2. De termijn voor opmaak van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan voor de internationa-
le luchthaven van Zaventem en omgeving is nog
niet vastgelegd. Bij de totstandkoming van dit
uitvoeringsplan zal structureel overleg plaats-
vinden met de betrokken gemeenten en de pro-
vincie Vlaams-Brabant.

3. Deze te ontwerpen verbindingen werden bin-
dend geselecteerd in het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen. In zoverre deze verbindingen
niet reeds eerder worden ontworpen, kan het
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de
internationale luchthaven van Zaventem en
omgeving het ruimtelijk kader vormen om deze
ontsluitingen in detail te onderzoeken.

4. De plannen voor lawaaibeperkende lintbebou-
wing rond de luchthaven kunnen worden over-
wogen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan voor de internationale luchthaven van
Zaventem en omgeving.

Vraag nr. 423
van 26 mei 1998
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Beleidseffecten op kinderen  –  Stand van zaken

Zie :
Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn 
Vraag nr. 258 
van 26 mei 1998 
van mevrouw Marijke Dillen 
Blz. 2367

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer Luc Martens, Vlaams minister van
Cultuur, Gezin en Welzijn.

Vraag nr. 424 
van 26 mei 1998 
van de heer JOHAN MALCORPS

Bomen langs gewestwegen  –  Essen

Op de volgende gewestwegen werd vorige maand
op verschillende bomen een merkteken aange-
bracht, wat wil zeggen dat ze worden gekapt
wegens ziekte : N117 Essen-Achterbroek-Bras-
schaat ; N133 Essen-Nieuwmoer-Wuustwezel-
Brecht ; N122 Essen-Kalmthout ; N125 Essen-
Essen Hoek.

In een brief aan het gemeentebestuur van Essen
deelt de overheid mee dat de gevelde bomen niet
worden vervangen.

1. Zijn alle bomen die zullen worden geveld ziek,
of hoe is men tewerk gegaan ?

2. Om welke ziekte gaat het en kunnen de bomen
eventueel nog worden behandeld ?

3. Klopt het dat de bomen niet worden vervangen ?
Zo ja, bestaat er geen mogelijkheid om toch nog
over te gaan tot vervanging ?

Antwoord

1. Alle bomen langs gewestwegen worden jaarlijks
door wegenwachters onderzocht op gebreken,
waarvan een lijst wordt opgemaakt. Dit is even-
eens gebeurd voor de bomen langs de gewest-
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wegen op het grondgebied van de gemeente
Essen. Deze lijst wordt vervolgens voor advies
voorgelegd aan een deskundige landbouwinge-
nieur van de afdeling Bos en Groen van de
administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Water-
beheer. Daarna wordt een vellingslijst opge-
maakt en ter kennisgeving doorgestuurd aan
het betrokken gemeentebestuur.

2. De bomen worden enkel geveld om veiligheids-
redenen ten opzichte van de weggebruiker of de
aangelanden. Bomen die verrottingsverschijnse-
len vertonen aan de voet of de stam zijn dood of
dermate kwijnend dat velling noodzakelijk is.

Er kan niet worden gezegd dat in Essen de
bomen een specifiek ziektebeeld hebben, veel-
eer zullen ze worden geveld wegens ouderdom
(+/- 50 tot 70 jaar).

3. De bomen worden niet vervangen omdat ener-
zijds de hiaten in de lintbeplanting gering zijn
(jonge boompjes gedijen niet onder grote
monumentale exemplaren) en anderzijds omdat
de bermen vlak naast de rijweg te smal zijn
(1m). Bovendien schaden zij de homogeniteit
van de lintbeplanting.

Nieuwe aanplantingen worden wel uitgevoerd
waar het mogelijk is, onder andere in nieuw
aangelegde doortochten en op bermen tussen
fietspad en rijweg. Kortom, daar waar de veilig-
heid van de weggebruiker niet in het gedrang
komt.

Vraag nr. 425 
van 26 mei 1998 
van de heer ANDRE VAN NIEUWKERKE

N337 Brugge-Beernem  –  Verkeersveiligheid

De N337 (Astridlaan Brugge en Bruggestraat,
Beverhoutsveldstraat, Akkerstraat en Stations-
straat Beernem) wordt steeds intenser gebruikt
door het wegverkeer. De laatste tijd blijkbaar ook
door zwaar vervoer met containers van en naar
Zeebrugge via afrit Beernem op de E40 Brussel-
Oostende. Deze weg is daarvoor niet geschikt.

1. Zijn er recentelijk verkeerstellingen uitgevoerd
inzake het aantal voertuigen en de snelheid
waarmee langs N337 wordt gereden ? Zo ja, wat
zijn de vaststellingen ?

2. De parkeerstroken, vooral langs de Astridlaan,
zijn veel te smal zodat vaak wordt geparkeerd

op het fietspad. Worden die parkeerzones aan-
gepast ?

3. De oversteek ter hoogte van het recreatief fiets-
pad langs de oude spoorwegbedding is zeer
gevaarlijk.

Waarom wordt er ten behoeve van de verkeers-
veiligheid en -leefbaarheid geen rotonde aange-
legd op het kruispunt van de N337 met de oude
spoorwegbedding en de Prins Alexanderstraat ?

Antwoord

Op het indicatief driejarenprogramma 1998-2000
voor de wegen zijn geen werken opgenomen op de
N337 tussen Oedelem en Brugge.

Aangezien eventuele infrastructuurwerken betrek-
king hebben op de weg in de doortochten van
Brugge en Oedelem is hiertoe de medewerking van
de onderscheiden gemeenten noodzakelijk.

Met betrekking tot het gevoerde convenantenbe-
leid dienen de betrokken gemeenten een mobili-
teitsconvenant te ondertekenen, een mobiliteits-
plan op te maken en specifieke bijaktes te onderte-
kenen.

De stad Brugge, waar de recentelijk voorgestelde
ingrepen zijn gesitueerd, is pas heel recentelijk
gestart met het opstellen van het mobiliteitsplan.
Het is dus duidelijk te vroeg om te bepalen welke
infrastructurele ingrepen op bedoelde doortocht
kunnen worden gedaan.

Nadat de noodzakelijke ingrepen zijn vastgesteld,
zullen ze worden geprogrammeerd volgens hun
prioriteit op basis van de objectieve behoefteanaly-
se die mijn administratie heeft uitgewerkt.

Vraag nr. 426 
van 26 mei 1998 
van de heer ANDRE VAN NIEUWKERKE

N374 Brugge  –  Verlichting fietspad

Het fietspad langs de Jules van Praetstraat (N374,
gewestweg op het tracé Noorweegse Kaai-Brugse
Steenweg) in Brugge is bij duisternis onveilig door
het ontbreken van gepaste straatverlichting. Vooral
voor scholieren is dit in de herfst en de winter
zowel 's morgens als in de late namiddag gevaar-
lijk.
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Heeft de minister maatregelen genomen om, met
het oog op de veiligheid, in de nabije toekomst een
(betere) openbare verlichting op het fietspad aan
te brengen ?

Antwoord

Gezien de aard van de vraag is het niet mogelijk
binnen de gestelde termijn een antwoord te ver-
strekken.

Zodra de gegevens beschikbaar zijn, zal ik ze via
de diensten van het Vlaams Parlement meedelen.

Vraag nr. 427 
van 27 mei 1998 
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Liefkenshoektunnel  –  Dading

In het kader van de concessieovereenkomst Lief-
kenshoektunnel/TV Structon De Meyer-Van
Laere-Betonac werden er door de overheid ook
enkele onderhandse overeenkomsten afgesloten.
Bij de afhandeling zijn er administratieve geschil-
len gerezen met financiële gevolgen.

De Vlaamse regering heeft een dadingsovereen-
komst goedgekeurd tot regeling van alle geschillen
met deze tijdelijke vereniging voor een bedrag van
153,75 miljoen frank.

l. Welke dossiers waren er hangende in het kader
van dit dossier voor de afsluiting van de dading ?
Wat was de stand van zaken van ieder dossier ?
Wat was per dossier de financiële weerslag ?

2. Elke dading houdt toegevingen in van beide
partijen.

Wat zijn de toegevingen per dossier voor de
Vlaamse regering ?

3. De dading is afgesloten voor een bedrag van
153,75 miljoen frank.

Op welke wijze is dit bedrag samengesteld ?

Antwoord

Gezien de aard van de vraag is het niet mogelijk
binnen de gestelde termijn een antwoord te ver-
strekken.

Zodra de gegevens beschikbaar zijn, zal ik ze via
de diensten van het Vlaams Parlement meedelen.

Vraag nr. 428 
van 27 mei 1998 
van de heer JOACHIM COENS

Baileybrug Stalhille  –  Vervanging

Het college van burgemeester en schepenen van
Jabbeke heeft bij de administratie Waterwegen en
Zeewezen een aanvraag ingediend voor het ver-
vangen van de huidige Baileybrug in Stalhille door
een ophaalbrug. Die ophaalbrug, enkel voor voet-
gangers en fietsers, zou vanop afstand moeten kun-
nen worden bediend vanuit Brugge of Oostende.
Men had gehoopt dat dit werk op het investerings-
budget 1999 van de administratie Waterwegen en
Zeewezen zou worden opgenomen.

De nieuwe brug moet passen in een betere fiets-
verbinding tussen Jabbeke en Stalhille. De huidige
brug is voor ouderen en kinderen niet praktisch
omdat zij te steil is. In 1976 zou deze brug er
bovendien zijn gekomen als een noodoplossing, die
nu echter nog steeds wordt gebruikt.

Naar ik vernam, wordt het project om de brug te
vervangen door een ophaalbrug nu een jaar uitge-
steld, zodat het pas in 2000 zal kunnen worden aan-
besteed. Gezien de door mij aangegeven redenen
om deze brug dringend te realiseren en aangezien
de maandelijkse huur van de brug door de admini-
stratie Waterwegen en Zeewezen zo'n 50 à 60.000
frank zou bedragen, lijkt het mij nodig dit niet lan-
ger uit te stellen.

Werd er inderdaad beslist dat het voorstel pas in
1999 op het reserveprogramma van de administra-
tie Waterwegen en Zeewezen komt ? Bestaat er
een mogelijkheid om dit alsnog vroeger te laten
gebeuren ?

Antwoord

De vervanging van de brug is opgenomen in de
voorstellen van de administratie Waterwegen en
Zeewezen, afdeling Waterwegen Kust voor 1999.
De opname in het fysisch programma voor de
waterwegen 1999 zal evenwel afhangen van de pri-
oriteiten binnen de totaliteit van het bruggenbe-
stand van het Vlaamse gewest.

Het is inderdaad zo dat de bestaande noodbrug
(voetgangersbrug) circa 80.000 frank per maand
kost aan huur (herziening en BTW inbegrepen).
Deze brug is bovendien onesthetisch en niet
gebruiksvriendelijk, zodat een spoedige vervanging
noodzakelijk is.
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De nieuwe ophaalbrug zou uitsluitend zijn bedoeld
voor voetgangers en fietsers. De bediening zou
gebeuren vanuit de Kruispoortbrug in Brugge. De
bekabeling is immers reeds aanwezig tot aan de
Niewegebrug.

Vraag nr. 429 
van 27 mei 1998 
van de heer JOS STASSEN

Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke  –
Alternatieven

Naar aanleiding van het bezoek van de minister-
president aan Kruibeke, waar het gemeentebestuur
de problematiek van de bouw van een gecontro-
leerd overstromingsgebied  –  potpolder  –  ter
sprake bracht, ontvouwde het Kruibeekse gemeen-
tebestuur een "alternatief voor de potpolder".

Dit alternatief houdt in dat bij hoogwater het over-
tollige Scheldewater via tunnels wordt afgeleid
naar de dokken van de Antwerpse haven. De
oppervlakte van deze dokken is volgens de bereke-
ning van het gemeentebestuur 2.700 ha, heel wat
meer dan de 700 ha potpolder. Bovendien kunnen
op de watertunnels turbines worden geplaatst om
bij gewone getijdenwerking energie op te wekken.

Aangezien de minister-president tijdens bovenver-
meld bezoek toezegde alternatieven voor de pot-
polder te onderzoeken, zou ik de minister graag de
volgende vragen stellen.

1. Werd de minister geraadpleegd door de minister-
president, voordat deze laatste het gemeentebe-
stuur toezegde alternatieven voor de potpolder
te onderzoeken ?

Zo ja, welke alternatieven betreft het ?

Zo neen, zijn er alternatieven voor de potpolder ?

2. Hoe beoordeelt de minister het Kruibeekse
alternatief van berging in de havendokken ?

3. Wordt dit alternatief onderzocht op zijn techni-
sche, financiële en veiligheidsaspecten ?

Zo ja, wanneer mag het resultaat worden ver-
wacht ?

Zo neen, wat is de argumentatie om deze denk-
piste niet te onderzoeken ?

4. Zijn mogelijke alternatieven een surplus voor
de potpolder ?

N.B. : Een vraag over deze problematiek werd
ook gesteld aan de heer Luc Van den Bran-
de, minister-president van de Vlaamse rege-
ring, Vlaams minister van Buitenlands
Beleid, Europese Aangelegenheden,
Wetenschap en Technologie.

Antwoord

De administratie Waterwegen en Zeewezen is niet
op de hoogte gebracht van alternatieve voorstellen
vanwege het gemeentebestuur van Kruibeke. Ik
kan evenwel zeggen dat reeds in de jaren zeventig
en nu opnieuw door verschillende partijen een aan-
tal ideeën naar voor worden gebracht waarbij de
haven van Antwerpen zou kunnen worden
gebruikt als komberging bij zeer hoge waterstan-
den in de Schelde.

Het klopt dat binnen de haven een grote opper-
vlakte beschikbaar is, die met stormvloedwater
vanuit de Schelde zou kunnen worden gevuld. Ech-
ter, de lengte van de beschikbare overstroomdijk
en de sluizen is zo beperkt dat het kombergingsa-
reaal nooit effectief kan worden ingezet. De plotse
overloop zal daarenboven de waterstand plots
doen stijgen binnen de haven. De toevloed van
overloopwater zal ook stromingen teweegbrengen
binnen de haven. Het gevaar is dan ook niet denk-
beeldig dat er zich binnen de haven een aantal
ongelukken zullen voordoen ten gevolge van losge-
slagen schepen en dies meer.

Heden is evenwel een onderzoeksproject lopende
in het Waterbouwkundig Laboratorium in Borger-
hout, waarbij alternatieven voor verhoogde beveili-
ging worden onderzocht al of niet met een storm-
vloedkering. De studie is nog niet voltooid maar
bevestigt de noodzaak van de aanleg van bijko-
mende overstromingsgebieden bovenop het over-
stromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.

Vraag nr. 430 
van 28 mei 1998 
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Haven Antwerpen  –  Leefbaarheid Berendrecht

Uit nieuwe gegevens voorgesteld in een recente
slibnota van het Antwerps havenbedrijf blijkt dat
het polderdorp Berendrecht niet langer onleefbaar
zou zijn door het laguneren van slib uit de Schelde.
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Als een soort van compromis heeft het Antwerps
havenbedrijf recentelijk voorgesteld dat er op
zowat 100 hectare havengronden slib kan worden
opgeslagen die met de nieuwe technologieën snel-
ler kunnen drogen. Zo kan volgens deze gegevens
het dorp Berendrecht worden gespaard omdat
alles ver genoeg van de woonkern gebeurt.

1. Heeft de minister kennis van deze nieuwe voor-
stellen ?

Zijn deze voorstellen realistisch, of zijn het vrij-
blijvende denkpistes zonder wetenschappelijke
ondersteuning ?

Indien er een wetenschappelijke ondersteuning
is voor deze studie en deze voorstellen, kan de
minister meedelen in welke mate deze voorstel-
len  –  onafhankelijk van de financiële benade-
ring (zie vraag 2)  –  haalbaar zijn ?

2. Volgens dezelfde gegevens dient een bestaand
fort te worden afgegraven om een van de plaat-
sen klaar te maken voor lagunering. De kost-
prijs daarvan zou 350 miljoen bedragen. Volgens
het Antwerps havenbedrijf dienen deze kosten
ten laste van het Vlaams Gewest te vallen.

Kan de minister dit bevestigen ?

Antwoord

1. De nieuwe voorstellen omtrent laguneringsvel-
den in de buurt van het dorp Berendrecht zijn
mij bekend.

Deze voorstellen dienen nog bevestigd te wor-
den door proefopstellingen op grote schaal, die
in de loop van dit jaar worden opgezet.

2. Er dient een stort (geen fort !) nummer 1A
(slibstort) afgegraven te worden, gelegen ten
noorden van de Zandvlietsluis, tussen de twee
takken van de Scheldelaan over het sluizencom-
plex Zandvliet-Berendrecht.

De kosten daarvan worden door het Gemeente-
lijk Havenbedrijf Antwerpen geraamd op 350
miljoen frank. Er is evenwel nog geen akkoord
omtrent de financiering.

Vraag nr. 431 
van 28 mei 1998 
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Vlaams Comité van Advies voor de Taxi's  –
Samenstelling

De Vlaamse regering heeft een besluit goedge-
keurd dat de samenstelling bepaalt van het Vlaams
Comité van Advies voor de Taxi's.

1. Wat is de inhoud van dit besluit ?

2. Welke criteria worden vastgelegd voor de
samenstelling van dit Vlaams Comité van
Advies voor de Taxi's ?

3. Wat zijn de specifieke bevoegdheden van dit
comité ?

Antwoord

1. Het besluit van de Vlaamse regering van 3
maart 1998 bepaalt dat het Vlaams Comité van
Advies voor de Taxi's samengesteld is uit
negentien leden. De verschillende instanties,
organisaties of verenigingen die in het comité
zitting hebben, worden aangewezen.

Tevens wordt bepaald dat de afgevaardigden
zich kunnen laten bijstaan door één of twee
niet-stemgerechtigde deskundigen en dat de
plaatsvervangers door de betrokken leden wor-
den aangewezen.

2. Het Vlaams Comité van Advies voor de Taxi's is
samengesteld uit vertegenwoordigers van :

– de overheid ;

– de beroepsverenigingen van taxiuitbaters en
uitbaters voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder, representatief voor de sector
in het Vlaamse gewest ;

– de verschillende representatieve werkne-
mersverenigingen ;

– de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten ;

– de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn ;
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– de representatieve organisaties ter verdedi-
ging van de verbruikers die in de Raad van
het Verbruik zitting hebben.

3. In uitvoering van artikel 23 van de wet van 27
december 1974 betreffende de taxidiensten en
artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 juli
1975 betreffende de comités van advies voor de
taxi's, is het comité ermee belast op verzoek van
de bevoegde minister advies uit te brengen over
alle aangelegenheden in verband met de dien-
sten die worden bedoeld in voornoemde wet.

Vraag nr. 432 
van 28 mei 1998 
van de heer LEO CANNAERTS

BPA's zonevreemde bedrijven  –  Provincie Antwer-
pen

In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 194 van 21
januari 1998 heeft de minister gemeld dat er op dat
ogenblik drie procedures lopende waren van
gemeentebesturen die conform de omzendbrief
RO 97/01 van 27 februari 1997 een bijzonder plan
van aanleg (BPA) zonevreemde bedrijven willen
realiseren (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 11
van 27 maart 1998, blz. 1426  –  red.).

Graag vernam ik de geactualiseerde toestand, en
dit voor de provincie Antwerpen.

1. Welke gemeenten hebben momenteel een pro-
cedure lopende ?

2. Wat is de stand van zaken voor elk van deze
gemeenten ?

3. In hoever kon de afdeling Ruimtelijke Orde-
ning, Huisvesting en Monumenten en Land-
schappen (ROHM) Antwerpen de in de
omzendbrief bepaalde speciale termijnen
respecteren ?

4. Is in de mogelijkheid voorzien dat de bouwheer
onmiddellijk na de voorlopige aanneming door
de gemeenteraad de bouwaanvraag reeds kan
indienen, zodat de bouwtoelating kan worden
gegeven onmiddellijk na de definitieve invoe-
ring van het BPA ?

Antwoord

1. Bij mijn administratie is voor de provincie Ant-
werpen inzake sectorale BPA's geen enkel for-
meel initiatief bekend.

Wel zijn enkele gemeenten bezig met het
opstellen van een globale benadering voor de
zonevreemde bedrijven, die als vertrekbasis kan
dienen voor de opmaak van een sectoraal BPA.
Dit geldt voor de stad Geel. Ook Heist-op-den-
Berg zou een initiatief nemen.

2 en 3. Er zijn nog geen officiële procedures in
gemeenten in de provincie Antwerpen bekend
bij Arohm.

4. Eenieder mag volgens de regelgeving op elk
moment een aanvraag tot bouwvergunning
indienen. Een bijzonder plan van aanleg wordt
van kracht 15 dagen na de publicatie van het
ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad.
De gemeente mag de bouwvergunning verlenen
op het moment dat het bijzonder plan van aan-
leg van kracht wordt.

Vraag nr. 433 
van 29 mei 1998 
van de heer JAN PENRIS

De Lijn  –  Criminaliteitspreventie

Op 19 mei laatstleden werd een bus van De Lijn op
het traject Mechelen-Vilvoorde overvallen door
een bende jonge vreemdelingen. Daarbij werd de
geldlade in het stuurcompartiment geplunderd.
Dezelfde bende had de week daarvoor op dezelfde
bus reeds voor heel wat herrie gezorgd.

Incidenten als deze zijn zeker niet niets.

1. Hoeveel overvallen en gewelddadige incidenten
vonden de afgelopen jaren plaats op voertuigen
van De Lijn ?

2. Op welke manier worden bestuurders en passa-
giers tegen dit soort van incidenten beschermd ?

Antwoord

1. De laatste vijf jaar werden op de regielijnen van
de Vlaamse Vervoermaatschappij 153 inciden-
ten gesignaleerd, waarvan 7 overvallen. Het
aantal incidenten blijft over de jaren vrij stabiel.

2. Vrijwel alle voertuigen van De Lijn beschikken
over een radioverbinding met "overvalschake-
laar".

Met de rijkswacht zijn er op een aantal plaatsen
eveneens afspraken gemaakt met het oog op de
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beveiliging van de voertuigen. Ook voor deze
afspraken wordt naar een uitbreiding gestreefd.
De halteplaatsen worden aan de rijkswacht
doorgegeven. In de toekomst zal dit via elektro-
nische weg kunnen gebeuren en zal een autobus
on line op display kunnen worden gelokali-
seerd.

In sommige steden begeleiden stadswachten de
voertuigen. Met andere steden zijn er akkoor-
den gesloten voor het eventueel inzetten van
stadswachten.

Vraag nr. 434 
van 29 mei 1998 
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Festival Mano Mundo (Boom)  –  Sponsoring De
Lijn

Op 24 mei jongstleden vond in Boom het Festival
Mano Mundo plaats, georganiseerd door onder
andere het NCOS (Nationaal Centrum voor Ont-
wikkelingssamenwerking) en de vereniging Hand
in Hand. Onder meer deze laatste vereniging ver-
bond duidelijke politieke boodschappen aan het
initiatief. Zo werd bijvoorbeeld het stemrecht
geëist voor vreemdelingen die vijf jaar of meer in
dit land verblijven.

De Lijn heeft dit initiatief gesteund door het toe-
kennen van een voordeeltarief, het inleggen van
een extra busdienst en pendeldiensten die gratis
werden aangeboden.

1. Kan de minister meedelen hoeveel deze spon-
soring aan De Lijn heeft gekost ?

2. Past het dat de openbare vervoermaatschappij
manifestaties steunt waaraan een politieke
boodschap is verbonden ?

3. Kan de minister een overzicht verstrekken van
de initiatieven die in 1997 door De Lijn werden
gesteund en de bedragen die daarmee waren
gemoeid ?

Antwoord

De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn spon-
sort in principe nooit financieel, maar wel in de
vorm van haar eigen producten :

– door het leveren van vervoer via bussen en
trams dat past binnen de toegelaten wettelijke
normen (besluitwet van 1946) ;

– door het toepassen van goedkopere tarieven
dan de normale tarieven die worden gehan-
teerd.

Het Festival Manu Mundo 98 was een organisatie
die uitging van het provinciebestuur van Antwer-
pen. Aan De Lijn werd gevraagd om de deelne-
mers in staat te stellen de manifestatie met het
openbaar vervoer te bereiken.

Er werd een evenementenbiljet en een lijnpas
Mano Mundo afgeleverd tegen de prijs van 100
frank. De Lijn heeft pendelbussen ingezet tussen
Boom en De Schorre en één latere bus Boom-Ant-
werpen. Deze bussen waren een versterking van de
normale lijndiensten.

Kostprijs : 42.400.

De inkomsten bedroegen :

1.000 lijnpassen à 100 fr. 100.000

118 biljetten verkocht op de rij-
tuigen à 100 fr. 11.800

111.800

In 1997 werden gelijkaardige initiatieven genomen
voor de volgende manifestaties (belangrijkste) :
Open Monumentendag, Trein-Tram-Busdag, Mano
Mundo, Kattenstoet Ieper, Special Olympics,
Sportrock 97, Plamuur (Gent, Antwerpen, Brussel),
Torhout/Werchter, Gordel voor Scholen (Overijse),
Piazza Margaretha (Mechelen), Megafestatie
(Gent), Graspop (Mol).

Vraag nr. 435 
van 29 mei 1998 
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Zeekanaal Brussel-Schelde  –  Scheepvaarthinder
spoorbrug Puurs

In de marge van de heropening van het traject
Puurs-Boom op de lijn 52 Puurs-Antwerpen van de
NMBS werd de aandacht nogmaals gevestigd op de
moeilijkheden die daaraan zijn voorafgegaan.
Onder meer de onderhandelingen over de vraag of
het treinverkeer al dan niet voorrang moet krijgen
op het scheepvaartverkeer van het Rupelkanaal.
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De regeling die thans geldt, behelst één passage
van de trein per uur in de twee richtingen, met
daarbovenop nog een aantal P-treinen. Wil de ver-
binding een volwaardige voorstadslijn worden, dan
zal die frequentie moeten worden opgevoerd.

Bovendien vormt dit spoortraject door de aftak-
king naar Willebroek een uitwijkmogelijkheid voor
het goederenvervoer dat van en naar de haven van
Antwerpen moet.

Kan de minister meedelen of er nog verdere
onderhandelingen worden gevoerd over de door-
gangsmogelijkheden van spoor en scheepvaart ?

Wat is de houding van de Vlaamse regering in dit
verband ?

Antwoord

Tussen de NV Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen en de NMBS werd een
overeenkomst gesloten voor het gebruik van de
spoorbrug over het zeekanaal Brussel-Schelde in
Puurs. Deze overeenkomst is gebaseerd op het ver-
delen tussen de scheepvaart en het treinverkeer
van de beschikbare tijd, rekening houdend met het
belang van het kunstwerk voor beide modi. De
aanwezigheid van dit kunstwerk zal hoe dan ook
beperkingen opleggen aan elke partij.

Het fysische gegeven is dat één beweging van dit
zeer omvangrijk kunstwerk (heffen of neerlaten)
circa 6 minuten in beslag neemt, hetgeen samen
met de veiligheidsmarge voor één treinpassage in
totaal voor 15 minuten scheepvaartstremming ver-
oorzaakt. De huidige treinpassages reduceren de
gebruiksmogelijkheden voor de scheepvaart op het
zeekanaal ter hoogte van de spoorbrug reeds tot
circa de helft. Een verdere reductie is voor een
vaarweg die een onderdeel uitmaakt van de Trans-
Europese Netwerken voor infrastructuur, zowel
voor de binnenvaart als voor de short sea shipping,
en die één van de belangrijkste vaarwegen van
Vlaanderen is, niet aanvaardbaar.

De onderhandeling tussen de NV Zeekanaal en
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen en de
NMBS hebben tot een evenwichtig en door beide
partijen goedgekeurd akkoord geleid. Deze onder-
handelingen zijn afgesloten. Ik vind dat een rede-
lijk vergelijk en onderschrijf dit.

Vraag nr. 437 
van 3 juni 1998 
van de heer STEVE STEVAERT

Saneringsgrond  –  Opslag

In kader van het decreet van 22 februari 1995
betreffende de bodemsanering en van het besluit
van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 tot vast-
stelling van het Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering (Vlarebo), worden saneringen uit-
gevoerd indien de bodemverontreiniging de vast-
gelegde bodemsaneringsnormen overschrijdt.

De sanering kan allerhande vormen aannemen,
afhankelijk van parameters zoals de aard van de
verontreiniging, de graad ervan, technische moge-
lijkheden en dergelijke meer. Mede vanwege het
prijskaartje zal de sanering vaak bestaan in een
gecontroleerde saneringsopslag. Deze opslagplaat-
sen mogen enkel materialen bevatten afkomstig
van het saneringsproject.

De vraag rijst dan ook of deze saneringsopslag
afdoende is geregeld.

1. Is er voor de aanleg van een saneringsopslag
een bouwvergunning nodig ?

2. In welke gebieden op het gewestplan mag een
saneringsopslag worden uitgevoerd ?

Is dit alleen toegelaten in de zones aangeduid
als stortgebied voor gepolueerde gronden, of
kan dit ook in andere gebieden ?

Is dit afhankelijk van de grootte van de opslag-
zone ?

Antwoord

1. Op basis van artikel 42, § 1 van het decreet
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördi-
neerd op 22 oktober 1996, is elke aanmerkelijke
reliëfwijziging van de bodem bouwvergunning-
plichtig.

De opslag van verontreinigde gronden kan als
een aanmerkelijke reliëfwijziging worden
beschouwd.

De verontreinigde gronden kunnen ook worden
gestort op een plaats met een geldige (stort- en)
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bouwvergunning of ter plekke worden behan-
deld. In dit laatste geval dient men eveneens
over een geldige bouwvergunning te beschik-
ken.

2. In principe is de opslag van materialen uit een
bodemsaneringsproject, ongeacht de grootte
van de opslagzone, toegelaten in industriegebie-
den, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen
en openbare nutsvoorzieningen en in stortge-
bieden voor gepollueerde gronden (aanvullend
stedenbouwkundig voorschrift in gewestplan
Neerpelt-Bree). Andere aanvullende steden-
bouwkundige voorschriften, zoals stortgebied
en industriestortgebied, verwijzen expliciet naar
het niet-giftig karakter van de afvalstoffen. Het
is dan ook weinig waarschijnlijk dat deze gebie-
den in aanmerking zullen komen voor de opslag
van materialen uit een bodemsaneringsproject.

Naast deze juridische afweging zal bij het afle-
veren van een bouwvergunning steeds een
afweging moeten plaatsvinden in het kader van
de goede ruimtelijke ordening, meer specifiek
ten aanzien van de ruimtelijke draagkracht van
het gebied.

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
worden terzake volgende voorwaarden voorop-
gesteld voor nieuwe stortplaatsen of uitbreidin-
gen van bestaande stortplaatsen :

– de reële behoefte voor bijkomende stortca-
paciteit wordt aangetoond ;

– de schaal van het stortterrein sluit aan bij de
schaal van het landschap ;

– de omvang van het stortterrein biedt vol-
doende mogelijkheden en garanties met
betrekking tot de realisatie van een gepaste
nabestemming ;

– de omvang van het stortterrein tast de struc-
tuur en het functioneren van landbouw,
natuur en bos niet aan op gewestelijk niveau ;

– het mobiliteitsprofiel van de stortactiviteit
(bereikbaarheid, ontsluiting, ...) is afgestemd
op het bereikbaarheidsprofiel van de locatie
(type vervoerswijze, aantal, frequentie, ...).

Vraag nr. 441 
van 3 juni 1998 
van mevrouw MIA DE SCHAMPHELAERE

Verkeersdrempels  –  Reglementering en controle

Steeds meer lokale overheden en ook het Vlaams
Gewest beslissen tot het aanleggen van verkeers-
drempels om het autoverkeer te vertragen.

Uit een recente studie blijkt dat meer dan de helft
van de verkeersdrempels in Vlaanderen niet vol-
doet aan de voorgeschreven reglementaire bepalin-
gen en ofwel te hoog of te steil zijn, ofwel op plaat-
sen zijn aangebracht waar ze niet thuishoren.

Deze niet-reglementaire verkeersdrempels veroor-
zaken vaak schade aan particuliere voertuigen.

Bovendien bepaalt de reglementering dat geen
drempels mogen worden aangebracht op wegen
waar gemeenschappelijk vervoer passeert. Vele
lijnbusgebruikers ondervinden dagelijks aan den
lijve dat deze bepaling niet overal wordt nageleefd.

Is de minister op de hoogte van deze situatie ?

Beschikt hij over controlemogelijkheden om de
federale reglementering te doen naleven wat de
gewestwegen betreft enerzijds en de gemeente- en
provinciewegen anderzijds ?

Zo ja, welke maatregelen heeft de minister eventu-
eel genomen om de niet-reglementaire verkeers-
drempels te doen heraanleggen en dit probleem
voor de toekomst te verhelpen ?

Antwoord

Het aanleggen van verkeersdrempels wordt op dit
ogenblik geregeld door het koninklijk besluit (KB)
van 8 april 1983 en het ministerieel besluit (MB)
van 11 april 1983

Het bestaande KB zal eerlang worden aangepast
tot een nieuw KB. De besprekingen hieromtrent
zijn volop aan de gang. Meer bepaald zal grotere
duidelijkheid worden geschapen betreffende de
technische voorschriften van verkeersdrempels.
Deze aanpassingen zijn een gevolg van talrijke
moeilijkheden, waarvan mijn administratie en
ikzelf wel degelijk op de hoogte zijn
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Aangaande de naleving van de federale reglemen-
tering hieromtrent is het gewest enkel bevoegd
voor de gewestwegen.

In die zin kan ik heel duidelijk stellen dat alle vast-
gestelde niet-reglementaire verkeersdrempels,
voorzover die er zijn geweest op gewestwegen,
werden heraangelegd of verwijderd.

Vraag nr. 122 
van 19 mei 1998 
van de heer FRANCIS VERMEIREN

Inbreidingssteun  –  Evaluatie

In het kader van de expansiewetgeving werd het
element inbreidingssteun ingevoerd om de "zach-
te" economische activiteiten opnieuw in de binnen-
stad te krijgen.

1. Is het nu reeds mogelijk een idee te krijgen van
de resultaten van het beleid om de woon- en
werkfunctie dichter bij elkaar te brengen ?

2. Welke specifieke maatregelen werden totnog-
toe reeds uitgevaardigd om concreet gestalte te
geven aan dit aspect van het beleid ?

Antwoord

1. Sinds de invoering op 1 april 1996 van de inbrei-
dingssteun met de richtlijnen VL6 voor toepas-
sing van de wet van 4 augustus 1978 werd over
47 aanvragen van kleine ondernemingen voor
deze steun beslist, waarvan 28 positief. De 19
negatieve beslissingen inzake inbreidingssteun
waren voornamelijk te wijten aan het niet vol-
doen aan de voorwaarde betreffende de ligging
in een inbreidingsbuurt, zijnde een achtergestel-
de buurt volgens de Atlas van de Achtergestel-
de Buurten in Vlaanderen en Brussel, een buurt
die een aaneengesloten geheel vormt met win-
kelstraten, steegjes en pleintjes of een verbin-
dingsstraat tussen voormelde buurten.

Geografisch bekeken vormden de kleine onder-
nemingen in de provincie Antwerpen met afge-
rond 36 % van het totaal aan inbreidingssteun-

genieters de kopgroep, gevolgd door de provin-
cies Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Bra-
bant met een aandeel van elk 18 %. De rij werd
afgesloten met Limburg (10 %).

De nieuwe activiteiten die worden uitgeoefend
in de leegstaande panden bestaan voor 46 % uit
handelszaken (waarvan 36 % kleinhandelaars
en 10 % groothandelaars). De horeca volgt met
18 % van de begunstigden van inbreidingssteun,
verdeeld over hotels (7 %) en restaurants (11 %).
Daarnaast zijn de activiteiten toegespitst op
dienstverlening (11 %) en de bouwsector (11 %).
Uiteindelijk vonden ook een tweetal grafische
ondernemingen, een garage en een huisbrouwe-
rij hun weg naar de stedelijke/gemeentelijke
kernen.

Niet onbelangrijk is dat de investeringen gesub-
sidieerd in het kader van inbreiding gepaard
gaan met een geplande bijkomende tewerkstel-
ling van 198 personen. Hierbij dient evenwel te
worden vermeld dat het opstarten van een hotel
in een Antwerpse herwaarderingszone zal zor-
gen voor een tewerkstellingscreatie van 150 per-
sonen.

2. Naast de inbreidingspremie voor kleine onder-
nemingen (cf. supra) werd onder mijn bevoegd-
heid tevens het Mercuriusproject van kracht.
Deze concrete economische maatregel binnen
het stedelijk vernieuwingsbeleid van de Vlaam-
se regering is gericht op het stimuleren van de
handelsactiviteit binnen de steden en de ver-
nieuwing van commerciële centra in Vlaande-
ren.

In een eerste fase wordt een financiële tege-
moetkoming van het Vlaams Gewest in de
opmaakkosten van het plan toegekend aan de
steden en gemeenten waarvan het strategisch-
commercieel plan gunstig werd geëvalueerd. In
concreto werden 39 van de 61 strategisch-eco-
nomische plannen in aanmerking genomen.

In een tweede fase wordt voorzien in financiële
stimuli bij de infrastructuurwerken tot uitvoe-
ring van de 38 goedgekeurde individuele projec-
ten.

Vraag nr. 125 
van 19 mei 1998 
van de heer FRANCIS VERMEIREN

Investeringsbeleid  –  Federale initiatieven

VLAAMS MINISTER 
VAN ECONOMIE, KMO, LANDBOUW EN
MEDIA

ERIC VAN ROMPUY
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In het actieplan voor de werkgelegenheid van de
federale regering wordt in lastenverlagingen voor-
zien, maar ook verwezen naar de wet van 10 febru-
ari 1998 ter bevordering van het zelfstandig onder-
nemerschap, die in een administratieve vereenvou-
diging in de ondernemingen voorziet.

In dit verband vernam ik graag of deze maatrege-
len van de federale regering de pogingen van de
Vlaamse regering om via specifieke maatregelen
(Vlaminov) de investeringen in het Vlaamse
gewest te stimuleren, niet doorkruisen ?

Werd door de federale regering overleg gepleegd
met de gewestregeringen bij het opstellen van het
actieplan voor de werkgelegenheid ?

Antwoord

De Vlaamse volksvertegenwoordiger vraagt in
welke mate de federale initiatieven uit het federale
actieplan werkgelegenheid de Vlaminovmaatregel
doorkruisen en of er ter voorbereiding van het
actieplan overleg is geweest met de Vlaamse rege-
ring.

De kaderwet van 10 februari 1998 ter bevordering
van het zelfstandig ondernemerschap neemt heel
wat waardevolle initiatieven ten voordele van de
ondernemer in Vlaanderen. Het federale actieplan
voor de werkgelegenheid geeft er een kort over-
zicht van : betere voorbereiding van starters, ver-
eenvoudigd waarborgmechanisme via het Partici-
patiefonds, administratieve vereenvoudiging, verla-
ging van registratierechten bij overdracht van
ondernemingen, vergemakkelijken van eerste aan-
wervingen in KMO's, beter statuut voor werkne-
mers in KMO's en voor zelfstandigen en valorisatie
van intellectuele en vrije beroepen.

Op geen enkele wijze brengt één van deze maatre-
gelen de uitvoering van de Vlaminovmaatregel in
het gedrang, noch enige andere Vlaamse maatregel
ter bevordering van de investeringen. Meer nog :
alle maatregelen die op één of andere manier moe-
ten werken met attesten van federale diensten, bij-
voorbeeld de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ), hebben er alle belang bij dat de informati-
sering en de vereenvoudiging wordt voortgezet.
Ook de attestering zou op die manier in de nabije
toekomst opmerkelijk kunnen worden vereenvou-
digd. Ook in Vlaanderen worden trouwens stappen
gedaan om procedures, onder andere door infor-
matisering, te vereenvoudigen. De federale initia-
tieven verhinderen deze evolutie niet. Integendeel
zelfs.

Inzake het opstellen van het federale actieplan
voor de werkgelegenheid is er een uitgebreide pro-
cedure gevolgd, waarbij alle bevoegde overheden
ten volle werden betrokken. Reeds kort na de Top
van Luxemburg werd in de schoot van de Vlaamse
regering gestart met het opstellen van een Vlaams
actieplan. Dit actieplan werd vervolgens besproken
met de Vlaamse sociale partners en goedgekeurd
op het Vesoc-overleg van 16 maart 1998 (Vlaams
Economische en Sociaal Overlegcomité). Dit
Vlaams actieplan werd geïncorporeerd in de totale
federale tekst. Het federale actieplan is dus een
tekst waaraan zowel de federale regering als alle
gewest- en gemeenschapsregeringen van het land
hun bijdrage hebben geleverd. Bovendien werd het
Vlaams actieplan voor alle duidelijkheid in haar
volledige versie als bijlage aan het federale actie-
plan toegevoegd.

Vraag nr. 126 
van 26 mei 1998 
van mevrouw CECILE VERWIMP-SILLIS

Rationeel energiegebruik  –  Actieplanresultaten

Op 17 november 1995 vaardigde het Beheersco-
mité der Elektriciteitsondernemingen een nieuw
nationaal uitrustingsprogramma uit voor de perio-
de 1996-2005, met initiatieven naar de industrie,
particulieren en de gemeenten.

Die initiatieven zijn gericht zowel op zuiniger
apparatuur (kW-besparing) als op minder gebruik
(kWh-besparing), waardoor jaarlijks bijna 250
GWh wordt bespaard (kW : kilowatt ; kWh : kilo-
wattuur ; GWh : gigawattuur).

Een kwart van de besparingen moet worden gere-
aliseerd door de gemeenten. Dit zal hoofdzakelijk
moeten komen van de straatverlichting. De langlo-
pende contracten die destijds werden gesloten,
voorzagen trouwens in de vervanging van de oude
kwiklampen (TL en HPL) door de zuiniger natri-
umlampen (SOX/SON/SONT).

Wij hebben dit onderzocht voor een willekeurige
gemeente, Asse, en vergeleken de jaarlijkse factuur
van openbare verlichting van 1997 met die van
1995. Het verbruik was toegenomen van 2.891.092
kWh in 1995 naar 2.899.193 kWh in 1997. Er is
nochtans gepland dat de gemeenten van Iverlek-
sector II, waartoe Asse behoort, jaarlijks 8.000.000
kWh moeten besparen. Toch werden lampen syste-
matisch vervangen door zuiniger types. Maar de
luminantie werd steevast opgedreven, ten minste
verdubbeld. Een typisch voorbeeld : vervanging
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van lampen HPL 125 door SONT 70. De luminan-
tie verdubbelt van 0,35 Cd/m2 naar 0,69 Cd/m2, het
verbruik vermindert van 156 W naar 95 W(Cd :
candela). Anderzijds werd bijkomende verlichting
geplaatst, zoals sierverlichting van kerken en
gemeentehuis, die de hele nacht blijft branden.

Voor meer zekerheid hebben we begin 1998 vragen
gesteld aan de Energielijn van de gemengde inter-
communales, aan de intercommunale Iverlek en
aan het gemeentebestuur van Asse. Het antwoord
blijft nog steeds uit.

Ten gevolge van overmatig kunstlicht ontstaat
bovendien lichthinder en lichtvervuiling. In "Aan-
moedigingsmaatregelen voor energiebesparing van
Vireg, Vlaamse Instelling voor Rationeel Energie-
verbruik" lezen we op bladzijde 11 dat de over-
heidssector zich zal inspannen om de gemeenten
en provincies, lid van een intercommunale, bewust
te maken van het probleem van lichthinder, dat bij-
zondere aandacht zal worden geschonken aan het
gebruik van geschikte lampen en armaturen voor
de verlichting van monumenten en culturele
gebouwen, dat de gemeenten, in het kader van de
bestrijding van lichthinder, zullen worden begeleid
bij de vernieuwing van de straatverlichting en dat
de sector zelf een inspanning zal leveren door de
niet noodzakelijke verlichting langs wegen te
doven of te dimmen.

Vireg zal zich eveneens inzetten om de bevolking
(huishoudens) bewust te maken van de problema-
tiek van lichthinder. Deze raadgevingen moeten
leiden tot een verminderd lichtgebruik en tot het
gebruik van gerichte verlichting. De sector kent
een aantal forfaitaire premies toe bij de aankoop
van energievriendelijke toestellen. Intercommuna-
les doen dit eveneens, maar particulieren hebben
het niet onder de markt om de premie te verkrij-
gen.

Een bestuurslid van VELT vroeg begin 1997 de
subsidie van 25.000 frank aan voor de aankoop en
plaatsing van een zonneboiler bij de intercommu-
nale Imewo (Intercommunale Maatschappij voor
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen).
Pas na een hele lijdensweg, een vol jaar nadien,
ontvangt ze die subsidie ...

1. Als het beleid van de gemeente Asse, de inter-
communale Iverlek en de bovenvermelde subsi-
dieaanvraag voor een zonneboiler, model staan
voor het REG-beleid (rationeel energie-
gebruik), wat moeten we dan denken van deze
REG-campagne ?

2. Hoe worden de voorgenomen besparingen
gerealiseerd ?

3. Graag ontving ik de resultaten van de eerste
twee jaar van het actieplan, per intercommunale
en per sector (industrie, particulieren, gemeen-
ten).

Antwoord

1. De gemeenten en intercommunales voeren een
onafhankelijk beleid. Zij kunnen door de over-
heid worden gestuurd, maar geenszins verplicht.
Ook inzake REG worden de gemeenten en
intercommunales aangespoord door de Vlaamse
overheid. Dit heeft tot gevolg dat er een zekere,
consequente lijn kan worden gevolgd, maar dat
elke gemeente of intercommunale eigen accen-
ten kan leggen.

Het beleid van één gemeente of één intercom-
munale is bijgevolg niet representatief voor het
geheel van de REG-activiteiten van de elektri-
citeitssector.

2. In mijn Beleidsbrief 1996-1999 (Stuk 427 (1996-
1997)  –  Nr. 1  –  red.) kondigde ik reeds de
oprichting van Vireg aan. Ondertussen is Vireg
volledig operationeel. Vireg is geen instelling in
de strikte zin van het woord, maar een overleg-
platform tussen de overheid, de energieprodu-
centen, de energiedistributeurs en de verbrui-
kers, zowel industrieel als particulier. Zij wenst
alle betrokken actoren actief aan het REG-
beleid te laten deelnemen. Vireg heeft een stu-
rende rol bij het implementeren van de REG-
acties van de verschillende partijen. Zij stroom-
lijnt de initiatieven die in het kader van REG
plaatsvinden. Op die manier kunnen de beschik-
bare middelen doeltreffender worden ingezet.

Op 16 juli 1996 werd de nota van wederzijds
begrip ondertekend tussen de Vlaamse overheid
en Intermixt en Inter-Regies, die optreden in
hun wettelijke functie van elektriciteitsdistribu-
teur. De overheid en de sector drukken hiermee
uit dat zij akkoord gaan over de aanwending
van de middelen die door het Controlecomité
voor de Elektriciteit en het Gas ter beschikking
worden gesteld voor de promotie van rationeel
energiegebruik.

De voorgenomen besparingen worden gereali-
seerd door een aantal acties te ondernemen.
Deze acties worden verdeeld over vier doel-
groepen : de huishoudelijke gebruikers, de ter-
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tiaire sector, de industrie en de gemeenten. In
1996 en 1997 werden op basis van concrete
actieplannen reeds verschillende acties gevoerd.
In eerste instantie werden vooral acties onder-
nomen die een signaalfunctie hadden. In samen-
spraak met de overheid werd door de sector een
nieuw actieplan opgesteld voor 1998. Dit actie-
plan dient te worden bekeken als een catalogus
van mogelijke maatregelen : elke intercommu-
nale kan autonoom de acties bepalen die zij
gedurende een bepaalde periode wenst uit te
voeren. De intercommunales beheren zelf de
beschikbare middelen, terwijl de overheid toe-
zicht houdt op de besteding van deze middelen.

3. In uitvoering van de afspraken met de Vlaamse
overheid over de besteding van de middelen die
door het Controlecomité van de Elektriciteit en
het Gas ter beschikking worden gesteld, werd
voor de periode april 1996  –  december 1997 76
% van het budget van 447,4 miljoen frank
besteed. Als bijlagen 1 en 2 wordt een gedetail-
leerd overzicht van de besteding van de midde-
len door enerzijds de zuivere en anderzijds de
gemengde intercommunales gegeven.

De verdeling tussen de diverse begunstigden
kan als volgt worden geschetst :

gemeenten  20 %
huishoudens 59 %
tertiair en industrie 21 %

Gedurende deze periode werd de klemtoon
gelegd op volgende acties.

Voor de gemeenten :

– opleiding van REG-coördinatoren ;

– tegemoetkomingen bij relightingprojecten ;

– uitvoeren van energieaudits ;

– vervangen van oude, klassieke feestverlich-
ting met gloeilampen door energiezuinige
feestverlichting ;

– subsidiëring van enkele zonneboilers ;

– sensibilisering.

Voor de huishoudens :

– algemene informatie en sensibilisering via
brochures, publicaties en infoavonden ;

– premies voor koelkasten en diepvriezers met
een A-label (14.825 premies werden uitbe-
taald) ;

– subsidiëring van zonneboilers (99 stuks) ;

– gratis uitdelen van spaarlampen of uitkeren
van een belangrijke premie voor spaarlam-
pen (66.185 stuks) ;

– gratis uitdelen van spaardouchekoppen of
uitkeren van een belangrijke premie voor
spaardouchekoppen (8.770 stuks) ;

– ter beschikking stellen van demonstratie-
koffers met spaarlampen ;

– ter beschikking stellen van verbruiks- en ver-
mogensmeettoestellen.

Voor de tertiaire sector en de industrie :

– tegemoetkomingen bij relightingprojecten ;

– tegemoetkomingen voor snelheidsvariatoren
bij persluchtnetten en ventilatiesystemen ;

– uitvoeren van energieaudits ;

– informatie- en sensibiliseringscampagnes.

Intersectorieel :

– verwerving van knowhow ;

– exploitatiekosten (16,5 % van de kosten van
de uitgevoerde REG-acties).

Het budget voor 1997 werd als volgt verdeeld
onder de diverse Vlaamse intercommunales.

Voor de gemengde intercommunales (fr.) :

Imea 26.786.000
Intergem 22.385.000
Iveka-Kempen 14.587.000
Iveka-Nete 18.784.000
Imewo-C 11.449.000
Imewo-O 17.168.000
Imewo-W 16.994.000
Gaselwest 37.551.000
Iverlek I 11.488.000
Iverlek II 26.280.000
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Voor de zuivere intercommunales (fr.) :

Interelectra 33.588.000
IVEG 2.478.000
PBE 5.239.000
TGEK 579.000
WVEM 8.620.000
VEM 1.345.000
Regies 3.112.000

REG-acties
Zuivere intercommunales Vlaanderen

Periode : april 1996 - december 1997

aantal fr.

Verwerving know-how 8.799.510

REG-acties 85.047.629

Overheidssector 36.323.164
Premies 16.150.518
– verlichting 32 1.867.175
– snelheidsregeling 0 0
– zonneboilers 2 228.616
– feestverlichting 14.054.727
Energieaudits 149 20.109.332
Opleiding 23.149
Sensibilisering 40.165

Huishoudelijke sector 41.147.068
Premies 11.684.266
– koelkasten en diepvriezers 3.920 7.804.000
– wasmachines 11 33.000
– spaarlampen 36.920 1.894.705
– spaardouchekoppen 952 191.561
– zonneboilers 69 1.725.000
Sensibilisering 29.462.802

Tertiaire sector en industrie 7.577.397
Premies 5.314.712
– verlichting 33 1.904.800
– snelheidsregeling 37 3.204.912
– zonneboilers 1 25.000
Energieaudits 24 1.866.148
Sensibilisering 576.537

Exploitatiekosten 14.032.857

Totale REG-uitgaven 107.879.996
REG-fonds 91.704.890
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REG-acties
Gemengde intercommunales Vlaanderen

Periode : april 1996 - december 1997

aantal fr.

Verwerving know-how 43.326.350

REG-acties 160.180.000

Overheidssector 13.752.000
Premies 9.252.000
– verlichting 34 8.972.000
– snelheidsregeling 1 160.000
– zonneboilers 1 120.000
– feestverlichting 0
Energieaudits 118 2.128.000
Opleiding 2.010.000
Sensibilisering 362.000

Huishoudelijke sector 103.052.000
Premies 27.196.000
– koelkasten en diepvriezers 10.905 21.810.000
– wasmachines 2 6.000
– spaarlampen 61.515 3.349.000
– spaardouchekoppen 8.038 1.281.000
– zonneboilers 30 750.000
Sensibilisering 75.856.000

Tertiaire sector en industrie 43.376.000
Premies 36.954.000
– verlichting 118 29.761.000
– snelheidsregeling 22 7.193.000
– zonneboilers 0 0
Energieaudits 2.727.000
Sensibilisering 3.695.000

Exploitatiekosten 26.429.700

Totale REG-uitgaven 229.936.050
REG-fonds 355.700.000
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Vraag nr. 127
van 26 mei 1998
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Beleidseffecten op kinderen  –  Stand van zaken

Zie :
Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
Vraag nr. 258
van 26 mei 1998
van mevrouw Marijke Dillen
Blz. 2367

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer Luc Martens, Vlaams minister van
Cultuur, Gezin en Welzijn.

Vraag nr. 128 
van 29 mei 1998 
van de heer PETER VANVELTHOVEN

KS, NV Mijnen en LRM  –  Tegemoetkomingen aan
KRC Genk

Uit een recente bevraging bij de voetbalclubs uit
eerste nationale blijkt een enorm verschil in behan-
deling van de voetbalclubs door de hogere over-
heid enerzijds en, daarvan afgeleid, de grote
inspanningen die de lokale overheden zich getroos-
ten inzake sportinfrastructuur.

Een aantal clubs krijgen van overheidswege aan-
zienlijke middelen om de (infra)structuur van de
club verder uit te bouwen, terwijl andere clubs het
met veel minder of niets moeten stellen. Clubs die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op de meeste over-
heidssteun kunnen rekenen zijn Club Brugge, Stan-
dard Luik, Charleroi en Racing Genk. Voor de ver-
nieuwing van hun stadion kunnen de drie eerstge-
noemde clubs rekenen op ruime steun van diverse
overheden (250 miljoen van de gemeenschap, aan-
zienlijke tegemoetkoming van de gemeente en 75
miljoen van de federale Nationale Loterij).

Via de pers werd wereldkundig gemaakt dat de
Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) het
voetbalstadion van KRC Genk, dat werd gebouwd
met 230 miljoen frank overheidsgeld geleend door
KS en KRC Genk doch inmiddels reeds kwijtge-
scholden, zou verkopen aan de gemeente Genk
voor een bedrag van 30,5 miljoen frank.

Hieruit kan bezwaarlijk worden afgeleid dat de
overheid een rechtlijnig sportbeleid volgt en nog
minder een rechtlijnig economisch beleid in de
sporteconomische sector.

Wat de financiële ondersteuning van overheidswe-
ge betreft, kan duidelijk worden gesproken van een
ernstig scheefgetrokken situatie en kan er zelfs
gewag worden gemaakt van concurrentievervalsing
(in economische termen) of competitievervalsing
(in sportieve termen).

Ik wens de minister in dit verband dan ook volgen-
de vragen te stellen.

1. Is de minister eveneens van oordeel dat de
recente subsidies van de overheid aan slechts
enkele voetbalclubs of gemeenten ernstig con-
currentievervalsend werken in de economische
sector die het eersteklassevoetbal toch is ?

2. Is dergelijke overheidssteun voor enkele "voet-
balbedrijven" in overeenstemming met de
Europese concurrentieregels ?

3. Op welke wijze meent de minister deze concur-
rentievervalsing te kunnen tegengaan ?

4. Vindt de minister navolgende beslissingen van
Kempische Steenkoolmijnen (KS) en NV Mij-
nen getuigen van een goed beheer van over-
heidsgeld :

– het toestaan in 1988, 1989 en 1991 van lenin-
gen aan KRC Genk voor in totaal 230 mil-
joen frank overheidsmiddelen, te besteden
aan de bouw van een voetbalstadion ;

– het via een opstalovereenkomst tot 2011 ter-
beschikking stellen van de grond, eigendom
van KS en dus van de overheid, aan KRC
Genk, om aldaar het stadion te bouwen ;

– het niet-ontvangen van enige terugbetaling
van de geleende sommen en het gebrek aan
ingebrekestelling tot terugbetaling ;

– het afsluiten op 22 maart 1995 van een pro-
tocol met KRC Genk, waarbij het ontleende
bedrag ad 230 miljoen frank (dit is een terug
te betalen bedrag van 240 miljoen) volledig
wordt kwijtgescholden, in ruil voor de inkor-
ting van de opstalovereenkomst tot 2001,
waardoor NV Mijnen 10 jaar vroeger dan
voorzien eigenaar van het stadion zou wor-
den ?
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5. Vindt de minister, als voogdijminister van de
LRM, die een sleutelrol te spelen heeft bij de
economische ontwikkeling van de provincie
Limburg en daarbij een bepaalde rendabiliteit
dient na te streven, dat de beslissing tot verkoop
van het stadion aan de gemeente Genk voor de
schamele prijs van 30,5 miljoen frank, zonder dit
aan andere eventuele geïnteresseerde investeer-
ders aan te bieden, in overeenstemming is met
de opdracht van de LRM ?

6. Was de minister op de hoogte van de onderhan-
delingen tussen LRM en de gemeente Genk die
hebben geresulteerd in het sluiten van de over-
eenkomst tot aankoop van het stadion ?

7. Werd in de opstalovereenkomst tussen KS en
KRC Genk een jaarlijks te betalen opstalver-
goeding bepaald ? Werd deze betaald ?

8. Werd het aan KRC Genk geleende bedrag van
230 miljoen frank enkel besteed aan de bouw
van het stadion, zoals bedongen, of werd dit ook
voor andere doeleinden gebruikt (bv. aankoop
van spelers) ?

9. Werd de lening van 230 miljoen frank uitbetaald
aan een VZW ? Maakten leden van de raad van
bestuur van NV Mijnen deel uit van deze VZW,
hetzij als lid van de algemene vergadering, het-
zij als lid van de raad van beheer ? Zo ja, wie ?

10. Werd de bouw van het stadion van KRC Genk
via een aanbesteding of via een onderhandse
opdracht toegekend aan de aannemer ?

Antwoord

De uitbouw van de voetbalstadions waarnaar het
lid verwijst, gebeurt zoals algemeen bekend inde-
daad met financiële ondersteuning van overheids-
wege. De overheidsbijdrage werd toegekend aan
steden/gemeenten en verenigingen zonder winst-
oogmerk, zodat men moeilijk kan spreken van con-
currentievervalsing in de economische sfeer.

Wat de steun voor de uitbouw van het Jan Breydel-
stadion betreft, is de begunstigde van de Vlaamse
overheidssteun de stad Brugge. In het concept dat
voor het Eurostadion te Antwerpen was uitge-
werkt, was de begunstigde de VZW Voetbalclub
Antwerp. De NV KS heeft destijds een lening ver-
strekt aan de VZW KRC Genk.

Het is evident dat wanneer voor de uitbouw van
een voetbalstadion subsidies zouden worden ver-

strekt aan vennootschappen, deze steunverlening
in conflict zou kunnen komen met de Europese
concurrentieregels.

Deze eerbiediging van de concurrentieregels moet
trouwens niet enkel een bekommernis zijn van de
Vlaamse overheid maar ook van de gemeenten, die
gezamenlijk jaarlijks verschillende tientallen mil-
joenen in één of andere vorm toestoppen aan de
lokale voetbalclubs. Iedere gemeente legt evenwel
nog steeds zelf de prioriteiten voor de besteding
van de haar ter beschikking staande middelen.

Omtrent de historiek van de lening van de NV KS
aan KRC Genk heb ik op 2 juli 1996 in de bevoeg-
de commissie van het Vlaams Parlement reeds uit-
gebreid geantwoord naar aanleiding van een inter-
pellatie van de heer Kenzeler (Handelingen C61 C
WER 11  –  2 juli 1996). De achtergrond wordt ook
uitvoerig beschreven in het rapport van de KS-
onderzoekscommissie (Stuk 318 (1992-1993)  –  Nr.
2).

De schulden van KRC Genk tegenover de NV Mij-
nen dateren uit de periode 1988-1991 en zijn kwijt-
gescholden in het kader van de uitvoering van de
protocolovereenkomst van 22 maart 1995. Met
deze protocolovereenkomst werd de NV Mijnen
bevrijd van het beheer van KRC Genk, werd het
verleden financieel afgehandeld en werd de NV
Mijnen ontheven van haar borgstellingen.

De opstalovereenkomst tussen NV Mijnen en
KRC Genk liep tot 1 januari 2001 en het gebruiks-
recht tot 2010. Op datum van 1 januari 2001 zou
LRM/Mijnen dus eigenaar worden van het stadion
van KRC Genk. Dit betekende dat de NV Mij-
nen/LRM als eigenaar betrokken bleef in het dos-
sier KRC Genk en KRC Genk kon  –  ingevolge
het in de tijd beperkte opstalrecht  –  als opstal-
rechthouder of gebruiker geen langetermijnplan-
ning verwezenlijken. Deze situatie was dus zowel
voor de NV Mijnen/LRM (beheer van voetbalsta-
dion geen opdracht voor een investeringsmaat-
schappij) als voor KRC Genk (men kan niet plan-
nen op termijn) niet optimaal.

Verschillende voorstellen tot oplossing werden
onderzocht (onder meer verlenging van de
bestaande opstalovereenkomst mits betaling van
een huurprijs). Uiteindelijk heeft de raad van
bestuur van LRM geopteerd voor een definitieve
regeling door middel van een verkoop van het sta-
dion aan de gemeente Genk. De eerstaanwezend
inspecteur van het registratiekantoor te Genk
heeft de huidige waarde van het stadion bepaald
op 30,5 miljoen frank. De gemeente is bereid
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gevonden om het stadion voor dit bedrag aan te
kopen. KRC Genk zal eveneens 15 miljoen frank
inbrengen in deze verkoopoperatie, zodat het door
de NV LRM totaal te innen bedrag bij de verkoop
van het stadion aldus 45,5 miljoen frank bedraagt.

LRM heeft mij in kennis gesteld van deze beslis-
sing. Aansluitend hierop heb ik de commissaris van
de Vlaamse regering bij de NV LRM verzocht mij
schriftelijk mee te delen of deze regeling voor hem
aanvaardbaar was. Hierop heeft de commissaris
instemmend gereageerd. Hij stelt dat krachtens de
protocolovereenkomst van 22 maart 1995 de
opbrengsten voor de LRM-groep tot en met 2010
(afloop van de huurovereenkomst) praktisch nihil
waren. Bovendien kan niemand op dit moment
zeggen wat de mogelijke opbrengst van een even-
tuele verkoop van het stadion in 2010 zal zijn. Op
vandaag is zeker dat met de uitgewerkte regeling
45 miljoen frank kan gerecupereerd worden.

Mijn uitgangspunt is dat het niet de opdracht van
de NV LRM is om een voetbalstadion te beheren.
Het is de NV LRM in het kader van haar decretale
opdracht die werd vastgelegd in het decreet van 13
juli 1994 en de beheersovereenkomst die op 26
maart 1996 werd afgesloten met het Vlaams
Gewest, niet toegestaan middelen te besteden aan
de bouw van sporthallen, zwembaden, voetbalsta-
dions en dergelijke meer ... Ik kan mij er dan ook
volledig in terugvinden dat de raad van bestuur
naar een definitieve oplossing heeft gezocht voor
dit dossier uit het verleden. Er dienden zich niet
veel andere opties aan. De enige andere mogelijk-
heid bestond erin KRC Genk in gebreke te stellen
voor het niet terugbetalen van de destijds toege-
kende leningen. Dit zou meer dan waarschijnlijk
hebben geleid tot het faillissement van de vereni-
ging. In dit scenario zou LRM nog moeten inge-
staan hebben voor een borgstelling ad 50 miljoen
frank, wat dan een nog groter verlies aan over-
heidsmiddelen had betekend.

Zoals reeds is opgenomen in het verslag van de
KS-onderzoekscommissie, zijn in de leningovereen-
komsten volgende expliciteringen voor de aanwen-
ding van de ter beschikking gestelde middelen
terug te vinden :

– in de eerste leningovereenkomst van 15.06.1988
heeft KS er zich toe verbonden een bedrag van
30 miljoen frank te lenen aan de nieuw op te
richten club, dat door deze enkel maar mocht
worden aangewend voor de aankoop van spe-
lers die op dat ogenblik nog geen eigendom
waren van de VZW KFC Winterslag en de
VZW KFC Waterschei ;

– in de leningovereenkomsten van 07.08.1989 en
20.02.1991 werd gesteld dat de toegestane
bedragen enkel mochten worden aangewend
voor de uitbouw van het bestaande stadion.

Zoals reeds gesteld, werd de lening uitbetaald aan
de VZW KRC Genk. De heer Robert Kumpen, lid
van de raad van bestuur van KS/Mijnen van
31.05.1988 tot 02.02.1994, was lid van de raad van
bestuur van de VZW KRC Genk van 01.07.1988
tot 06.04.1995. Voor de bouw van een nieuw sta-
dion werd een aanbesteding uitgeschreven. De tij-
delijke vereniging van de aannemers Betonac,
Kumpen en Vandereyt had hiervoor de laagste prijs
ingediend. Nadat beslist werd geen nieuw stadion
te bouwen maar wel het bestaande stadion van
Waterschei verder uit te bouwen (vernieuwing
hoofdtribune), werd een onderhandse opdracht
toegekend aan Betonac-Kumpen-Vandereyt, op
basis van de eenheidsprijzen van de aanbesteding
van een nieuw stadion. De heer Kumpen heeft tij-
dens zijn ondervraging in de KS-onderzoekscom-
missie reeds verklaard geen enkele functie te heb-
ben vervuld in het bouwbedrijf NV Kumpen.

Vraag nr. 129 
van 3 juni 1998 
van de heer STEVE STEVAERT

Lichtvervuiling  –  Openbare verlichting

Uit het recentelijk gepubliceerde MIRA-T-rapport
1998 blijkt dat de openbare verlichting (straat- en
klemtoonverlichting, plein- en parkverlichting, ...)
voor 61 % verantwoordelijk is voor de lichtvervui-
ling in Vlaanderen. De tertiaire sector is  –  door
onder andere verlichte reclamepanelen, lichtrecla-
me, verlichting van parkeerterreinen en verlichte
uitstalramen  –  met 24 % de tweede belangrijkste
oorzaak van lichtvervuiling. Andere sectoren die
een aandeel hebben in lichtvervuiling zijn de indus-
trie met 7 %, de bevolking met 3 % en de overige
met 5 %.

Het MIRA-T-rapport geeft aan dat lichthinder en
lichtvervuiling vrij eenvoudig kunnen worden
voorkomen. De algemene stelregel luidt : "verlicht
enkel wat nodig is, wanneer het nuttig is en met zo
weinig mogelijk hinder". Het is dus belangrijk om
de verlichting te beperken in de tijd (door bv. 's
nachts tussen 24.00 uur en 6.00 uur te doven of te
dimmen naargelang de verkeersintensiteit, ...) en in
de ruimte (door bv. betere afscherming van het
strooilicht).
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De grootste bron van lichtvervuiling, namelijk de
openbare verlichting, en de ermee samengaande
energieconsumptie kunnen door middel van drie
maatregelen worden beperkt.

Een eerste maatregel is alle kwikdamplampen ver-
vangen door zuinigere natriumdamplampen. Dit
brengt een besparing mee van bijna 16 % van het
energiegebruik voor openbare verlichting.

Een tweede maatregel is het vervangen van klas-
sieke armaturen door moderne armaturen. Klassie-
ke armaturen hebben een rendement van 67 %.
Indien deze twee maatregelen gelijktijdig worden
doorgevoerd, stijgt het rendement van de armatuur
tot ongeveer 85 %. Dit zorgt voor een jaarlijkse
extra energiebesparing van 3,7 % voor openbare
verlichting. Het doorvoeren van de tweede maatre-
gel zorgt ervoor dat de lichtstralen beter gebundeld
zijn. Zo vermindert ook de lichtvervuiling.

Een laatste maatregel om zowel de lichtvervuiling
van openbare verlichting als het energieverbruik te
beperken, is het aanpassen van de verlichtingspro-
gramma's. Het volledig doven van de openbare
verlichting tussen 24.00 en 6.00 uur zorgt voor een
37,7 % energiebesparing van het jaarverbruik voor
openbare verlichting.

Indien deze drie maatregelen worden doorge-
voerd, bespaart men 49 % van het jaarlijks ver-
bruik voor openbare verlichting. Het vervangen
van de bestaande installaties kost bij benadering
4,14 miljard frank. Op zeven jaar tijd is de investe-
ring dus terugverdiend ; vanaf dan wordt effectief
bespaard.

1. Kunnen gemeenten bij vervanging van kwik-
damplampen door natriumlampen gekoppeld
aan een vervanging van niet-efficiënte armatu-
ren door efficiënte armaturen, subsidies krijgen
om deze investeringen uit te voeren ?

2. In hoeverre werden de doelstellingen van het
urgentieplan in verband met de verstoring door
lichthinder reeds uitgevoerd ?

Antwoord

Momenteel worden door de intercommunales een
aantal vervangingsprogramma's aan de gemeenten
aangeboden voor de vernieuwing van de openbare
verlichting. In deze programma's is zowel de ver-
vanging van kwikdamplampen door natriumlam-
pen als de vervanging van oude armaturen door
meer efficiënte armaturen opgenomen.

In het kader van het urgentieplan voor lichthinder
werd door mijn collega bevoegd voor Leefmilieu
een coördinatiegroep opgericht die belast is met de
uitvoering van de doelstellingen van het urgentie-
plan. De deelactie die het opstellen en uitvoeren
van een REG-lichthinder-actieplan omvat en voor-
namelijk gericht is op het sensibiliseren van de
overheid, bedrijven en de bevolking, wordt inge-
past in de acties van de Vlaamse Instelling voor het
Rationeel Energiegebruik (Vireg).

In uitvoering van deze deelactie van het urgentie-
plan voor lichthinder, werd in samenspraak met
Inter-Regies en Intermixt een actie "REG en licht-
hinder" opgenomen in het jaaractieplan 1998 van
de elektriciteitsdistributiesector. Deze actie heeft
als doel de gemeenten en de bevolking bewust te
maken van de problematiek van lichthinder. Hier-
bij wordt bijzondere aandacht geschonken aan het
gebruik van geschikte lampen en armaturen voor
de verlichting van monumenten en culturele
gebouwen. Bovendien is in een begeleiding van de
gemeenten door de intercommunales voorzien
voor de vernieuwing van de straatverlichting. De
raadgevingen moeten leiden tot een verminderd
lichtgebruik en tot het gebruik van gerichte ver-
lichting.

Vraag nr. 85 
van 2 februari 1998 
van de heer CARL DECALUWE

Tegemoetkoming hypotheeklening  –  Evaluatie

Bij besluit van 3 april 1993, aangepast door de
besluiten van 29 juni 1994 en 16 mei 1995, wordt
bepaald dat er, voor het verkrijgen gedurende een
tweede periode van de tegemoetkoming in de
aflossing van een hypothecaire lening, een evalu-
atie moet worden gemaakt en dat deze verlenging
door de aanvrager zelf moet worden aangevraagd.

1. Beschikt de minister reeds over een globale
evaluatie van het systeem van tegemoetkomin-
gen in de aflossing van de hypothecaire lenin-
gen en zo ja, wat zijn de conclusies ?

2. Kan hij een overzicht geven, per provincie, van
het aantal aanvragen tot tegemoetkoming in de

VLAAMS MINISTER 
VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
STEDELIJK BELEID EN HUISVESTING

LEO PEETERS
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aflossing van de hypothecaire lening dat in 1994
werd verdeeld (opgesplitst naar nieuwbouw,
koop, recreatie, ...) en van het aantal aanvragers
die een verlenging hebben aangevraagd (opge-
splitst naar nieuwbouw, koop, recreatie, ...) om
de tegemoetkoming opnieuw voor drie jaar te
ontvangen, en dit opgesplitst per provincie ?

3. Hoeveel aanvragers hebben een verlenging van
drie jaar verkregen (opgesplitst in nieuwbouw,
koop, ...), en dit per provincie ?

4. Op basis van welke criteria (woning zelf bewo-
nen, inkomensgrens, nieuw bedrag, lening, ...)
werd aan de aanvragers (opgesplitst nieuw-
bouw, koop, ...) de verlenging geweigerd, en dit
eveneens per provincie ?

Aanvullend antwoord

(Het aanvullend antwoord betreft de gegevens van
de subvragen 2, 3 en 4. Het ligt ter inzage bij het
secretariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schrif-
telijke Vragen  –  red.)

(Vorig antwoord : Bulletin van Vragen en Antwoor-
den nr. 11 van 27 maart 1998, blz. 1471  –  red.)

Vraag nr. 150 
van 21 april 1998 
van mevrouw GERDA RASKIN

Bijkomende opdrachten voor de gemeenten  –  Mid-
delen

De voorbije maanden maakte een aantal burge-
meesters hun beklag over het steeds toenemend
aantal taken die de Vlaamse overheid toewijst aan
de gemeenten. Meer bepaald stelden ze dat aan
deze toegewezen taken niet de nodige middelen
zijn verbonden om ze naar behoren uit te voeren.
Dit dient te gebeuren ten laste van de gemeentebe-
groting, wat uiteraard de kosten van de gemeente
verzwaart.

Mag ik van de minister, voor zijn/haar bevoegd-
heidsdomein, vernemen wat volgt.

1. Kan de minister bondig aangeven welke bijko-
mende taken sedert het begin van deze zittings-
periode aan de gemeenten werden toegewezen ?

2. Welke middelen werden hiervoor door de
Vlaamse regering ter beschikking gesteld van
de gemeenten ?

Zijn deze middelen toereikend gebleken om
deze bijkomende opdrachten effectief en effi-
ciënt uit te voeren ?

3. Indien er geen middelen ter beschikking wer-
den gesteld van de gemeenten om deze bijko-
mende taken uit te voeren, werd dan de impact
geraamd op de gemeentebegrotingen ?

N.B. : Deze vraag werd gesteld aan alle ministers.

Aanvullend gecoördineerd antwoord

Hierbij laat ik de antwoordelementen geworden
die ik ontving van de heer Theo Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling.

1. Bijkomende taken

Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Water-
beheer (Aminal)

Afdeling Land

Het besluit van de Vlaamse regering van 6 juni
1996 houdende nadere regelen betreffende de
landinrichting wijst een aantal bijkomende
taken toe aan de bij de proeflandinrichtingspro-
jecten betrokken gemeenten :

– aanwijzen leden stuurgroep van proeflandin-
richtingsprojecten,

– dertig dagen ter inzage leggen van het richt-
plan en de inrichtingsplannen,

– adviseren van het richtplan en de inrichtings-
plannen.

Afdeling Milieuvergunningen

Indien met zittingsperiode de periode wordt
bedoeld gekoppeld aan het huidige parlemen-
taire jaar, zijn er strikt genomen geen nieuwe
taken aan de gemeenten toegewezen.

Tijdens het vorige parlementaire jaar is dit wel
gebeurd. In het Belgisch Staatsblad van 17 mei
1997 verscheen het besluit van 22 april 1997 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 24
februari 1977 houdende vaststelling van geluids-
normen voor muziek in openbare en private
inrichtingen. Hierin is bepaald dat het college
van burgemeester en schepenen advies geeft
over de aanvraag tot erkenning van een muziek-
activiteit. Vanaf de maand juni 1997 zijn de eer-
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ste adviesaanvragen aan de gemeentebesturen
verstuurd.

Afdeling Natuur (en de overige afdelingen die
zijn betrokken bij de milieuconvenanten)

Het opstellen van een gemeentelijk natuuront-
wikkelingsplan (GNOP) was een onderdeel van
het gemeentelijk milieuconvenant 1992-1996 en
was een taak die de gemeenten vrijwillig uit-
voerden.

Volgens het gemeentelijke milieuconvenant
1997-1999, artikel 9, beschikken de gemeenten
over een goedgekeurd GNOP en rapporteren
zij jaarlijks over de uitvoering ervan. Gemeen-
ten onderschrijven dit convenant op vrijwillige
basis.

295 van de 308 Vlaamse gemeenten beschikken
over een GNOP naar aanleiding van het milieu-
convenant 1992-1996. Indien deze gemeenten
het tweede milieuconvenant onderschrijven,
betekent dit geen bijkomende taak.

Naast de basisovereenkomst kunnen gemeenten
op vrijwillige basis tijdens de duur van het con-
venant natuurprojecten uitvoeren in het kader
van optie 6 (uitvoeren van de GNOP).

Vlaamse openbare instellingen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Sinds eind 1996 werden de gemeenten bevoegd
voor de uitbouw van kleinschalige waterzuive-
ringsprojecten met een capaciteit van 20 tot
maximum 500 inwonerequivalenten. Deze taak
dient echter meer te worden beschouwd als een
bevoegdheid dan als een verplichting.

In het kader van de reductie van de afvalwater-
heffing voor hen die zelf hun afvalwater zuive-
ren, dient de gemeente een aantal noodzakelij-
ke voorwaarden te controleren en het betrok-
ken attest voor vermindering aan de particulier
af te leveren. Dit attest is vooral gebaseerd op
het advies geformuleerd door de afdeling
Milieu-inspectie van Aminal.

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
(VMW)

Ingevolge artikel 34, § 4 het programmadecreet
van 20 december 1996 dienen de gemeenten
hun medewerking te verlenen aan de gemeente-
lijke regies, intercommunales en alle andere
maatschappijen die instaan voor de openbare
watervoorziening, voor de uitvoering van de in
artikel 34, § 3 bepaalde gratis levering van lei-
dingwater.

Zij dienen aldus inzonderheid uiterlijk op 1
maart van het beschouwde jaar de gegevens te
verstrekken aangaande het aantal personen dat
op 1 januari van het beschouwde jaar was gedo-
micilieerd op elk van de verschillende domici-
lies die zich op hun grondgebied bevinden.

Met het oog op het verkrijgen van deze gratis
levering van leidingwater kunnen de huishoude-
lijke abonnees hetzij uit zichzelf, hetzij op een-
voudige vraag van de betrokken gemeentelijke
regie, intercommunale of andere maatschappij
die instaat voor de openbare watervoorziening,
de nodige gegevens verstrekken aangaande het
aantal personen dat op 1 januari van het
beschouwde jaar was gedomicilieerd op het
adres van de aansluiting op het openbare water-
leidingnet.

In voorkomend geval kan de betrokken
gemeentelijke regie, intercommunale of andere
maatschappij die instaat voor de openbare
watervoorziening, eisen dat deze gegevens wor-
den geattesteerd door de burgemeester van de
gemeente waarin de aansluiting op het openba-
re waterleidingnet is gelegen.

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) : zie Ami-
nal, afdeling Land

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaams Gewest (OVAM)

De gemeenten moeten binnen twee jaar na de
inwerkingtreding van het gewijzigd bodemsane-
ringsdecreet  –  het wijzigingsdecreet treedt in
werking op de dag dat het in het Belgisch
Staatsblad wordt gepubliceerd, wat eerstdaags
zal gebeuren  –  een inventaris aanleggen van de
gronden gelegen op hun grondgebied waarvan
blijkt dat er een inrichting is of was gevestigd of
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een activiteit werd of wordt uitgeoefend die
aanleiding kan geven tot bodemverontreiniging.

2. Middelen

Aminal

Afdeling Land

Er werden hiervoor geen middelen ter beschik-
king gesteld van de gemeenten. Wel bedraagt
overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de
Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende
subsidiëring van de landinrichtingswerken, de
subsidie van het Vlaams Gewest voor de uitga-
ven van de landinrichtingswerken uitgevoerd
door de gemeenten, 70 % van het totale bedrag
van de uitgaven.

Door artikel 31 van het decreet van 8 juli 1997,
houdende bepalingen tot begeleiding van de
aanpassing van de begroting 1997, wordt de
Vlaamse regering ertoe gemachtigd om voor de
jaren 1997 tot en met 1999, in cumulatie met de
subsidiëring bepaald bij toepassing van het
decreet van 20 maart 1991 betreffende het
Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies
voor bepaalde onroerende investeringen die in
de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams
Gewest door of op initiatief van de provincies,
de gemeenten of de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie worden gedaan, toelagen te verstrek-
ken voor onder meer de vier landinrichtingspro-
jecten : Noordoost-Limburg, Leie en Schelde,
Grote-Netegebied en de Westhoek.

Afdeling Milieuvergunningen

Er werden geen nieuwe middelen ter beschik-
king gesteld.

Afdeling Natuur

Na goedkeuring van het GNOP door Aminal,
afdeling Natuur, wordt een geïndexeerde subsi-
die van 500.000 frank aan de gemeente uitbe-
taald. In 1995 bedroeg de subsidie 562.363
frank, in 1996 en nadien 581.033 frank.

Alle gemeenten (= 100 %) die het milieuconve-
nant hadden afgesloten (294 op 308 Vlaamse
gemeenten) hebben een GNOP ingediend op
vrijwillige basis. Hieruit besluit ik onder meer
dat de toegekende subsidie toereikend was om
deze opdracht uit te voeren.

Via het milieuconvenant 1997-1999, optie 6, ont-
vangen gemeenten die natuurprojecten uitvoe-
ren 50 % subsidie op de totale kostprijs van het
project. De minimaal toegekende subsidie
bedraagt 50.000 frank (dit is een investering
door de gemeente van 100.000 frank), de maxi-
male subsidie per natuurproject bedraagt
500.000 frank (dit is een investering door de
gemeente van 1 miljoen frank). De gemeente
voert deze natuurprojecten uit op vrijwillige
basis. Tijdens de duur van de overeenkomst
bepaalt de gemeente zelf hoeveel natuurprojec-
ten zij voor subsidiëring indient.

Vlaamse openbare instellingen

VMM

Voor de uitbouw van kleinschalige waterzuive-
ringsprojecten door de gemeenten wordt in een
bijdrage van het gewest in de vorm van een sub-
sidie voorzien. Deze subsidie bedraagt 50 % van
een groot aandeel van de kosten. Bovendien is
deze subsidie cumuleerbaar met de bijdragen
uit het Investeringsfonds en met eventuele pro-
vinciale subsidies.

Voor het afleveren van de attesten aan hen die
zelf hun afvalwater zuiveren in het kader van de
afvalwaterheffing, betreft de taak van de
gemeente louter administratieve, niet verzwa-
rende handelingen. Hiervoor werden dan ook
geen bijkomende middelen ter beschikking
gesteld.

VMW : nihil.

VLM : zie Aminal, afdeling Land.

OVAM

In het kader van het milieuconvenant 1997-1999
kunnen de gemeenten opteren voor het afslui-
ten van een subovereenkomst optie 2 waarbij
het aanleggen van deze inventaris wordt gesub-
sidieerd door het Vlaams Gewest. Een bedrag
van 200.000 frank wordt uitgekeerd na het
afsluiten van de subovereenkomst.

3. Begrotingsimpact

De impact van de onder vraag 1 vermelde taken
op de gemeentebegrotingen van de betrokken
gemeenten werd niet geraamd, maar is steeds
beperkt.
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(Gecoördineerd antwoord : Bulletin van Vragen en
Antwoorden nr. 16 van 26 juni 1998, blz. 2185  –
red.)

Vraag nr. 165 
van 19 mei 1998 
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Gemeentesecretaris  –  Politieke neutraliteit

In een bijdrage over de taalgrensgemeenten die op
24 april 1998 in Le Vif / l'Express verscheen,
spreekt de gemeentesecretaris van Wemmel haar
voldoening uit over het succes van een petitie die
in die gemeente rondgaat tegen de omzendbrief
van de Vlaamse regering inzake het niet-repetitief
karakter van de faciliteiten.

Is een gemeentesecretaris niet strikt gebonden aan
de neutraliteit ?

Zo ja, zijn verklaringen zoals hierboven vermeld
dan toelaatbaar ?

Welke maatregelen staan er in dat verband ter
beschikking van de minister ?

Antwoord

Aangezien de vraag betrekking heeft op een con-
creet dossier, vraag ik de gouverneur van de pro-
vincie Vlaams-Brabant terzake een onderzoek te
willen instellen en mij de resultaten ervan mee te
delen.

Een aanvullend antwoord zal worden verstrekt
zodra ik alle inlichtingen in mijn bezit heb.

Vraag nr. 167 
van 19 mei 1998 
van de heer JACKY MAES

Toewijzing sociale woning  –  Prioriteit campingbe-
woners (2)

De Vlaamse regering besliste om vanaf 15 oktober
1996 sociale woningen bij prioriteit toe te wijzen
aan campingbewoners die reeds meer dan zes
maanden de camping als permanente verblijfplaats
hadden. Deze prioriteitsregel houdt dus in dat
mensen die gedurende zes maanden op een cam-

ping wonen en dit adres als hoofdverblijfplaats
hebben, voor de toewijzing van een sociale woning
worden gelijkgesteld met bewoners van een onge-
zonde woning.

Het aantal kandidaat-huurders die zijn ingeschre-
ven op de wachtlijst en die voorrang hebben op
grond van het feit dat zij sedert zes maanden hun
hoofdverblijfplaats in een kampeerwagen hebben,
bedroeg op 23 december 1997 160. Het aantal toe-
wijzingen aan deze categorie van kandidaat-huur-
ders bedroeg op dezelfde datum 111.

Via de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen
heb ik vernomen dat deze aantallen de laatste
maanden drastisch zouden zijn gestegen. Daar-
naast blijken er ook nog altijd sociale huisvestings-
maatschappijen te zijn die blijven weigeren om
dergelijke kandidaat-huurders in te schrijven.

1. Hoeveel aanvragen voor een sociale huurwo-
ning op basis van de prioriteitsregel voor per-
manente campingbewoners zijn er sedert 23
december 1997 bijgekomen ?

2. Hoeveel sociale woningen werden er sedert 23
december 1997 bij prioriteit extra toegewezen
aan permanente campingbewoners ?

3. Hoeveel sociale huisvestingsmaatschappijen zijn
er die tot op heden nog geen enkele aanvraag
hebben gekregen en/of een sociale woning heb-
ben toegewezen op basis van de prioriteitsregel
voor permanente campingbewoners ?

Wat is de naam en het werkingsgebied van die
sociale huisvestingsmaatschappijen ?

Antwoord

De laatste cijfergegevens met betrekking tot het
aantal kandidaat-huurders die voorrang kunnen
genieten als campingbewoner en het aantal toewij-
zingen die op grond van deze prioriteit zijn
gebeurd, dateren van eind 1997 (gegevens als bijla-
ge). De VHM (Vlaamse Huisvestingsmaatschappij)
zal pas begin 1999 (toestand op 31 december 1998)
over geactualiseerde cijfers beschikken.

(Bovenvermelde bijlage ligt ter inzage bij het secre-
tariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schriftelij-
ke Vragen  –  red.)
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Vraag nr. 168 
van 19 mei 1998 
van de heer JOHAN MALCORPS

Intercommunale ISVAG  –  Statutaire verwerkings-
beperkingen

In de statuten van de intercommunale maatschap-
pij "Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijde-
ring van de Antwerpse Gemeenten", verkort Isvag,
staat in artikel 3 te lezen dat de vuilverwerking en
verwijdering niet behelzen "de verwerking en/of
verwijdering van afvalstoffen afkomstig van een
nijverheids-, handels-, ambachtelijke-, landbouw-
of wetenschappelijke onderneming of instelling en
die bij verbranding, verwerking en/of verwijdering
door de intercommunale een gevaar betekenen
voor de levende wezens of in de natuur en die als
giftige stoffen in de toekomst door een wettelijke
regeling ad hoc als dusdanig erkend worden".

1. Kan de minister bevestigen dat de intercommu-
nale Isvag zich steeds aan deze statutaire bepa-
lingen gehouden heeft ?

Kan hij bevestigen dat er effectief enkel huisvuil
en slib werd verbrand, het enige waartoe de
inrichting statutair gemachtigd was ?

Slaat deze statutaire bepaling ook op zieken-
huisafval ?

2. Is het feit dat in elk geval stoffen werden uitge-
stoten die objectief gezien een gevaar beteke-
nen voor levende wezens en de natuur, niet in
strijd met de statutaire bepalingen ?

Zo ja, op welke wijze kan de minister de nale-
ving van de eigen statuten afdwingen ?

Welke initiatieven heeft hij daartoe eventueel al
genomen ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister
van Leefmilieu en Tewerkstelling.

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister
van Leefmilieu en Tewerkstelling.

Vraag nr. 169 
van 25 mei 1998 
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Inkomensverliesverzekering  –  Criteria en budget

De Vlaamse regering voert een verzekering in
tegen inkomensverlies wegens onvrijwillige werk-
loosheid, en dit voor mensen die een woning wen-
sen te bouwen of te kopen. Deze verzekering zal
gratis zijn, zowel voor werknemers als voor zelf-
standigen, waarbij de aanvrager evenwel aan een
aantal criteria dient te voldoen (persmededeling
van de Vlaamse regering van 12 mei 1998).

1. Er zijn een aantal criteria bepaald, waarbij
wordt gesteld dat deze niet beperkend zijn.

Graag had ik van de minister de volledige lijst
gekregen van alle voorwaarden waaraan de
aanvrager dient te beantwoorden om in aan-
merking te komen.

2. Welke criteria zijn doorslaggevend indien het
aantal aanvragen het jaarlijks budget over-
schrijdt ? Hoe zal de selectie gebeuren en wie is
hiervoor verantwoordelijk ?

3. Welke maatregelen zijn ingebouwd teneinde
misbruiken te voorkomen ?

4. Wat is het totale budget dat de Vlaamse over-
heid jaarlijks ter beschikking stelt op de begro-
ting om aan de verzekeraar de nodige premies
te betalen ?

5. De verzekeringsmaatschappij OMOB (Onder-
linge Maatschappij der Openbare Besturen) is
als winnaar uit de Europese offerteaanvraag
gekomen.

Hoeveel verzekeringsmaatschappijen hadden
een offerte ingediend ?

Antwoord

1. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan
voor het verkrijgen van de verzekering tegen
inkomensverlies worden vermeld in hoofdstuk
II, artikel 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse
regering van 12 mei 1998 betreffende de verze-
kering tegen inkomensverlies door onvrijwillige
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid bij
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hypothecaire leningen voor de bouw, de koop,
de renovatie of de koop met renovatie van
bepaalde woningen in het Vlaams gewest (als
bijlage wordt een kopie van dit besluit
bezorgd).

2, 3 en 4. Artikel 2 van het vermelde besluit
bepaalt dat "afhankelijk van de stand van de
kredieten die daartoe op de begroting van het
Vlaamse Gewest worden ingeschreven, de
minister bepaalde risico's kan verzekeren als de
aanvrager aan de voorwaarden voldoet".

Op basisallocatie 12.02 van het programma
62.40 van de algemene uitgavenbegroting van
de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotings-
jaar 1997 werd reeds een beschikbaar krediet
ingeschreven van 52.500.000 frank. Voor 1998 is
hetzelfde krediet uitgetrokken. Het begrotings-
decreet 1998 maakt het mogelijk het saldo van
het krediet voor 1997 over te dragen naar het
begrotingsjaar 1998. Het aldus totale beschikba-
re krediet is volgens de vooruitzichten ruim vol-
doende om alle aanvragen op te vangen.

5. Bij de opening van de offertes betreffende de
verzekering tegen inkomensverlies werden vijf
inschrijvingen ingediend.

(Bovenvermelde bijlage ligt ter inzage bij het secre-
tariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schriftelij-
ke Vragen  –  red.)

Vraag nr. 170
van 26 mei 1998
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Beleidseffecten op kinderen  –  Stand van zaken

Zie :
Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
Vraag nr. 258
van 26 mei 1998
van mevrouw Marijke Dillen
Blz. 2367

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer Luc Martens, Vlaams minister van
Cultuur, Gezin en Welzijn.

Vraag nr. 95 
3 december 1997 
van mevrouw SONJA BECQ

Bijzondere jeugdbijstand  –  Niet-begeleide minder-
jarige vreemdelingen

Uit het antwoord van de minister op mijn monde-
linge vraag van 27 mei 1997 met betrekking tot
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bleek
dat zo'n 431 alleenstaande minderjarigen  –  uit 46
verschillende landen  –  in 1995 asiel aanvroegen in
België. 371 aanvragen werden onontvankelijk ver-
klaard. OCMW's en de bijzondere jeugdbijstand
verlenen hulp bij de begeleiding van deze jongeren
(Handelingen nr. 42 van 27 mei 1997, blz. 46  –
red.).

Hoeveel jongeren vangt de bijzondere jeugdzorg
op  –  zowel in gemeenschapsinstellingen als in
andere voorzieningen  –  met specificatie van het
aantal niet-begeleide minderjarigen in het totaal
van de capaciteit/bezetting van de voorzieningen ?

Aanvullend antwoord

Bij de erkende voorzieningen van de bijzondere
jeugdbijstand en bij de gemeenschapsinstellingen
werd door de administratie een ad hoc bevraging
verricht over het aandeel van de "niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen" in de totale populatie
van de instellingen.

VLAAMS MINISTER 
VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN

LUC MARTENS
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De erkende private voorzieningen van de categorieën 1, 2, 3 en 7

1996

Categorie1 Minderjarigen2 Niet-begeleide mj3 Verhouding4

1 3.460 42 1,21 %
2 120 – 0,00 %
3 1.297 24 1,85 %
7 2.002 9 0,45 %

Totaal 6.879 75 1,09 %

1 Categorie 1 : begeleidingstehuizen
Categorie 2 : gezinstehuizen
Categorie 3 : onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra
Categorie 7 : diensten voor pleegzorg

2 Minderjarigen : totaal aantal minderjarigen die in de voorziening of instelling verbleven of die via de dienst in gezinnen 
waren geplaatst

3 Niet-begeleide mj : alleenstaande minderjarige asielzoekers, zowel de legale (dit zijn de geregistreerde asielaanvragers voor wie
het ontvankelijkheidsonderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken of het onderzoek ten gronde door het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, loopt) als de illegale (dit zijn de uitgepro-
cedeerden met negatieve beslissing) en de niet-geregistreerden

4 Verhouding : aandeel van het aantal niet-begeleide minderjarigen in de totale capaciteit

1997

Categorie Minderjarigen Niet-begeleide mj Verhouding

1 3.555 47 1,32 %
2 114 – 0,00 %
3 1.243 29 2,33 %
7 2.095 20 0,95 %

Totaal 7.007 96 1,37 %

De gemeenschapsinstellingen

1996

Instelling5 Minderjarigen Niet-begeleide mj Verhouding

De Hutten Mol 116 18 15,52 %
De Markt Mol 355 30 8,45 %
De Zande Ruiselede 318 13 4,09 %
De Zande Beernem 180 8 4,44 %

Totaal 969 69 7,12 %
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1997

Instelling5 Minderjarigen Niet-begeleide mj Verhouding

De Hutten Mol 125 19 15,20 %
De Markt Mol 447 51 11,40 %
De Zande Ruiselede 308 9 2,92 %
De Zande Beernem 196 geen gegevens –

Totaal 1.076 79 7,34 %

5 De Hutten Mol : gesloten instelling voor jongens

De Markt Mol : half open instelling voor jongens

De Zande Ruiselede : half open instelling voor jongens

De Zande Beernem : gesloten instelling voor meisjes
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Opsplitsing volgens nationaliteit

Nationaliteit 1996 1997

Albanië – 5
Algerije 5 6
Angola 6 6
Armenië – 1
Bosnië 2 5
Bulgarije – 3
Burundi – 2
Cambodja 1 1
Chili 1 –
China 1 4
Congo 9 25
Ecuador 1 1
Ghana 5 4
Griekenland 1 1
Hongarije 1 1
Irak 1 –
Iran 1 1
Israël 1 4
Italië 4 2
Kroatië 5 4
Libanon 3 2
Liberia 6 –
Litouwen 2 –
Marokko 2 1
Mauretanië 1 –
Nigeria – 5
Oeganda 2 –
Pakistan 5 3
Polen 7 6
Portugal 1 –
Roemenië 7 14

Ruanda 1 2
Rusland 5 6
Senegal 1 –
Servië 1 1
Sierra Leone 2 6
Somalië 3 3
Sri Lanka 5 1
Tsjechië – 1
Tunesië 7 1
Turkije 9 2
Joegoslavië 14 13
Zigeuner 1 7
Onbekend 14 25

Totaal 144 175

(Voorlopig antwoord : Bulletin van Vragen en Ant-
woorden nr. 8 van 30 januari 1998, blz. 1135  –  red.)

Vraag nr. 244 
van 12 mei 1998 
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Voetbalploeg Bever  –  Indeling bij Henegouwen

In 1962 werd de gemeente Bever van de provincie
Henegouwen overgeheveld naar de provincie Bra-
bant. Vandaag wordt de lokale voetbalploeg van
deze Vlaams-Brabantse gemeente door de Belgi-
sche Voetbalbond nog altijd ondergebracht in de
provinciale reeks ... van Henegouwen.

Aangezien sport ook tot de bevoegdheid van de
minister behoort, had ik graag vernomen of de
Vlaamse regering in dat verband ooit de Voetbal-
bond heeft benaderd.



Antwoord

Omdat in 1962 de gemeente Bever werd overgehe-
veld van de provincie Henegouwen naar de provin-
cie Brabant, werd door de Koninklijke Belgische
Voetbalbond aan de betrokken voetbalclub de
keuze gelaten in welke provinciale afdeling zij wou
aantreden.

Gelet op het grondwettelijk principe van vrijheid
van vereniging, waarbij verenigingen zelf hun
structuur en interne organisatie bepalen, koos de
voetbalclub voor deelname aan de competitie in de
provinciale reeks van Henegouwen.

Bovendien is de Koninklijke Belgische Voetbal-
bond niet gesplitst in een Vlaamse vleugel en een
Waalse vleugel, waardoor deze niet wordt erkend
en gesubsidieerd als Vlaamse sportfederatie en dus
ook niet gehouden is aan de bepalingen vermeld in
het decreet van 2 maart 1977 houdende regeling
van de erkenning en de subsidiëring van de lande-
lijk georganiseerde sportverenigingen.

Tot hiertoe heb ik geen klacht van betrokken club
ontvangen waaruit zou blijken dat zij niet akkoord
gaat met de huidige situatie. Op basis van artikel
V/71 van het bondsreglement kan de club immers
om definitieve opneming in zijn nieuwe provincie
(Vlaams-Brabant) verzoeken.

Vraag nr. 245
van 12 mei 1998
van de heer JAN CAUBERGS

Opleiding skimonitoren  –  Erkenning

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 14 van 1
oktober 1997 kon ik vernemen dat de skiopleidin-
gen van de Vlaamse Trainersschool (VTS) concur-
rentie ondervinden van niet-erkende opleidingen,
waaronder de Belgische Vereniging van Ski-
instructeurs (BVSI) (Bulletin van Vragen en Ant-
woorden nr. 5 van 1 december 1997, blz. 688  –
red.). Deze vereniging maakt promotie met een
pseudo-internationale erkenning door de Interna-
tionale Vereniging van Ski-instructeurs (IVSI).

1. Op welke basis stelt de minister in zijn ant-
woord dat de opleidingsprogramma's van de
BVSI eenvoudiger, beperkter en minder tech-
nisch zijn ?

Is er een objectieve vergelijking gemaakt tussen
het skiopleidingsprogramma van de VTS en dat
van de BVSI ?

Zo ja, wanneer werd deze vergelijking gemaakt ?
Door wie werd ze uitgevoerd ? Wat waren de
bevindingen ? Zijn er (fundamentele) inhoude-
lijke verschillen betreffende het opleidingspro-
gramma en zo ja, welke ?

2. Om welke redenen worden BVSI-skiopleidin-
gen niet erkend door het Commissariaat-Gene-
raal voor de Bevordering van de Lichamelijke
Opvoeding, de Sport en de Openluchtrecreatie
(Bloso) ?

3. Heeft de VTS-denkcel Ski uit de succesformule
van het BVSI bepaalde conclusies getrokken ?
Zo ja, welke ?

4. De internationale erkenning van het BVSI door
de IVSI noemt de minister een pseudo-interna-
tionale erkenning.

Waarom is er hier sprake van een "pseudo"-
erkenning ?

5. Een wettelijke of decretale erkenning van ieder
diploma uitgereikt door de VTS ontbreekt tot
op heden.

Is de erkenning van dergelijke diploma's der-
halve niet evenzeer een pseudo-erkenning ?

Antwoord

1. Binnen de denkcel Ski van de Vlaamse Trainers-
school worden, onder de coördinatie van de
directeur Sportkaderopleiding, de VTS-oplei-
dingsprogramma's permanent geëvalueerd en
bijgestuurd. Het is vanzelfsprekend dat hiervoor
niet alleen de eigen programma's, maar ook die
van de andere initiatiefnemers in binnen- en
buitenland als vergelijkingspunt worden geno-
men.

Een actuele vergelijking tussen de opleidings-
programma's van de VTS en die van de BVSI
wil ik hierbij in het kort weergeven. Hiervoor
werden als voornaamste bronnen gebruikt :
enerzijds de VTS-opleidingsstramienen en eva-
luatieprotocols en anderzijds het BVSI-oplei-
dingsprogramma (seizoen 1997-1998), de BVSI-
cursusteksten en de mondelinge informatie die
door BVSI-gediplomeerden werd meegedeeld.
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Onderwerp BVSI VTS

Niveau 1 Initiator Initiator/Jeugdsportbegeleider

Leeftijdsvoorwaarden 17 jaar 18 jaar

Toelatingsproef dezelfde proef maar verschillend beoordeeld
(VTS is strenger)

Vrijstelling toelatingsproef toeristenbrevet of flèche vermeil of cha-
flèche of chamois de mois d'argent van ESF

bronze van ESF

Totaal aantal uren 60 100
Uren theorie 20 50
Uren praktijk 40 50

Niveau 2 Instructeur Instructeur

Totaal aantal uren 50 100
Uren theorie 20 50
Uren praktijk 30 50

Niveau 3 Skileraar Trainer A

Toelatingsvoorwaarden bezitten van de vorige bezitten van de vorige
niveau's niveaus + slalomproef of

wedstrijdklassement

Totaal aantal uren 70 140
Uren theorie 20 74
Uren praktijk 50 66

Examenproef Slalom is niet elimine- slalom is eliminerend
rend en 5 doorgangen zijn met max. 2 doorgangen

mogelijk (// aan Franse beroepsop-
leiding)

Totaal aantal opleidingsuren 180 340

(ESF : Frans syndicaat van skileraars  –  red.)
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De ervaring op het terrein leert de VTS-docen-
ten dat het skitechnisch niveau van de BVSI-
gediplomeerden van niveau 1 (= de grootste
groep) er de laatste jaren op achteruit is gegaan.
De docenten van de VTS-opleidingen worden
door de denkcel Ski (skifederatie, universitaire
Instituten voor Lichamelijke Opvoeding en
Bloso) streng geselecteerd en zijn steeds gedi-
plomeerde Trainers A die nagenoeg allen in het
bezit zijn van een sportpedagogisch diploma
(regent of licentiaat Lichamelijke Opvoeding).

2. Oorspronkelijk waren er twee officiële oplei-
dingsinstanties in België, namelijk de Adminis-
tration de l'Education Physique et des Sports
(Adeps) en Bloso (LCK-Landelijke Commissie
Kadervorming). Ter verdediging van de belan-

gen van de door beide instanties gediplomeerde
skimonitoren werd in 1988 de BVSI/ABIS
(Association Belge des Instructeurs de Ski)
opgericht. De toenmalige LCK-directeur Sport-
kaderopleiding en medestichter van de BVSI
kreeg toen ter gelegenheid van zijn officiële
zending naar Japan (betaald door Bloso) en op
basis van de opleidingsprogramma's van Adeps
en Bloso de erkenning en het zegel van de inter-
nationale vereniging voor amateur-skileraars
(IVSI). BVSI zou als doorgeefluik dienen naar
de IVSI toe en enkel het internationaal zegel
afleveren aan skileraars die door de twee offi-
ciële opleidingsinstanties waren afgeleverd.
Ingevolge fundamentele meningsverschillen in
de denkcel Ski, die vooral van commerciële en
financiële aard waren, begon de BVSI echter



vanaf 1990 met eigen opleidingen. Hierbij wer-
den zowel Bloso als Adeps voor schut gezet.

Er werd na 1990 door de BVSI geen enkele offi-
ciële aanvraag tot erkenning van hun opleidin-
gen bij de VTS ingediend.

De BVSI heeft een unitaire structuur, waardoor
een erkenning door de VTS thans onmogelijk is.

De BVSI is overeenkomstig haar eigen statuten
enkel een belangenvereniging van (gediplo-
meerde ?) skimonitoren en geen opleidingsor-
ganisme.

Door de VTS erkende opleidingen worden op
dit ogenblik enkel georganiseerd door de VTS-
partners, zijnde de erkende sportfederaties en
de universiteiten, of door officieel (dat wil zeg-
gen door de Vlaamse overheid) erkende onder-
wijsinstellingen. Daarenboven wordt bij de
erkenning van cursussen georganiseerd door
derden steeds rekening gehouden met de gelijk-
waardigheid aan de eigen VTS-opleidingen, als-
ook met andere elementen zoals toelatingsvoor-
waarden, profielen, inhouden, eindtermen en
erkenning van docenten.

Individuele aanvragen tot inschaling van BVSI-
gediplomeerden worden door de denkcel Ski
wel behandeld en doorgaans aanvaard, overeen-
komstig de bepalingen van het VTS-reglement
betreffende de centrale examencommissie (=
versnelde examenprocedure).

3. De VTS-denkcel Ski beschouwt de opleidingen
van de BVSI niet als een succesformule. Het
groter aantal BVSI-gediplomeerden blijkt dui-
delijk geen garantie voor kwaliteit te zijn. Op
een ogenblik dat in het Strategisch Plan voor
Sportend Vlaanderen, dat op 17 december 1997
door de Vlaamse regering werd goedgekeurd,
het verhogen van de kwaliteit van het sportaan-
bod als tweede strategische doelstelling wordt
vooropgesteld, lijkt normverlaging niet de aan-
gewezen weg.

4. De IVSI is, naast andere gelijkaardige organisa-
ties (bv. ISIA), een privé-organisatie ter verde-
diging van de belangen van de amateur-skile-
raars op mondiaal vlak. Zij heeft zich vooral in
de Duitstalige landen weten te ontwikkelen.
Het internationaal zegel van de IVSI heeft uit-
eindelijk maar een beperkte waarde en wordt
zeker niet in alle Alpijnse landen aanvaard.

In Frankrijk heeft het IVSI-zegel geen enkele
waarde. Hier wil men enkel die monitoren aan-
vaarden die gediplomeerd of erkend zijn door
de overheidsinstanties. Voor hen gelden dan nog
bijkomende voorwaarden.

In realiteit is het zo dat, met uitzondering van
Frankrijk, in de meeste landen de lokale skipis-
te-instanties autonoom beslissen wie zij als
monitor op hun pistes aanvaarden of aan wie zij
kortingen verlenen. Hierbij heeft het IVSI-zegel
niet meer waarde dan bijvoorbeeld het lidmaat-
schap van een nationale skifederatie of een
ander opleidingsdiploma.

5. Op dit ogenblik worden drie VTS-opleidingen
in de Vlaamse regelgeving expliciet vermeld :

– de VTS-opleiding tot zwembadredder
(decreet Vlarem II van 31 juli 1995) ;

– de VTS-opleiding tot begeleider van jonge
wielrenners (besluit van de Vlaamse regering
van 22 juni 1994) ;

– de VTS-opleiding tot sportfunctionaris
(decreet van 5 mei 1995).

Hiermee is duidelijk dat de wetgever de VTS
reeds in het verleden heeft aangewezen als offi-
cieel opleidingsorgaan inzake sportkaderoplei-
dingen in Vlaanderen.

Het Bloso heeft de decretale bevoegdheid
gekregen om de sportkaderopleidingen in
Vlaanderen te organiseren (decreet bestuurlijk
beleid van 12 december 1990). Deze decretale
opdracht wordt gerealiseerd via de Vlaamse
Trainersschool, dat een partnership is tussen het
Bloso, de Vlaamse universiteiten (Katholieke
Universiteit Leuven, Universiteit Gent, Vrije
Universiteit Brussel) en de erkende Vlaamse
sportfederaties.

Vraag nr. 246 
van 12 mei 1998 
van de heer JAN CAUBERGS

Opleiding skimonitoren  –  Overleg met Frankrijk

In het antwoord van de minister op mijn schriftelij-
ke vraag nr. 14 van l oktober 1997 werd vermeld
dat de VTS-directeur Sportkaderopleiding Ski
(Vlaamse Trainersschool) contact zou leggen met
de verantwoordelijken van de Ecole Nationale de
Ski en d'Alpinisme (ENSA) ten gevolge van de

-2357- Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 17  –  10 juli 1998



verstrengde Franse wetgeving betreffende het
geven van skilessen in Frankrijk (Bulletin van Vra-
gen en Antwoorden nr. 5 van 1 december 1997, blz.
688  –  red.).

1. Wanneer vond dit contact plaats ?

2. Wat is het resultaat van deze gesprekken ?

Antwoord

De heer Alain De Greef, VTS-directeur Sportka-
deropleiding Ski heeft geregeld contacten met de
heren Arnaud Pinguet, secretaris-generaal van de
Conseil Supérieur des Sports de Montagne
(CSSM), en Philippe Forstman, ministerie van
Jeugd en Sport (afdeling Vorming). Ter gelegen-
heid van het werkbezoek op 3 maart 1998 van de
heer Jean-Luc Janiszewski, directeur Sport van het
ministerie Jeugd en Sport en verantwoordelijk
voor de externe betrekkingen, werd de probleemsi-
tuatie van de buitenlandse skimonitoren in Frank-
rijk nogmaals aangekaart.

De situatie is op dit ogenblik de volgende.

1. Het niveau van de VTS-opleidingen wordt niet
in vraag gesteld. De huidige erkenning van de
opleiding Trainer A blijft gehandhaafd. De
VTS-gediplomeerde Trainers A krijgen vrijstel-
ling van negen van de dertien opleidingsmodu-
les van de Franse beroepsopleiding tot skileraar.

2. De verstrengde Franse wetgeving slaat hoofdza-
kelijk op de tewerkstelling op Frans grondge-
bied, al of niet bezoldigd. Momenteel worden
alle buitenlandse (gediplomeerde) monitoren
geconfronteerd met deze regelgeving, die hun
een technisch en administratief "hindernissen-
parcours" oplegt. Dit is het resultaat van het
sterke lobbywerk van het Franse syndicaat van
skileraars (ESF), dat met de Europese eenma-
king concurrentie vreest van de buitenlandse
monitoren.

3. Deze verstrengde wetgeving blijkt ook in
Frankrijk geen volledige voldoening te geven.
Momenteel onderzoekt men de efficiëntie van
de nieuwe maatregelen.

4. Nog voor de zomer wenst men in Parijs een ver-
gadering te beleggen met enerzijds de verant-
woordelijken van de Franse opleiding (ENSA)
en van het ministerie Jeugd en Sport en ander-
zijds met afgevaardigden van de officiële Belgi-
sche opleidingen (Adeps en Bloso). Tot op

heden werd nog geen concrete datum vastge-
steld.

Vraag nr. 248 
van 13 mei 1998 
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Zevende jaar Verzorging  –  Meerwaarde

Enkele jaren geleden werden in het BSO (beroeps-
secundair onderwijs) de opleiding Kinderverzor-
ging en Gezins- en Sanitaire hulp geherstructu-
reerd. De twee opleidingen werden samengebracht
in de richting Verzorging, en een bijkomend zeven-
de jaar werd opgericht waarin men en het diploma
HSO (hoger secundair onderwijs) kan halen en
kan specialiseren in de thuiszorg, de kinderverzor-
ging of ouderenzorg.

Voor tewerkstelling in de welzijnssector (rustoor-
den, rust- en verzorgingstehuizen, gehandicapten-
zorg, kinderkribbe, buitenschoolse kinderopvang,
...) stelde men in het verleden als voorwaarde dat
men het brevet Kinderverzorging of Gezins- en
Sanitaire Hulp moest hebben behaald.

De vraag rijst nu in welke mate deze nieuwe oplei-
ding nog overeenkomt met de decretaal bepaalde
eisen en wat de meerwaarde is van een zevende
jaar bij tewerkstelling in de bovenvermelde wel-
zijnssector.

l. Blijft voor tewerkstelling in bovenvermelde
welzijnsvoorzieningen een getuigschrift zesde
jaar verzorging volstaan ?

2. Wat is de meerwaarde van dit zevende jaar voor
de welzijnsvoorzieningen zelf ?

3. Voor welke voorziening of functie is een zeven-
de jaar nodig ?

4. Kan men  –  wanneer men bijvoorbeeld de spe-
cialisatie Ouderenzorg heeft gevolgd  –  ook
terecht in een kinderkribbe op basis van het
behaalde getuigschrift van het zesde jaar Ver-
zorging ?

Antwoord

De Vlaamse volksvertegenwoordiger gaat uit van
drie verschillende sectoren in de welzijnssector,
namelijk de ouderenzorg, de kinderopvang en de
gehandicaptenzorg. Ik zal de vraag dan ook driele-
dig beantwoorden.
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De sector van de ouderenzorg

1. Noch in de residentiële ouderenzorg, noch in de
thuiszorg, met name de diensten voor gezins- en
bejaardenzorg, worden de initiatiefnemers ver-
plicht om verzorgenden aan te werven die in het
bezit zijn van het getuigschrift van het zevende
specialisatiejaar Ouderenzorg.

De Vlaamse reglementering betreffende de
bejaardenvoorzieningen bepaalt dat met
betrekking tot de normen inzake het verple-
gend en verzorgend personeel de verhouding
van 2,5 voltijdse functies voor 15 opgenomen
bejaarden wordt gehanteerd, waarvan ten min-
ste één verplegend personeelslid. Om in aan-
merking te komen als verzorgende hanteert de
administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn
een lijst van de door de minister goedgekeurde
getuigschriften, brevetten en diploma's die in
aanmerking komen. Voor het verkrijgen van de
ROB- en RVT-forfaits van het Rijksinstituut
voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (Riziv)
volstaat het getuigschrift van het zesde jaar Ver-
zorging.

Het besluit van de Vlaamse regering houdende
de erkenning en subsidiëring van de gezins- en
bejaardenhulp van 24 juli 1997 bepaalt dat om
in dienst te treden als verzorgend personeelslid
aan één van de volgende vereisten moet worden
voldaan :

– beschikken over een diploma, getuigschrift,
attest of brevet uit een pedagogische richting
of een richting in de zorgsector dat aantoont
dat betrokkene ten minste geslaagd is in het
hoger beroeps- of technisch secundair onder-
wijs ;

– beschikken over een bekwaamheidsattest
van verzorgende, uitgereikt door een erkend
opleidingscentrum ;

– beschikken over een bekwaamheidsattest
uitgereikt door een andere dan de Vlaamse
Gemeenschap of een buitenlands diploma of
getuigschrift, mits het door het departement
Onderwijs van het ministerie van de Vlaam-
se Gemeenschap is gelijkgesteld.

2. De meerwaarde van het zevende jaar Verzor-
ging, specialisatie Ouderenzorg, ligt in het feit
dat de verzorgende, meer dan een verzorgende
die slechts de zesjarige opleiding volgde, zowel
theoretisch als praktisch meer vertrouwd is met
complexe zorgsituaties, de zorg voor demente-

rende ouderen, palliatieve zorgsituaties, en
andere.

3. Noch in de residentiële, noch in de thuiszorg
geeft het in het bezit zijn van het getuigschrift
van het zevende specialisatiejaar Ouderenzorg
aanleiding tot het verkrijgen van een verhoogd
loonbarema.

4. Zowel in de erkende residentiële ouderenzorg
als in de erkende, en dus gesubsidieerde dien-
sten voor gezins- en bejaardenhulp kunnen ver-
zorgenden met het getuigschrift van het zesde
jaar Verzorging terecht.

De sector van de kinderopvang

1. Voor de sector van de kinderopvang moet een
onderscheid worden gemaakt tussen crèches en
peutertuinen enerzijds en initiatieven buiten-
schoolse opvang (IBO) anderzijds.

In crèches en peutertuinen is voortaan enkel
een gesubsidieerde tewerkstelling mogelijk
wanneer het gespecialiseerde zevende jaar is
gevolgd. Het ministerieel besluit dat daarvoor
de vereiste basis legt, bepaalt wel een over-
gangsmaatregel in die zin dat afgestudeerden
van het zesde jaar van het schooljaar 1996-1997
nog in een kinderdagverblijf kunnen worden
tewerkgesteld en gesubsidieerd.

Het besluit van de Vlaamse regering houdende
erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van
initiatieven voor buitenschoolse opvang bepaalt
dat de begeleider in een IBO een attest Begelei-
der Buitenschoolse Opvang moet hebben
behaald van een door Kind en Gezin erkende
opleiding. Aangezien Kind en Gezin tot hiertoe
nog geen opleidingen heeft erkend, gelden nog
geen specifieke diplomavereisten. Het erkennen
van opleidingen, zowel schoolse als specifieke
vormingsopleidingen, is, onder meer in overleg
met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde-
ling en Beroepsopleiding (VDAB), gepland
voor het najaar van 1998.

2. De meerwaarde van een specifieke opleiding
tijdens het zevende jaar is dat de kinderdagver-
blijven een beroep kunnen doen op personeels-
leden die gericht zijn voorbereid op het werken
met kleine kinderen. Dit komt ongetwijfeld de
kwaliteit van de opvang ten goede.

3. Voor een antwoord op deze vraag verwijs ik
naar punt 1.
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4. Het feit dat een zevende jaar Kinderverzorging
een vereiste is voor gesubsidieerde tewerkstel-
ling in een kinderdagverblijf impliceert dat
iemand die de specialisatie Ouderenzorg heeft
gevolgd, op basis van het getuigschrift van het
zesde jaar Verzorging niet terechtkan in een
kinderdagverblijf wanneer het erom gaat een
erkende en gesubsidieerde betrekking in te vul-
len.

De sector van de gehandicaptenzorg

1. Een opleiding van zes jaar volstaat voor tewerk-
stelling in de gehandicaptensector.

2. De meerwaarde voor de instellingen ligt in het
feit dat iemand die het zevende jaar heeft
gevolgd beter geschoold is en dus, theoretisch,
zijn/haar job beter zal uitoefenen.

3. Iemand die het zevende jaar heeft gevolgd, is
gekwalificeerd voor de functie van begeleidend
en verzorgend personeel klasse 2 A en voor alle
andere functies die openstaan voor afgestudeer-
den van het hoger secundair technisch onder-
wijs.

Iemand die het zesde jaar BSO heeft gevolgd,
komt in aanmerking voor de functie van bege-
leidend en verzorgend personeel klasse 2 B (in
sommige gevallen klasse 2 A); voor de andere
functies wordt hij/zij gelijkgesteld met een afge-
studeerde van het lager secundair technisch
onderwijs.

4. Niet van toepassing.

Vraag nr. 251
van 13 mei 1998
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Faciliteiten  –  Restrictieve toepassing

Zie :
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe-
den, Stedelijk Beleid en Huisvesting
Vraag nr. 164
van 13 mei 1998
van de heer Luk Van Nieuwenhuysen
Blz. 2431

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer Leo Peeters, Vlaams minister van

Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid
en Huisvesting.

Vraag nr. 252 
van 15 mei 1998 
van de heer MARINO KEULEN

OCMW-huurwaarborg  –  Bankgarantie

Uit de praktijk van de sociale huisvestingssector
blijkt dat tal van kandidaat-huurders die een
woning toegewezen krijgen, wegens een gebrek
aan financiële middelen een beroep moeten doen
op een tegemoetkoming van het OCMW voor het
betalen van de verschuldigde huurwaarborg.

Deze huurwaarborgen worden dan geblokkeerd op
een financiële rekening van de betrokken sociale
huisvestingsmaatschappij, en dit voor de duur van
het huurcontract. Daardoor staan meerdere tien-
tallen miljoenen aan OCMW-geld geblokkeerd
zonder enig noemenswaardig nut, zoals de praktijk
trouwens aantoont.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem kan
erin bestaan dat de OCMW's een beroep doen op
het systeem van de bankgarantie. Op die manier
blijven de doelstellingen van de huurwaarborg
gegarandeerd voor de sociale huisvestingsmaat-
schappijen en kunnen de OCMW's de aldus vrijko-
mende middelen op een andere manier aanwenden
om aan hun maatschappelijke opdracht tegemoet
te komen.

l. Waarom wordt het voor de OCMW's niet
mogelijk gemaakt om een beroep te doen op
het systeem van de bankgarantie bij het vol-
brengen van de verplichtingen op het vlak van
huurwaarborgen in de sociale huisvestingssector ?

2. Kan de minister hiertoe vanuit zijn bevoegdhe-
den overleg starten met alle betrokken en
bevoegde instanties en beleidsniveaus, of wat is
de meest aangewezen procedure ?

Antwoord

Het is voor de OCMW's mogelijk om van het sys-
teem van de bankgarantie gebruik te maken ter
vervanging van het systeem van de huurwaarborg.
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn
hebben ervan gebruikgemaakt.

Ik merk evenwel op dat het niet zo is dat het geld
dat een openbaar centrum voor maatschappelijk
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welzijn gebruikt voor huurwaarborg gedurende de
ganse looptijd van het huurcontract geblokkeerd
staat. Vaak sluit het OCMW met zijn cliënt een
overeenkomst waarin de terugbetaling van de
waarborg in maandelijkse schijven wordt bedon-
gen. Deze werkwijze heeft het grote voordeel van
de responsabilisering van de cliënt. Hij wordt
immers eigenaar van de waarborg.

Vraag nr. 253 
van 19 mei 1998 
van de heer WALTER VANDENBOSSCHE

Centrum voor het Jonge Kind Brussel  –  Perso-
neelsbeleid

Uit het antwoord van de heer Rufin Grijp, lid van
het college van de Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie op mijn schriftelijke vraag nr. 4 van 19 maart
1998 in verband met het Centrum voor het Jonge
Kind, blijkt dat dit centrum op de begroting 1997
een batig saldo heeft van 8.674.601 frank en op de
begroting 1998 een saldo van 825.175 frank voor-
ziet (bijlage).

Uit de nota blijkt eveneens dat "verder men een
sanering van het personeel heeft doorgevoerd op
vraag van minister Grijp" (sic), wat tot gevolg had
dat er een daling was in de personeelskosten.

1. In welke mate stemt dit batig saldo overeen met
de beleidsintenties van de minister ?

2. Is het denkbaar dat een collegelid van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie een sanering
van het personeel doorvoert ?

3. Op welke wijze beantwoordt deze personeelssa-
nering aan het beleidsdenken van de minister ?

4. Is het verantwoord dat de sociale reserves wor-
den verhoogd met 6 miljoen ?

5. Acht de minister het noodzakelijk dat over de
personeelsevolutie een duidelijke controle
wordt uitgevoerd en op welke wijze geschiedt
de garantie dat het personeelsbeleid politiek
correct verloopt ?

Antwoord

1. Het Centrum voor het Jonge Kind in Brussel is
erkend als centrum voor kinderzorg en gezins-
ondersteuning en wordt zoals al deze centra
gesubsidieerd door middel van een enveloppe

op basis van de erkende capaciteit. Met deze
enveloppe moet het centrum onder andere
reserves opbouwen om het hoofd te bieden aan
toekomstige stijgingen van de uitgaven, omdat
deze stijgingen geen aanleiding zullen geven tot
verhoging van het subsidiebedrag. Deze reser-
vevorming is opgenomen in het besluit van 6
april 1995 houdende erkenning en subsidiëring
van de centra voor kinderzorg en gezinsonder-
steuning (art. 50).

Een batig saldo stemt dus overeen met de
beleidsintenties. Gelukkig is het Centrum voor
het Jonge Kind hierin geen uitzondering.

2. De centra voor kinderzorg en gezinsondersteu-
ning worden georganiseerd door een VZW. Het
is niet een collegelid maar wel deze VZW die de
beslissingen neemt.

Door wie de raad van beheer zich in deze laat
beïnvloeden, is zijn keuze. Men mag ook niet uit
het oog verliezen dat de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie het Centrum voor het Jonge
Kind ook ondersteunt.

3. Beslissingen inzake personeel kunnen passen in
het regeringsbeleid dat de centra voor kinder-
zorg en gezinsondersteuning, binnen de grenzen
van het subsidiebesluit, zelf verantwoordelijk
stelt voor hun financieel resultaat. Het is aan de
centra om hun subsidie zo efficiënt mogelijk aan
te wenden. De taak van de overheidsadministra-
tie ligt veeleer op het vlak van kwaliteitscontro-
le dan op het vlak van het intern beleid van de
VZW.

Ook moet worden opgemerkt dat sinds 1995
twee residentiële sectoren, namelijk de kinder-
dag- en -nachtverblijven voor 0- tot 3-jarigen en
de kinderopvangcentra voor 2- tot 14-jarigen,
werden samengevoegd tot één sector voor 0- tot
6-jarigen met residentiële, semi-residentiële en
ambulante opvang. Dit veroorzaakt haast
onvermijdelijk verschuivingen in het tewerkge-
steld personeel. Desondanks bleef het aantal
personeelsleden voor de sector als geheel onge-
veer constant.

4. De hoogte van de reserve is een beleidsbeslis-
sing van de organiserende VZW. Ter vergelij-
king kan worden vermeld dat de reserve opge-
bouwd met subsidie volgens het subsidiebesluit
voor de centra voor kinderzorg en gezinsonder-
steuning, in het geval van het Centrum voor het
Jonge Kind, maximaal (638.000 fr. x 50 capaci-
teitseenheden =) 31.900.000 fr. mag bedragen.
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5. De personeelssamenstelling wordt opgevolgd
door Kind en Gezin, vanuit de bekommernis
voor de kwaliteit van de dienstverlening. Deze
administratie vraagt zich af hoe een politiek
correct personeelsbeleid kan worden gedefi-
nieerd en hoe ze het kan onderscheiden van een
eventueel politiek fout personeelsbeleid.

Hoe dan ook ben ik van mening dat het perso-
neelsbeleid zoveel mogelijk onder de verant-
woordelijkheid van het organiserend bestuur
moet blijven, en acht ik het op dit ogenblik niet
noodzakelijk dat de rol van de overheid hierin
moet vergroten. Dit zou trouwens niet stroken
met de idee van het kwaliteitsdecreet voor de
welzijnsvoorzieningen, dat in zijn volle uitwer-
king is en waarbij binnen het sectoraal overleg
van de gezinszorg de minimale kwaliteitseisen,
ook inzake personeelssamenstelling, zullen wor-
den uitgewerkt en gefinancierd tegen eind 1999.

Vraag nr. 254 
van 19 mei 1998 
van de heer JEAN-MARIE BOGAERT

Niet-zuilgebonden welzijnszorg  –  Objectiviteit
ambachtelijke adviezen

Nogal wat erkende voorzieningen in de welzijns-
en gezondheidssector, en vooral kleinere onafhan-
kelijke organisaties, hebben vaak te maken met
een "zekere vooringenomenheid" vanwege leden
van de inspectie en bevoegde administratie.

De term "nieuwe politieke cultuur" mag dan onder
meer als ideale doelstelling hebben een volledige
depolitisering van de ambtenarij, toch is de huidige
ambtenarij hoofdzakelijk bevolkt met ambtenaren
die onder de "oude politieke cultuur" (vaak partij-
politiek) zijn benoemd.

Benadeling van niet-zuilgebonden diensten is dan
ook vaak het gevolg van een "politiek getinte
administratie" die, bijvoorbeeld in geval van advies
inzake uitbreidingen van erkende voorzieningen,
vaak een voor de minister welgevallig advies afle-
vert, waarop deze dan "gelet op het advies van de
administratie" beslissingen treft hoofdzakelijk in
het voordeel van de grote zuilgebonden diensten.

1. Over welke mogelijkheden beschikt een erken-
de voorziening die zich benadeeld voelt door
een advies van de administratie dat een onder-
deel vormt van een beslissingsprocedure van de
minister, om dit advies te betwisten ?

2. Worden dergelijke ambtelijke adviezen inzake
subsidiëring en uitbreiding van de werking
beschouwd als een substantieel onderdeel van
een bestuurshandeling en vallen zij derhalve
onder de motiveringsplicht van de wet van 29
juli 1991 ?

3. Worden deze ambtelijke adviezen als een
bestuursdocument beschouwd, en vallen zij der-
halve onder de wet inzake openbaarheid van
bestuur ?

4. Op welke wijze kunnen leidinggevende ambte-
naren individueel ter verantwoording worden
geroepen voor afgeleverde adviezen die bepaal-
de voorzieningen kunnen benadelen ?

Antwoord

Als minister van Cultuur, Gezin en Welzijn strekt
mijn bevoegdheid zich uit tot de welzijnsvoorzie-
ningen en niet tot de gezondheidssector.

Uit de aanhef van de vraagstelling meen ik te
mogen afleiden dat kleinere onafhankelijke organi-
saties inzake aanvragen en behandeling van erken-
ning een andere benadering zouden krijgen vanwe-
ge de administratie en de inspectie dan de zogehe-
ten zuilgebonden zorg, waardoor mogelijk benade-
ling zou ontstaan. Tenzij de Vlaamse volksverte-
genwoordiger met concrete bewijzen zou komen,
die ik dan ook onverwijld zou laten onderzoeken,
wil ik formeel stellen dat deze visie pertinent niet
met de werkelijkheid strookt.

1. Voor alle sectoren in de welzijnszorg bestaat
een specifieke sectorale regelgeving, waarin
wordt vastgelegd :

a) de modaliteiten van indienen van de aan-
vraag ;

b) de voorwaarden tot het verkrijgen van de
erkenning ;

c) de te volgen procedureregels, waarin even-
eens zijn opgenomen :
– de adviesverstrekking ;
– de beroepsmogelijkheden van organisa-

ties die bij een erkenning worden gewei-
gerd, of waarvan de erkenning wordt
ingetrokken of geschorst.

2. Voor de adviesprocedure was in meerdere
raden voorzien :
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a) de Vlaamse Hoge Raad voor Personen met
een Handicap, opgericht bij koninklijk
besluit van 16 december 1981 en gewijzigd
bij de besluiten van de Vlaamse regering van
22 december 1982 en 10 januari 1990 ;

b) de Vlaamse Hoge Raad voor Migranten,
opgericht bij besluit van de Vlaamse regering
van 3 maart 1982 ;

c) de Vlaamse Hoge Raad voor de Derde Leef-
tijd, opgericht bij besluit van de Vlaamse
regering van 27 oktober 1982 en gewijzigd
bij besluit van de Vlaamse regering van 9
oktober 1991 ;

d) de Vlaamse Hoge Raad van het Gezin, opge-
richt bij besluit van de Vlaamse regering van
25 november 1997 ;

e) de Erkenningscommissie Bijzondere Jeugd-
bijstand, ingesteld bij artikel 24 van het
decreet van 27 juni 1985 inzake bijzondere
jeugdbijstand, en waarvan de oprichting,
samenstelling en werkwijze is bepaald bij
besluit van de Vlaamse regering van 12 okto-
ber 1988, gewijzigd bij besluit van de Vlaam-
se regering van 10 mei 1989, 12 oktober 1994,
5 april 1995 en 23 april 1996.

f) de Hoge Adviescommissie inzake Maat-
schappelijk Opbouwwerk, opgericht bij
besluit van de Vlaamse regering van 26 juni
1991 ;

g) de Vlaamse Hoge Raad van het Algemeen
Welzijnswerk, opgericht bij besluit van de
Vlaamse regering van 18 december 1991.

Het decreet van 15 juli 1997 houdende de oprich-
ting van een Gezins-en Welzijnsraad leidde tot de
opheffing van al deze afzonderlijke raden. In
hoofdstuk III, artikel 13 tot en met 16 wordt een
adviserende beroepscommissie ingesteld, bestaan-
de uit zeven leden, die precies als opdracht heeft
advies te verlenen met betrekking tot ingediende
beroepen en bezwaar- en/of verweerschriften tegen
een formeel geuite beslissing of een formeel bete-
kend voornemen tot weigering van een vergunning
of verlenging ervan, weigering van een erkenning,
weigering van verlenging van erkenning, evenals
schorsing of intrekking van erkenning en ten slotte
ook sluiten van een voorziening.

3. Toekennen van een erkenning is niet altijd lou-
ter en alleen gebaseerd op het formeel voldoen
aan alle erkenningsvoorwaarden. Bijkomende

erkenningen zijn soms afhankelijk van program-
maties en budgettaire ruimte. In bepaalde secto-
ren (zoals het algemeen welzijnswerk) zijn
beleidslijnen ontwikkeld naar schaalvergroting
en samenwerkingsverbanden. Dit is niet alleen
ingegeven door de wil om de middelen effectief
en efficiënt in te zetten, maar ook om een toe-
gankelijke zorg en een zorg op maat van de
hulpvrager te ontwikkelen.

In het raam van de kwaliteitszorg is ook binnen
het departement Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur een departementaal integratieproject
ontwikkeld dat alle procedures inzake erken-
ning harmoniseert. Het realiseert een vast en
eenduidig stramien van behandeling van erken-
ningaanvragen, met opgelegde behandelingster-
mijnen. Deze inspanningen moeten leiden tot
een transparantie in de dossierbehandeling en
ook de rechtszekerheid van de organisatie ver-
groten.

In dezelfde optiek verplicht het decreet op de
kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen de
overheid om in samenwerking met alle sectoren
uiterlijk tegen 31 december 1999 alle erken-
ningsprocedures te herzien. De voorbereiding
van dit proces is thans volop aan de gang.

4. Met betrekking tot de inspectie meen ik te
mogen stellen dat zowel de inspectie van de
administratie Gezin en Maatschappelijk Wel-
zijn, van Kind en Gezin, als van het Vlaams
Fonds voor Sociale Integratie van Personen met
een Handicap borg staat voor deskundigheid en
autonomie. Ingevolge de bepalingen van het
bovenvermelde decreet op de kwaliteitszorg in
de welzijnsvoorzieningen worden voor de
inspecties bijzondere inspanningen geleverd
opdat zij hun opdracht in de nieuwste ontwikke-
lingen optimaal zouden vervullen.

Opleiding, het werken met objectieve beoorde-
lingsinstrumenten en het hanteren van technie-
ken van externe audit waarbij de conclusies van
elk inspectiebezoek met het management van
de voorziening worden besproken, moeten
daartoe een ernstige bijdrage leveren. De her-
structurering van de administratie Gezin en
Maatschappelijk Welzijn, door de Vlaamse rege-
ring bekrachtigd, gaat trouwens uit van het prin-
cipe van een scheiding tussen begeleiding en
toezicht, precies om rolverduidelijking na te
streven en een autonome controle te verrichten
op de door de voorzieningen geleverde kwali-
teit van hulp- en dienstverlening.
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5. Beslissingen genomen in het kader van een
erkenningsaanvraag, nadat alle procedurestap-
pen zijn afgehandeld, inbegrepen het verplichte
advies, vallen onder de bepalingen van de wet
van 29 juni 1991. Documenten die worden ont-
wikkeld in de loop van de procedure vallen daar
niet onder.

Er moet echter hierbij ook worden aangestipt
dat de vernieuwde werking van de inspectie ook
zal inhouden dat de inspecteur de conclusies
van zijn toezichtsbezoek kenbaar maakt aan de
voorziening, hetzij schriftelijk, hetzij tijdens een
gesprek met de leiding.

6. De Vlaamse administratie heeft niet alleen een
nieuwe cultuur ontwikkeld, ze heeft ook haar
organisatie en het functioneren van haar perso-
neelsleden aangepast om deze nieuwe cultuur
adequaat gestalte te geven. Vanaf 1 januari 1995
werden afdelingen opgericht met aan het hoofd
afdelingshoofden. Deze werden geselecteerd op
basis van een assessment door een extern
bureau, een potentiaalinschatting en een inge-
diende beleidsnota. De aanstelling gebeurt met
een mandaat van zes jaar. Ook de procedure
voor de leidinggevende ambtenaren in de gra-
den van directeur-generaal en secretaris-gene-
raal is gebaseerd op dezelfde zeer strenge crite-
ria.

De beoordeling van hun prestaties gebeurt jaar-
lijks door middel van een evaluatie : voor de
secretarissen-generaal en directeurs-generaal
door een extern bureau en door de minister
zelf, voor de afdelingshoofden door de secreta-
ris-generaal en de directeur-generaal. Daarnaast
is de invoering van een bottom-up-appreciatie,
waarbij medewerkers ook hun meerderen
mogen beoordelen, een verder zeer belangrijk
instrument om de kwaliteit van de administra-
tieve werking te optimaliseren. Ten slotte is ook
gebleken uit diverse klantenbevragingen dat de
Vlaamse administratie zeer goed scoort. In de
jaardoelstellingen wordt bovendien sterk werk
gemaakt van de klantgerichtheid door het voe-
ren van een beleid inzake integrale kwaliteits-
zorg, met verbeteracties die voortvloeien uit de
analyse van de klantsatisfactieonderzoeken. Het
mag daarom ook duidelijk zijn dat, mochten
klanten blijk geven van ernstige onvrede (in
casu welzijnsorganisaties), dit zonder enige twij-
fel mee zou worden genomen in de beoordeling
van de leidinggevenden.

Zowel de doorgedreven selectieprocedure als
de procedure van beoordeling van leidinggeven-

den in de administratie is een garantie voor de
werking van een objectief, klantgericht, effectief
en efficiënt overheidsbestuur.

Vraag nr. 255 
van 19 mei 1998 
van de heer JEAN-MARIE BOGAERT

Beroepscommissie gezins- en bejaardenhulp  –
Samenstelling

In het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli
1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring
van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp is in
artikel 8 sprake van een beroepscommissie die de
minister kan adviseren met betrekking tot mogelij-
ke erkenning van voorzieningen.

Kan de minister de samenstelling van de beroeps-
commissie meedelen ?

Antwoord

1. Met de beroepscommissie zoals vermeld in arti-
kel 8 van het besluit van de Vlaamse regering
van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning
en de subsidiëring van de diensten voor gezins-
en bejaardenhulp, wordt bedoeld de adviseren-
de beroepscommissie die in uitvoering van het
decreet op de gezins- en welzijnsraad zal wor-
den opgericht.

2. Het ontwerp van besluit van de Vlaamse rege-
ring betreffende de adviserende beroepscom-
missie inzake gezins- en welzijnsaangelegenhe-
den werd op 5 mei 1998 door de Vlaamse rege-
ring principieel goedgekeurd en voor advies
toegestuurd aan de Raad van State met het ver-
zoek het advies mede te delen binnen een
maand.

3. Na definitieve goedkeuring van het besluit kan
de samenstelling en installatie van de adviseren-
de beroepscommissie gebeuren, wellicht in sep-
tember-oktober van dit jaar.

Vraag nr. 256 
van 25 mei 1998 
van mevrouw PATRICIA CEYSENS

Website Vlaamse regering  –  Welzijn

De website van de Vlaamse regering biedt de
Internetgebruiker via rubrieken toegang tot infor-
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matie met betrekking tot diverse domeinen. Als
rubrieken vinden we terug : binnenland, cultuur,
economie, milieu en verkeer, onderwijs, toerisme
en reclame, Vlaamse overheid, Vlaanderen, weten-
schap, werkgelegenheid en landbouw. Grote afwe-
zigen zijn de bevoegdheden welzijn en gezondheid.

1. Waarom ontbreekt welzijn als rubriek zo mani-
fest op de website van de Vlaamse overheid ?

2. Ofschoon Kind en Gezin, het Vlaams Fonds
voor Sociale Integratie van Personen met een
Handicap een eigen website hebben, is de afwe-
zigheid van de rubriek welzijn toch negatief
voor sectoren zoals bijzondere jeugdzorg,
bejaardenzorg, algemeen welzijnswerk, die geen
eigen Vlaamse openbare instelling hebben.

Voorziet de Vlaamse regering op haar website
in afzonderlijke informatie over deze thema's ?
Zo neen, waarom niet ?

Antwoord

Het ontbreken van welzijn als rubriek op de websi-
te van de Vlaamse regering heeft organisatorische
en vooral technische verklaringen. Voor de bouw
van Internetsites heeft het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap een raamovereenkomst
met het consortium Net it.be, Concentra en Netvi-
sion. De deelsite van het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur (WVC) wordt ont-
wikkeld volgens de modaliteiten die in dit contract
zijn opgenomen.

Tijdens de informatica-technische uitwerking van
de Internet- en intranetprojecten binnen het minis-
terie van de Vlaamse Gemeenschap bleken een
aantal bijkomende taken noodzakelijk voor het
goed functioneren van deze netwerken. Belangrijk
was het verplaatsen van de server naar het Boude-
wijngebouw, terwijl de firma Netvision moet
instaan voor het aanbrengen van de nodige links.
Met het oog op een efficiënt beheer van de bestan-
den en toepassingen die via Internet zullen worden
verspreid, dient de transparantie van de server
eerst te worden gewaarborgd. Vervolgens moet
worden overgegaan tot het aanduiden van de
schrijfbevoegdheden. De oplevering van de websi-
te WVC is gepland voor eind augustus 1998.

Inmiddels werd een interdepartementale werk-
groep opgericht die belast is met de ontwikkeling,
verwerking en opvolging van de websites. Daar-
naast zal een departementale werkgroep zich bui-

gen over het design, de bouw, de uitbreiding en de
actualisering van het Internetaanbod WVC.
Mevrouw Diane Niset, directeur, is aangesteld als
hoofdredacteur. Per administratie zullen twee per-
sonen worden aangewezen voor het opstellen van
teksten vanuit de administratie. Na een testperiode
van één maand en een evaluatie van deze testpe-
riode zal dan worden overgegaan tot de definitieve
opstart van Internet.

Het basisaanbod zal bestaan uit volgende modules :

– informatiefiches : beschrijvende informatie van
de sectoren en doelgroepen van het departe-
ment WVC. De informatie bestaat uit tekstge-
deeltes, adressenlijsten, contactpersonen en
materiedeskundigen ;

– publicaties en aankondigingen : voorstellen van
alle publicaties die door het departement wor-
den uitgebracht. Binnen deze module zullen alle
aankondigingen worden geplaatst van activitei-
ten die worden georganiseerd binnen het depar-
tement WVC ;

– reglementering : omdat een website zoveel
mogelijk wil tegemoetkomen aan de wensen
van het grote publiek en aan de noden van de
meer gespecialiseerde gebruiker, zal worden
gestreefd naar het aanbrengen van de meest
actuele versie van de regelgeving (Juriwel) ;

– contactpersonen : de Internetgebruiker krijgt
hier de mogelijkheid om snel en efficiënt een
overzicht te krijgen van contactpersonen en
materiedeskundigen binnen het departement ;

– adressenbestand : op basis van soort voorzie-
ning, doelgroep, geografische ligging ;

– statistieken : opvraging wordt mogelijk van
geaggregeerd cijfermatriaal, zowel in de vorm
van tabellen als van grafische voorstellingen ;

– wetenschappelijk onderzoek : een overzicht
wordt geboden van het gesubsidieerd weten-
schappelijk onderzoek alsook van een samen-
vattende beschrijving van elk onderzoeksrap-
port ;

– publicaties en aankondigingen in een Engelsta-
lige versie.
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Vraag nr. 257 
van 25 mei 1998 
van mevrouw PATRICIA CEYSENS

Kinderopvang  –  Verdeling FCUD-middelen

In een persmededeling van de Vlaamse regering
van 25 november 1997 deelde de minister mee dat
in het kader van de besprekingen rond het Fonds
voor Collectieve Uitrustingen en Diensten
(FCUD) een akkoord werd afgesloten met de
federale regering. Dit akkoord hield in dat de ver-
deling van de middelen van het FCUD afkomstig
van de werkgeversbijdragen van 0,05 % tussen de
gemeenschappen zou worden geobjectiveerd en
dat er een permanente structuur zou worden opge-
richt waarin naast de sociale partners ook de
bevoegde gemeenschapsministers zouden zijn ver-
tegenwoordigd.

De minister-president dreigde ermee deze zaak
aanhangig te maken bij het overlegcomité tussen
de federale, de gewest- en de gemeenschapsrege-
ringen indien de afspraken niet werden nageko-
men binnen een termijn van een maand.

1. Zijn de objectiveringscriteria reeds bepaald ?
Zo ja, welke ?

2. Werd een permanente structuur opgericht ? Zo
ja, wat is de concrete samenstelling van deze
structuur ?

Antwoord

De vraagsteller peilt naar de stand van zaken m.b.t.
het dossier van het Fonds voor Collectieve Uitrus-
tingen en Diensten, dat een geldstroom genereert
naar de Vlaamse kinderopvangsector. Dit gebeurt
naar aanleiding van mijn mededeling van eind
vorig jaar die stelde dat een akkoord was afgeslo-
ten met de federale regering dat inhield dat de ver-
deling van de middelen van het FCUD tussen de
gemeenschappen zou worden geobjectiveerd en
dat er een permanente structuur zou worden opge-
richt waarin naast de sociale partners ook de
bevoegde gemeenschapsministers zouden zijn ver-
tegenwoordigd.

Ik kan, vooraleer ik m.b.t. deze beide punten de
stand van zaken aangeef, melden dat de problema-
tiek in kwestie besproken is in de overlegcomités
tussen de federale, de gewest- en de gemeenschaps-
regeringen van 4 februari '98, 18 maart '98 en 

1 april '98. Daarbij is telkens de stand van zaken
m.b.t. het dossier doorgenomen.

1. Nieuwe objectiveringscriteria zijn relevant
vanaf 1 januari 1999. Het is immers zo dat  voor
1998 een specifiek bijzonder reglement de toe-
kenning van FCUD-geld stuurt. De nieuwe
objectiveringscriteria zijn er nog niet. Er is een
technische werkgroep geïnstalleerd, waarin ik
als gemeenschapsminister vertegenwoordigd
ben, die het FCUD-dossier in zijn globaliteit en
het bepalen van de objectiveringscriteria in het
bijzonder opvolgt en voorbereidt.

Ik wil daaraan toevoegen dat de toepassing van
het bijzonder reglement reeds een rechtzetting
ten gunste van initiatieven van de Vlaamse
gemeenschap heeft betekend. Zo heeft het
FCUD ingestemd met bijkomende aanwervin-
gen voor Vlaamse projecten ten belope van 37,6
miljoen frank.

2. M.b.t. het oprichten van een permanente struc-
tuur kan ik meedelen dat de minister van Socia-
le Zaken, onder meer na mijn tussenkomst in
het overlegcomité, een vast overlegforum zal
installeren, in een eerste fase bij ministerieel
besluit, nadien door middel van een samenwer-
kingsakkoord. Deze overlegstructuur zal de
plaats zijn voor :

– bemiddeling tussen de adviesstructuren van
het federale niveau en de gemeenschappen,
met name van het beheerscomité van het
FCUD en, wat Vlaanderen betreft, Kind en
Gezin ;

– de coördinatie tussen de verschillende soor-
ten financiële ondersteuning die naar de sec-
tor van de kinderopvang vloeien vanuit
respectievelijk het FCUD en de gemeen-
schappen en gewesten ;

– evaluatie, overleg en het formuleren van
voorstellen met betrekking tot beleidsopties
die iedere betrokken overheid en instelling
moet nemen, binnen de perken van de eigen
bevoegdheden en autonomie, teneinde een
optimale complementariteit tussen de aspec-
ten "kindvriendelijk beleid" en "toegang tot
het arbeidsproces en evolutie van de arbeids-
markt" te verkrijgen.

Het bestendig karakter van een dergelijke overleg-
structuur zou worden gewaarborgd door het instal-
leren van een klein permanent secretariaat. Het
ministerieel besluit dat een verzoeningsprocedure
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installeert tussen het FCUD en de gemeenschap-
pen wanneer zij in eenzelfde dossier tegenstrijdig
adviseren, zal, zoals gezegd, initieel de basis leggen
voor het vaste overlegforum. In dit verband is door
het kabinet-De Galan een ontwerp aangekondigd
tegen eind juni 1998.

Aanvullend bij de beide vermelde punten wil ik
aangeven dat de technische werkgroep die het hele
project stuurt, heeft geopteerd voor het bij priori-
teit opnemen van nieuwe Vlaamse dossiers in het
FCUD-kader. De aanvoer van dergelijke nieuwe
dossiers wordt verzekerd door de implementatie
van de nieuwe Vlaamse regelgeving inzake buiten-
schoolse kinderopvang.

In verband wil ik ook wijzen op het feit dat de
federale ministerraad van 6 maart 1998 heeft
beslist voor het personeel van de federale over-
heidsdiensten een sociale werkgeversbijdrage van
0,05 % op te leggen, met het oog op het verhogen
van de financiële mogelijkheden van het FCUD.
Deze beslissing zorgt voor 63,6 miljoen extra
inkomsten. De ministerraad heeft de regeringen
van de gemeenschappen en de gewesten verzocht
gelijkaardige maatregelen te nemen voor hun amb-
tenaren. Deze vraag wordt momenteel door de
Vlaamse regering onderzocht. Het spreekt vanzelf
dat, wanneer de Vlaamse regering een dergelijke
beslissing neemt, ik formeel zal laten vastleggen
dat bij voorkeur Vlaamse projecten een beroep
kunnen doen op de nieuwe middelen, omdat het
globale bestedingspatroon vanuit het FCUD nog
steeds wordt gekenmerkt door een communautair
onevenwicht.

Besluitend durf ik stellen dat er vooruitgang is
geboekt en dat er openingen zijn gecreëerd. Ik
erken dat het nog steeds zaak is nauwgezet te
waken over een correcte vertaling van de algemene
afspraken in concrete maatregelen. Dit gebeurt in
de technische werkgroep die specifiek daarvoor is
opgericht. Ik zal daarin nauwlettend toezien op de
verdere evoluties en als de situatie daartoe aanlei-
ding geeft, zal ik niet aarzelen opnieuw het over-
legcomité in te schakelen.

Vraag nr. 258 
van 26 mei 1998 
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Beleidseffecten op kinderen  –  Stand van zaken

In het kader van het beleidsinitiatief van de
Vlaamse regering om in de toekomst na te gaan
wat de gevolgen van elke beleidsbeslissing zijn op

kinderen, dienden de Vlaamse ministers voor het
eind van de maand april aan de minister een ver-
slag uit te brengen ter voorbereiding van het jaar-
lijks VN-rapport inzake de rechten van het kind en
of Vlaanderen hierin vooruitgang boekt.

Graag had ik van de minister vernomen of die ver-
slagen zijn ingediend.

Wat zijn de resultaten ?

Zijn er uit die resultaten reeds concrete beslissin-
gen voortgekomen ?

N.B. : Deze vraag werd gesteld aan alle ministers.
De vraag aan minister Luc Martens werd
aangepast.

Gecoördineerd antwoord

Artikel 10 van het decreet van 15 juli 1997 houden-
de instelling van het kindeffectrapport en de toet-
sing van het regeringsbeleid aan de naleving van de
rechten van het kind bepaalt dat de regering bin-
nen zes maanden na de bekendmaking van dit
decreet in het Vlaams Parlement een beleidsplan
dient in te dienen dat de beleidsprincipes schetst
met betrekking tot het in het vermelde decreet
geregelde onderwerp.

Overeenkomstig deze bepaling keurde de Vlaamse
regering op 21 april 1998 het vermelde beleidsplan
goed.

De Vlaamse volksvertegenwoordiger wenst te ver-
nemen of de Vlaamse ministers voor het einde van
de maand april een verslag hebben ingediend ter
voorbereiding van het jaarlijks VN-rapport inzake
de rechten van het kind en of Vlaanderen hierin
vooruitgang boekt.

Vooreerst moet ik melden dat de verslaggeving
zoals bedoeld in artikel 6 van het vermelde decreet
een verslaggeving betreft aan het Vlaams Parle-
ment en aan de kinderrechtencommissaris omtrent
de implementatie van het VN-verdrag inzake de
rechten van het kind, en niet een verslag ter voor-
bereiding van het jaarlijkse VN-rapport. Het
spreekt wel voor zich dat de verslaggeving zoals
bedoeld in artikel 6 van het decreet in de toekomst
eveneens een nuttig instrument zal worden in het
kader van de vijfjaarlijkse rapportageplicht van de
federale overheid omtrent de rechten van het kind.

Punt 3.2. van het vermelde beleidsplan bepaalt dat
alle leden van de Vlaamse regering aan de minister
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bevoegd voor de bijstand aan personen, die bij
beslissing van de Vlaamse regering van 18 februari
1997 werd aangesteld als coördinerend minister
inzake de kinderrechten, jaarlijks tegen 30 april de
gegevens en de aansluitende beleidsconclusies die-
nen te bezorgen noodzakelijk tot het opstellen van
het verslag. In dat verband dien ik te verwijzen
naar punt 3.1. van het beleidsplan. Dit stelt : "De
regering zal vanaf 1999 jaarlijks een verslag uit-
brengen dat minstens de elementen omvat, opge-
somd in artikel 7 van het decreet en door de rege-
ring geformuleerde, specifieke beleidsconclusies
(artikel 9)". In uitvoering van het beleidsplan zul-
len de Vlaamse ministers dan ook tegen uiterlijk 30
april 1999 een eerste maal die informatie dienen te
bezorgen. Aan het college van secretarissen-gene-
raal en de leidend ambtenaren van de Vlaamse
overheidsinstellingen heeft de regering de
opdracht gegeven de nodige maatregelen te nemen
teneinde de vereiste gegevens aan te leveren met
het oog op de jaarlijkse schriftelijke verslaggeving
omtrent de implementatie van het VN-verdrag
inzake de rechten van het kind.

Na verwerking van de verzamelde gegevens door
de administatie zal de bevoegde minister in de
maand juli 1999 bij de regering een ontwerp van
verslag indienen, zodat de regering het verslag
vóór 30 september 1999 aan het Vlaams Parlement
en de kinderrechtencommissaris kan bezorgen,
overeenkomstig artikel 6 van het decreet.

Wel kan ik de Vlaamse volksvertegenwoordiger
meedelen dat gegevens omtrent de rechten van het
kind in Vlaanderen ook worden verzameld in het
kader van de reeds genoemde vijfjaarlijkse rappor-
tageplicht van de federale overheid. De Vlaamse
Gemeenschap maakt met het oog daarop deel uit
van de Nationale Commissie voor de Rechten van
het Kind, die samenkomt onder het voorzitter-
schap van het federale ministerie van Justitie. De
Vlaamse Gemeenschap wordt vertegenwoordigd
door mezelf en de administratie Gezin en Maat-
schappelijk Welzijn.

Binnen deze administratie werd een aanspreek-
punt Kinderrechten ingesteld, met als opdracht
onder meer de coördinatie van de gegevens die zijn
vereist voor de rapportages inzake rechten van kin-
deren.

Het federale ministerie van Justitie staat in voor de
verwerking van de bijdragen van de verschillende
overheden. In de loop van de maand januari 1999
dient België de eindversie van dit rapport voor te
leggen aan het Comité van de Rechten van het
Kind in Genève.

Op basis van de mij bezorgde bijdragen die hande-
len over de periode vanaf 1 januari 1994 kan ik
meedelen dat er in Vlaanderen recentelijk heel wat
initiatieven werden genomen die van belang zijn
voor kinderen.

Zonder alle bijdragen te kunnen aanhalen in dit
kader, verwijs ik, bij wijze van voorbeeld, graag
naar volgende nieuwe initiatieven :

– bijzondere jeugdbijstand : Jolijn, informatie- en
klachtenlijn binnen de administratie ten behoe-
ve van jongeren en ouders ;

– het Kinderrechtencommissariaat ;

– het kindereffectrapport ;

– de decreten betreffende de radio-omroep en de
televisie ;

– "Informatiecel Ongewenst Seksueel Gedrag"
bij onderwijs ;

– opname van"kinderrechteneducatie" in de
eindtermen en ontwikkelingsdoelen binnen het
basis- en secundair onderwijs ;

– reorganisatie in mei 1996 van Kind en Gezin
waarbij onder meer een beleidsafdeling Positie
van het Kind werd opgericht ;

– Vlaams actieplan preventie en hulpverlening
met betrekking tot kindermishandeling en kin-
derrechten vanuit het welzijns-, gezins- en
gezondheidsbeleid ;

– subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap
van het project "Drugspreventie volgens de
methodiek van de jeugdadviseurs" ;

– campagne "Stapstenen naar een vlottere
omgang met kinderen en volwassenen" door
mezelf gelanceerd op 21 januari 1998 ;

– interdepartementale werkgroep Kinderrechten,
die op mijn initiatief samenkomt op mijn kabi-
net ter opvolging van de materie inzake de
rechten van kinderen.

Andere initiatieven die van belang zijn voor kinde-
ren kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger vin-
den in het opvolgingsrapport betreffende het
beleid ten aanzien van kinderen, kindermishande-
ling en slachtoffer- en daderhulp in Vlaanderen,
dat eerstdaags wordt besproken in de Commissie
voor Welzijn, Gezondheid en Gezin.
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Vraag nr. 259 
van 29 mei 1998 
van de heer BART VANDENDRIESSCHE

Bijzondere jeugdbijstand  –  RSZ-bijdragen op
kampvergoedingen

Begeleiders van vakantiekampen ontvangen een
bij CAO geregelde kampvergoeding. De federale
overheid vordert hierop sociale zekerheidsbijdra-
gen omdat deze vergoeding als loon wordt
beschouwd. Deze problematiek sleept reeds jaren
aan.

De minister verklaarde herhaaldelijk dat het stand-
punt van de federale overheid dienaangaande
onaanvaardbaar is.

1. Heeft de minister inmiddels concrete afspraken
gemaakt met de federale collega bevoegd voor
Sociale Zaken inzake vrijstelling van RSZ-bij-
dragen ? Zo ja, wat houden deze afspraken in ?
Op welke manier worden zij doorgevoerd ?

2. Moeten de voorzieningen ingaan op een voor-
stel van compromis vanuit de RSZ ? Indien de
voorzieningen hierop niet ingaan, op welke
wijze vrijwaart de minister hun rechten, voor
hoelang ?

3. Op welke wijze houdt de minister de voorzie-
ningen op de hoogte van de vorderingen van
zijn onderhandelingen, gezien de naderende
vakantieperiode ?

Antwoord

Reeds in 1996 heb ik terzake een concreet voorstel
bezorgd aan minister M. De Galan. Na mijn her-
haald en aanhoudend aandringen heeft zij uitein-
delijk op 4 maart 1998 in de commissie Sociale
Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers verklaard het betrokken koninklijk besluit te
zullen aanpassen. Vervolgens heeft zij een ontwerp
van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19
van het koninklijk besluit van 28 november 1969
voorgelegd aan de ministerraad. De ministerraad
heeft op 24 april 1998 beslist om het ontwerp voor
advies over te zenden aan de Nationale Arbeids-
raad, hetgeen gebeurde op 6 mei 1998.

Het ontwerp voegt in § 2 van voormeld artikel een
18° toe, waardoor de bijzondere forfaitaire vergoe-
ding die vastgelegd is bij een collectieve arbeids-

overeenkomst en uitbetaald wordt door een erken-
de en gesubsidieerde inrichting of dienst, niet als
loon wordt beschouwd voorzover de vergoeding
voor maximaal dertig dagen per jaar aan het bege-
leidend personeelslid wordt toegekend tot dekking
van hun bijkomende werkelijke lasten of kosten.

Ik houd verder contact met mijn federale collega
om de finalisering van deze aangelegenheid te
bespoedigen en heb haar tevens verzocht een
gelijkaardige oplossing uit te werken voor de
periode tussen de datum van de nieuwe Vlaams
CAO en de datum van inwerkingtreding van de
KB-wijziging. Dit kan m.i. in de vorm van een
nieuw administratief compromis.

Gelet op de gegeven omstandigheden heb ik op 26
maart 1998 reeds een rondschrijven gericht aan de
directies van de betrokken voorzieningen waarin ik
hen verzoek om voorlopig niet in te gaan op welk
compromisvoorstel dan ook. Desbetreffend neem
ik bovendien nogmaals contact op met de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid.

Ik zal niet nalaten de Vlaamse volksvertegenwoor-
diger op de hoogte te houden van de resultaat van
mijn contacten en zal dan ook de betrokken voor-
zieningen op de hoogte brengen door middel van
een nieuw rondschrijven.

Vraag nr. 272 
van 15 juni 1998 
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Voeren  –  Jeugdherberg De Veurs

Na de brand in mei van het vorig jaar is de jeugd-
herberg De Veurs in Voeren nog steeds gesloten.

Naar verluidt zouden de herstellingswerken pas in
de loop van deze of volgende maand worden aan-
besteed.

Kan de minister meedelen of dit echt niet sneller
kon ?

Wanneer worden de werken beëindigd en wanneer
kan de jeugdherberg derhalve opnieuw in gebruik
worden genomen ?

Werd er een alternatieve oplossing gezocht en
eventueel gevonden voor jongeren die niet in de
jeugdherberg terechtkunnen ?
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Antwoord

Het antwoord op deze vraag behoort tot de
bevoegdheid van de heer Luc Van den Brande,
minister-president van de Vlaamse regering.

Vraag nr. 278 
van 17 juni 1998 
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Casino Kursaal Oostende  –  Renovatie

Uit de pers heb ik kunnen vernemen dat de minis-
ter en het schepencollege van Oostende een com-
promis hebben kunnen bereiken over het behoud
en de renovatie van het Casino Kursaal.

1. Wat is de juiste inhoud van dit compromis ?

De minister heeft gesteld mee te willen betalen.
Wat zijn de financiële gevolgen daarvan voor de
begroting ?

2. De minister verwacht dat het provinciebestuur
ook een financiële bijdrage zal leveren.

Welke garanties heeft hij terzake ?

Wat is het bedrag dat de provincie dient te beta-
len ?

3. Naar aanleiding van dit project stelt de minister
eveneens dat de Vlaamse regering een paar mil-
jard extra wil uittrekken om de Vlaamse monu-
menten te bewaren en te restaureren.

Hoe is de verdeling van dit bedrag gepland over
de verschillende Vlaamse provincies ?

Antwoord

1. Het Casino werd beschermd als monument.

De stad Oostende zal een globaal voorstel tot
restauratie uitwerken, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen de restauratieve en de
niet-restauratieve kosten. Zodra dit voorstel is
ingediend, zal een premie kunnen worden toe-
gekend voor de restauratieve kosten.

Aangezien dit voorstel nog in studie is, kan geen
berekening worden gemaakt van de financiële
weerslag voor het Vlaams Gewest.

2. Volgens de vigerende regelgeving bedraagt het
aandeel van de provincie in de restauratiepre-
mie 20 %.

3. Er is nog geen beslissing van de Vlaamse rege-
ring over een eventuele toekenning van extra
kredieten voor de Vlaamse monumenten en
derhalve ook nog geen planning van de verde-
ling ervan over de Vlaamse provincies.

Vraag nr. 44 
van 19 mei 1998 
van de heer DOMINIEK LOOTENS-STAEL

Deze Week in Brussel  –  Advies VCT

Als antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 26 van
3 maart 1998 aangaande de tweetaligheid van
"Deze Week in Brussel" ontwikkelt de minister
een hele argumentatie ten voordele van het uitge-
ven van een stadskrant in Brussel in meerdere
talen. De aangevoerde argumentatie is echter ten
zeerste aanvechtbaar vanuit juridisch standpunt
(Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 13 van 12
mei 12 1998, blz. 1777  –  red.).

De minister kan echter op zeer eenvoudige wijze
een antwoord krijgen op de vraag of de Vlaamse
regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
een meertalige stadskrant kunnen uitgeven, of sub-
stantieel kunnen subsidiëren, door een advies te
vragen aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.
Artikel 61, § 2 van de gecoördineerde wetten op
het gebruik der talen in bestuurszaken van 18 juli
1966 bepaalt overigens dat de ministers de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht over alle zaken van
algemene aard die de toepassing van de gecoördi-
neerde wetten betreffen, raadplegen.

Aangezien de minister naar aanleiding van mijn
vorige vraag niet heeft geantwoord op mijn concre-
te vragen daaromtrent, ben ik zo vrij ze opnieuw te
stellen.

Heeft de minister een dergelijk advies reeds
gevraagd aan de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht ?

Wat waren de conclusies daarvan ?

VLAAMS MINISTER 
VAN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN
EN GELIJKEKANSENBELEID

BRIGITTE GROUWELS

Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 17  –  10 juli 1998 -2370-



Antwoord

Ik heb met betrekking tot het tweetalig karakter
van een stadskrant in Brussel geen advies gevraagd
aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

De redenen om dit niet te doen, heb ik duidelijk
juridisch onderbouwd in mijn antwoord op de ver-
melde vraag nr. 26 van 3 maart 1998.

De uitgave van een al dan niet meertalige stad-
krant wordt momenteel enkel in overweging geno-
men. Het betreft hier zeker nog geen definitieve
beleidskeuze op basis van een concreet dossier.

Uit de in mijn vorig antwoord aangehaalde vaste
rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht blijkt duidelijk dat natuurlijke en rechtsperso-
nen enkel zijn onderworpen aan de gecoördineer-
de wetten op het gebruik van de talen in bestuurs-
zaken van 18 juli 1966, voorzover zij concessiehou-
der zijn van een openbare dienst of worden belast
met een taak die de perken van een privé-bedrijf te
buiten gaan. Dit is voor het Contact- en Cultuur-
centrum duidelijk niet het geval.

Bijgevolg acht ik het in deze omstandigheden niet
opportuun om de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht over dit dossier te raadplegen.

Vraag nr. 45 
van 19 mei 1998 
van de heer DOMINIEK LOOTENS-STAEL

Iers-Vlaamse Weken  –  Medewerking British Coun-
cil

Van 3 tot 23 april 1998 liepen in de gemeenschaps-
centra De Zeyp, Esseghem en De Kroon Iers-
Vlaamse Weken. Aan dit  –  op zich lovenswaardige
–  project verleende blijkens de te dezer gelegen-
heid verspreide folder onder meer de Vlaamse
minister voor Brusselse Aangelegenheden haar
medewerking.

Groot was echter mijn verbazing toen ik bij de
andere medewerkers de British Council (een semi-
officiële Britse regeringsinstantie) ontdekte.

Ik heb dan ook in dit verband een paar vragen.

1. Kan de minister mij zeggen waarom de British
Council, als politieke emanatie van de bezetting

van een groot gedeelte van de Ierse provincie
Ulster, bij dit initiatief werd betrokken ?

2. Wat was de inbreng van de British Council in
dit project ?

Antwoord

Ik heb inderdaad een financiële ondersteuning ver-
leend aan het Iers uitwisselingsproject tussen het
Crescent Arts Centre van Belfast en de Vlaamse
gemeenschapscentra De Zeyp, De Kroon en Esse-
ghem.

Het Brusselse luik van dit project vormde zich
rond de kunsttentoonstelling "Art Beyond Con-
flict" en beoogde tevens een kennismaking met de
Ierse gemeenschap in Brussel. Het gebeuren in
Dublin/Belfast is een omkadering van een kunst-
tentoonstelling van de kunstenares Linda Loos.

Op voorstel van de Noord-Ierse partner, het Cres-
cent Arts Centre, werd voor de organisatie van het
project contact opgenomen met het Arts Council
van de British Council. Evenwel heeft de British
Council niet meegewerkt aan het Brusselse luik
van dit project. De inbreng van de British Council
heeft enkel betrekking op het tweede luik van het
project, dat in het najaar in Belfast wordt georgani-
seerd.

Vraag nr. 46
van 26 mei 1998
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Beleidseffecten op kinderen  –  Stand van zaken

Zie :
Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn 
Vraag nr. 258 
van 26 mei 1998
van mevrouw Marijke Dillen
Blz. 2367

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer Luc Martens, Vlaams minister van
Cultuur, Gezin en Welzijn.
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B. Vragen waarop werd geantwoord na het
verstrijken van de reglementaire termijn

Vraag nr. 114 
van 25 maart 1998 
van de heer ARNOLD VAN APEREN

Vlaamse herkomstlabels  –  Taal

In 1996 riep het Vlaams Promotiecentrum voor
Agro- en Visserijmarketing (VLAM) een nieuw
kwaliteitslabel in het leven voor drooggezouten,
gerijpte hammen van Vlaamse origine. Dit label
kreeg de naam Duke of Flanders.

Een aantal bijdrageplichtigen van het betrokken
begrotingsfonds nemen aanstoot aan de Engelse
benaming van dit kwaliteitslabel. Een klacht bij de
Vaste Commissie voor Taaltoezicht werd onontvan-
kelijk verklaard.

1. Niettemin rijst de vraag waarom de VLAM pre-
cies heeft geopteerd voor een Engelse bena-
ming van het kwaliteitslabel.

2. Is het niet wenselijker om de benaming van der-
gelijke kwaliteitslabels te differentiëren, naarge-
lang de campagne wordt gevoerd in Vlaanderen
en Brussel enerzijds, of gericht is op het buiten-
land anderzijds ?

3. Zou het taalkundig bezwaar niet kunnen wor-
den ondervangen door in de toekomst te opte-
ren voor meer algemene benamingen, zoals his-
torische of geografische termen ?

Antwoord

1. Het kwaliteitslabel Duke of Flanders voor
drooggezouten, gerijpte hammen van Vlaamse
origine is een samenwerkingsverband tussen
VLAM en vijf Vlaamse fabrikanten die dit pro-
duct aanmaken. Hierbij werd in samenspraak
geopteerd voor een Engelstalige benaming van
het label.

2. De bedoeling van het gebruik van de Engelstali-
ge benaming is eenvormigheid naar de diverse

afzetmarkten. In de toekomst wil men Duke of
Flanders immers ook buiten Vlaanderen pro-
moten. Dit onder één en dezelfde noemer.

3. Het promotiebeleid van VLAM wordt gevoerd
in partnership en overleg met de onderscheiden
beroepssectoren. Het gebruik van kwaliteitsla-
bels is hier één uiting van.

Het gebruik van meer algemene benamingen,
zoals historische of geografische termen,
behoort tot de mogelijkheden, uiteraard binnen
de grenzen van de Europese kadervoorschriften
inzake promotie van landbouw-, tuinbouw- en
visserijproducten. Zie bijvoorbeeld de promotie
die wordt gevoerd rond het Flandria-label en
het overkoepelend "Van Vlaanderen"-logo.

Vraag nr. 144 
van 20 april 1998 
van de heer CHRIS VANDENBROEKE

Ruimtevaartonderzoek  –  Return

Onlangs was ik in de gelegenheid om een interpel-
latie te houden omtrent het wetenschapsbeleid
zoals het door de Vlaamse regering wordt gevoerd
(Handelingen C72 van 25 maart 1998  –  red.). Als
vanzelf werd toen van een comparatief kader ver-
trokken door de O&O-uitgaven (onderzoek en
ontwikkeling) van Vlaanderen te vergelijken met
het totaal van de O&O-uitgaven van de federale
overheid.

Opvallend, wat de inbreng van de federale over-
heid betreft, is de relatieve achteruitgang. Daarte-
genover staat evenwel de vaststelling dat de uitga-
ven voor ruimteonderzoek in zijn algemeenheid en
voor ruimtevaart in het bijzonder in nominale en
dus uiteraard ook in relatieve termen blijven stij-
gen. Dit prijskaartje, van de orde van 3 miljard in
de jaren tachtig, is intussen opgelopen tot ruim 6
miljard.

Cruciaal bij dit alles is evenwel de wanverhouding
tussen de regio's op het vlak van de return van
deze middelen. Zo bedroeg deze return voor
Vlaanderen in de periode 1985-1991 niet eens 18 %.
Een aanpassing volgde nadien, zij het dat de ver-
houding sterk benedenmaats blijft. In 1992-1996
werd de return voor Vlaanderen opgetrokken tot
zo'n 28,5 %.

Vanuit het gegeven dat het aandeel van Vlaande-
ren in de samenstelling van het bruto binnenlands
product mag worden bepaald op 60 %, blijkt

MINISTER-PRESIDENT 
VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS
BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN,
WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

LUC VAN DEN BRANDE
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meteen de wanverhouding. Concreet betekent het
dat, sinds het midden van de jaren tachtig, aan
Vlaanderen zo'n 16 à 17 miljard onthouden werd
of, op jaarbasis, een gemiddelde van 1,5 miljard.
Daartegenover staat een bovenmatige return voor
Brussel, inzonderheid ingegeven door de locatie
van Sabca. De return voor de universiteiten en dan
inzonderheid voor de onderzoeksinstellingen
bedroeg in 1985-1991 1,5 miljard en in 1992-1996
1,6 miljard. Gaat men ook voor dit onderdeel over
tot een regionale uitsplitsing, dan valt opnieuw de
zwaar benedenmaatse return voor Vlaamse univer-
siteiten en onderzoeksinstellingen op. Nauwelijks is
op dit vlak voor een wijziging gezorgd in de jaren
negentig ten opzichte van het vorige decennium.

Gegeven deze inleiding dienen zich, punctueel,
enkele preciseringen aan.

– Klopt het dat, wat Vlaanderen betreft, de finan-
ciële return totaal benedenmaats is en, afgerond
sinds 1985 op zo'n 16-17 miljard mag worden
bepaald, of op zo'n 1,5 miljard per jaar ?

– Klopt het dat, inzonderheid wat de return naar
universiteiten en onderzoeksinstellingen betreft,
de financiële return echt wel benedenmaats is en
blijft met een aandeel van amper 20 % ?

Antwoord

1. Het Belgische ruimtevaartbudget

Zoals terecht werd opgemerkt door de Vlaamse
volksvertegenwoordiger, is het budget voor
ruimteonderzoek in verhouding tot de totale
O&O-uitgaven van België zeer hoog. Alvorens
de concrete vragen te behandelen, is het daar-
om wenselijk om vooraf even stil te staan bij de
actuele situatie m.b.t. het Belgische budget voor
het ruimteonderzoek.

Het Belgische ruimtevaartbeleid is bijna volle-
dig gericht op deelname aan programma's van
het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA).
Slechts een relatief beperkt aandeel van het
ruimtevaartbudget wordt gereserveerd voor
bilaterale projecten. Als financier van ESA
staat België op de vijfde plaats, na respectieve-
lijk Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brit-
tannië. Dus in vergelijking met de kleinere
ESA-lidstaten levert België de grootste bijdra-
ge. Indien we de bijdrage van de ESA-lidstaten
bekijken volgens hun bruto binnenlands pro-
duct, komt België zelfs op de tweede plaats te
staan, na Frankrijk. Aan de hand van deze een-

voudige vaststelling kan men niet anders dan
besluiten dat België, in vergelijking met andere
Europese landen, relatief veel investeert in de
ruimtevaart.

Indien we de evolutie van het budget voor
ruimteonderzoek bekijken, stellen we vast dat
de jaarlijkse ESA-bijdrage, die dus de hoofd-
moot vormt van de Belgische overheidsuitgaven
voor ruimteonderzoek, gestegen is van 3,2 mil-
jard in 1990 tot 6,23 miljard in 1997.

Volgens artikel 6bis, § 2 van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming van de
instellingen, behoort het ruimtevaartonderzoek
in het kader van internationale of supranationa-
le instellingen en overeenkomsten en akten tot
de bevoegdheid van de federale overheid. De
engagementen tegenover een internationaal
ruimtevaartagentschap zoals ESA worden dus
aangegaan zonder inspraak van de gemeen-
schappen of gewesten.

2. De deelname van Vlaanderen aan het ruimte-
onderzoek in het kader van ESA

Teneinde de concrete vragen te beantwoorden
van de Vlaamse volksvertegenwoordiger, kan
best worden verwezen naar het analyserapport
van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid
(VRWB). In het analyserapport wordt een
staalkaart gemaakt van het Belgische ruimte-
vaartbeleid van de afgelopen jaren en de reper-
cussies daarvan naar de regio's toe. Het eerste
rapport betreffende de deelname aan ruimteon-
derzoek in het kader van ESA werd gepubli-
ceerd in april 1993. Het tweede rapport werd
gepubliceerd in juni 1997 : "Tweede aanbevelin-
gen betreffende de Vlaamse deelname aan
ruimteonderzoek in het kader van ESA, met
analyserapport".

Een eerste vaststelling hierbij is dat de gegevens
vermeld door de Vlaamse volksvertegenwoordi-
ger, worden bevestigd in het analyserapport van
de VRWB. In de periode 1992-1996 bedroeg de
ESA-return voor België ruim 22 miljard frank.
Hiervan realiseert Vlaanderen 28,5 % "return"
of terugvloei, hetgeen een stijging is in vergelij-
king met de periode 1985-1991, toen de terug-
vloei slechts 17,6 % bedroeg. Sinds een paar
jaar vertoont de terugvloei voor Vlaanderen dus
een positieve evolutie, maar die is al bij al te
beperkt en dient nog in belangrijke mate te
worden versterkt.
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Een tweede vaststelling hierbij is dat de return
voor de Belgische universiteiten en onderzoeks-
instellingen in de periode 1992-1996 beperkt
bleef tot 7,42 %. Uit verdere analyse van deze
gegevens volgt dat de Vlaamse universiteiten en
onderzoeksinstellingen hiervan 30,68 % terug-
vloei realiseerden.

Indien men dus vertrekt vanuit de veronderstel-
ling dat het aandeel van Vlaanderen in de
samenstelling van het bruto binnenlands pro-
duct kan worden bepaald op ongeveer 60 %,
kan men inderdaad stellen dat de return voor
Vlaanderen in de periode 1985-1996 ongeveer
16 tot 17 miljard frank te laag ligt, hetgeen over-
eenkomt met een jaarlijks gemiddelde van
ongeveer 1,4 miljard frank/jaar.

Gezien het weinig transparante karakter van de
gegevens met betrekking tot de regionale return
van het ruimteonderzoek in België, dienen de
cijfers uiteraard steeds met de nodige omzich-
tigheid te worden gehanteerd. Hoe dan ook
komt men steeds tot de vaststelling dat de
Vlaamse bedrijven, universiteiten en onder-
zoeksinstellingen sterk ondervertegenwoordigd
zijn bij het ruimteonderzoek dat wordt uitge-
voerd in het kader van ESA.

Teneinde het Vlaams aandeel in de ruimtevaart-
programma's op een aanvaardbaar peil te bren-
gen, werd, in het kader van de voorbereiding
van de ministeriële ESA-conferentie in Toulou-
se van oktober 1995, door de federale minister
van Wetenschapsbeleid een aandeel van 58 %
voor Vlaanderen in het vooruitzicht gesteld. Het
is momenteel nog te vroeg om reeds harde con-
clusies te trekken aangaande deze belofte. Het
is evenwel duidelijk dat, zonder een degelijke
oplossing, het Vlaams aandeel ver beneden de
vooropgestelde 58 % zal blijven, zodat waak-
zaamheid geboden blijft.

Deze bondige analyse laat toe hieruit de nodige
conclusies te trekken. Ten eerste stelt men een
zekere incoherentie vast, aangezien de Vlaamse
overheid niet betrokken wordt bij de inteken-
politiek die de federale overheid volgt bij de
ESA-programma's, terwijl het wetenschaps- en
industrieel beleid tot de bevoegdheden van de
gewesten behoort. Ten tweede stellen we vast
dat het tekort in de terugvloei naar Vlaanderen
structureel is. Aangezien er een uitgebreid tech-
nisch en wetenschappelijk potentieel aanwezig
is in Vlaanderen, wordt er met de huidige inte-
kenpolitiek dus onvoldoende ingespeeld op de
absorptiecapaciteit van Vlaanderen.

3. Vlaamse initiatieven m.b.t. ruimteonderzoek

In het verleden heeft Vlaanderen de Vlaamse
ruimtevaartindustrie en de onderzoeksgroepen
actief in het ruimteonderzoek steeds onder-
steund.

Ten eerste kan hierbij de aandacht worden
gevestigd op de beslissing van de Vlaamse rege-
ring van 24 juli 1996 tot erkenning van de VZW
Vlaamse Ruimtevaart Industriëlen (VRI). VRI
heeft tot doel om de deelname van Vlaamse
entiteiten aan de ruimtevaartprogramma's te
verbeteren door de onderlinge samenwerking te
bevorderen. Deze samenwerking zou moeten
leiden tot een versterking van de technologische
en commerciële basis van de Vlaamse ruimte-
vaartindustrie. De VRI-cluster voert daartoe
een nichepolitiek die vertrekt vanuit een sterke
technologische basis in drie sectoren, namelijk :
telecommunicatie, infrastructuur voor experi-
menten aan boord van ruimtetuigen, en gege-
vensverwerking. Bovendien tracht de VRI-clus-
ter een goede samenwerking op te zetten met
de Vlaamse onderzoeksinstellingen en universi-
teiten.

Als tweede aandachtspunt kan hierbij worden
vermeld dat O&O-projecten van Vlaamse
bedrijven, buiten het kader van ESA, gesteund
worden via de autonome functie van het Vlaams
Instituut voor de Bevordering van het Weten-
schappelijk Technologisch Onderzoek in de
Industrie (IWT).

4. Homogenisering van de bevoegdheidspakketten

Volgens het aandeel in de samenstelling van het
bruto binnenlands product draagt Vlaanderen
ongeveer 60 % bij in het jaarlijks federaal bud-
get voor ruimteonderzoek. Een goed beleid ter-
zake moet er dus naar streven dat er voor deze
bijdrage ook een voldoende economische,
wetenschappelijke en maatschappelijke terug-
vloei kan worden gerealiseerd. Zoals blijkt uit
deze bondige uiteenzetting is het daarom abso-
luut noodzakelijk dat de gewesten inspraak krij-
gen in het industrieel ruimtevaartbeleid van de
federale overheid. Immers, enkel via inspraak
kan Vlaanderen ervoor zorgen dat de federale
overheid intekent op ruimtevaartprogramma's
die voldoende perspectieven openen voor de
Vlaamse actoren.

In de discussienota voor een verdere staatsher-
vorming (goedgekeurd door de Vlaamse rege-
ring op 29 februari 1996) werd er reeds op
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gewezen dat de gewesten zeggenschap moeten
krijgen bij de gevoerde intekenpolitiek van de
federale overheid. In het kader van de homoge-
nisering van de bevoegdheidspakketten weten-
schaps- en technologiebeleid wordt gepleit voor
een volledige regionalisering van het ruimte-
vaartbeleid, waarbij initiatieven en standpunten
naar internationale instanties worden geformu-
leerd in een overlegcommissie waarin de regio's
vertegenwoordigd zijn, zoals dit reeds het geval
is bij andere internationale programma's (Euro-
pese kaderprogramma's, Eureka, COST, ...).

Vraag nr. 146 
van 21 april 1998 
van mevrouw CECILE VERWIMP-SILLIS

Wetenschapsbeleid  –  Evaluatie middelenverhogingen

Sedert 1996 geeft de Vlaamse regering jaarlijks
voor twee miljard frank extra middelen aan weten-
schapsbeleid. Eind 1997 was er dus zes miljard
extra uitgegeven. In 1998 en 1999 komt daar
respectievelijk zes en acht miljard bij. Het is dan
ook belangrijk de besteding van deze middelen
nauwkeurig te evalueren.

Een deel van de supplementaire middelen van
1996 en 1997 werden besteed via de universiteiten,
de openbare instellingen en fondsen : IWT
(Vlaams Instituut voor de Bevordering van het
Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de
Industrie), NFWO/FWO (Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek/Fonds voor Weten-
schappelijk Onderzoek Vlaanderen), VIB (Vlaams
Interuniversitair Instituut voor de Biotechnologie),
OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor
het Vlaams Gewest), BOF (Bijzonder Onderzoeks-
fonds), VMM (Vlaamse Milieumaatschappij),
Aquafin, VLM (Vlaamse Landmaatschappij),
VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek), IMEC (Interuniversitair Micro-Elek-
tronica Centrum), ...

Een ander deel werd bestemd voor prevalorisatie-
onderzoek, sectorale initiatieven en beleidsonder-
steunend onderzoek en studies, toegepast onder-
zoek sociale wetenschappen en cultuur- en geestes-
wetenschappen en beleidsgericht onderzoek. De
bedragen zijn terug te vinden in De Speurgids
1997 : Wetenschap, technologie en innovatie, op de
bladzijden 87 en volgende en 126 en volgende.

1. Wat de instellingen en fondsen betreft die een
speciale injectie toebedeeld kregen, noteer ik
(miljoen frank) :
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Prog. BA 1995 1996 1997

71.2 3301 IWT specialisatiebeurzen 431,5 481,5 548,2
71.2 3304 NFWO/FWO 2.315,7 2.663,4 3.093,5
71.2 4101 BOF 853,0 1.172,2 1.431,8
71.3 3301 IMEC 980,9 980,9 1.081,6
71.3 3302 VIB 0,0 920,0 947,6
71.3 4101/2 VITO 1.041,1 1.123,7 1.173,1

– – IWT/IWT HOBU 1.645,7 1.820,0 1.794,0

In hoeverre werden deze bedragen effectief uit-
betaald aan betrokken instellingen en fondsen ?
Hoe gebeurt de controle van de overheid op de
besteding ?

2. Voor specifiek onderzoek werden de middelen
eveneens verhoogd.

Prog. BA 1995 1996 1997

71.1 en 71.3 1228 prevalorisatieonderzoek 0 145 145
71.1 1227 humane wetenschappen 0 190 0
71.1 1229 beleidsgericht onderzoek 0 0 400

Welke onderzoeksprojecten werden met deze
middelen uitgevoerd ? Is er een evaluatie
gebeurd van deze onderzoeken ? Zo ja, met
welk resultaat ? Zo neen, voor wanneer is dit
gepland ?

3. De middelen voor sectorale initiatieven en
beleidsondersteunend onderzoek en studie
bedroegen :

1995 1.025,40
1996 1.118,80
1997 1.133,77

waaronder :

1995 1996 1997

VMM 143,9 510,08 511,78
OVAM 0,0 329,77 286,32
Aquafin 0,0 59,39 67,70
VLM 0,0 89,23 94,72

Welke onderzoeksprojecten werden met deze
middelen uitgevoerd voor en/of door de ver-
schillende departementen en in het bijzonder
voor en/of door de VMM, OVAM, Aquafin en
VLM ? Hoe werden ze geëvalueerd ?
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Antwoord

Sedert 1996 doet de Vlaamse regering een bijzon-
dere inspanning om het Vlaams wetenschappelijk
en technologisch potentieel te versterken. Hiertoe
worden de kredieten jaarlijks, en dit gedurende
vier opeenvolgende jaren, verhoogd met 2 miljard
frank.

1. Toelagen aan instellingen en fondsen

De bedragen die effectief werden uitbetaald
aan de instellingen zijn weergegeven in bijgaan-
de tabel. Het betreft de uitbetalingen voor de
IWT-specialisatiebeurzen, het FWO, BOF,
IMEC, VIB, VITO, IWT-HOBU (stand op 15
mei 1998).

Vastgelegd Uitbetaald

IWT
Specialisatiebeurzen

1995 431.500.000 431.500.000
1996 481.500.000 481.500.000
1997 514.200.000 514.200.000

FWO

1995 2.315.717.506 2.315.717.506
1996 2.665.219.609 2.665.219.609
1997 3.093.500.000 2.552.137.500

BOF

1995 848.644.000 848.644.000
1996 1.172.200.000 1.172.200.000
1997 1.431.800.000 1.431.800.000

IMEC

1995 980.900.000 980.900.000
1996 980.900.000 980.900.000
1997 1.091.600.000 1.041.600.000

VIB

1996 920.000.000 920.000.000
1997 947.600.000 897.600.000

VITO

1995 1.040.100.000 1.040.100.000
1996 1.066.900.000 1.066.900.000
1997 1.092.200.000 1.092.200.000

IWT
HOB

1996 70.000.000 70.000.000
1997 100.000.000 23.806.487

Alle betalingen zijn gebeurd, behalve waar uit-
stel gewettigd is, bijvoorbeeld wanneer de laat-
ste schijf slechts kan worden betaald na indie-
ning van het eindrapport, of wanneer projecten
over meerdere jaren lopen, en dus ook de

ordonnanceringen over meerdere jaren zijn
gespreid.

De controle op de bestedingen gebeurt onder-
meer aan de hand van een bestedingsanalyse
ten gronde, die werd opgestart voor de kredie-
ten wetenschapsbeleid 1997. Naast de opvolging
van de uitbetaling van de kredieten, houdt dit
ook een inhoudelijke analyse in. De bestedings-
analyse is momenteel volop in uitvoering. Een
eindrapport over de bestedingsanalyse weten-
schapsbeleid 1997 wordt tegen eind 1998 in het
vooruitzicht gesteld.

Voor de onderzoeksinstellingen IMEC, VITO
en VIB worden vijfjaarlijkse beheersovereen-
komsten met de Vlaamse regering opgemaakt.
Vooraleer een nieuwe beheersovereenkomst
wordt afgesloten, worden de resultaten in het
kader van de vorige overeenkomst geëvalueerd.

De financieringsmechanismen via BOF, FWO
en IWT zijn bij besluit van de Vlaamse regering
gereglementeerd. Dit geldt ook voor de IWT-
specialisatiebeurzen.

In de Speurgids zijn voor het IWT telkens de
reële vastleggingsmachtigingen opgegeven, dit
wil zeggen de toegekende machtiging + over-
dracht van het saldo van het vorige jaar. Vanaf
1996 werden alle vastleggingskredieten opge-
bruikt.

De werkelijke uitgaven bedragen :

voor 1995 : 920.193.473 fr. ;
voor 1996 : 1.320.125.372 fr. ;
voor 1997 : 1.513.298.218 fr. Dit betekent dus
dat voor 1997 voor een totaal bedrag van
1.513.298.218 fr. aan betalingsopdrachten werd
geregistreerd.

Preciesheid omtrent de uitbetaling is niet ter
beschikking, aangezien de uitbetaling afhanke-
lijk is van zowel de wetenschappelijke verslag-
geving als de financiële rapportering. Tegenover
het vastleggingsritme staat een betalingsritme.
Vastleggingen en ordonnanceringen lopen niet
noodzakelijk gelijk. Immers, de betalingen van
een bepaald jaar gaan terug op overeenkomsten
van twee à drie jaar geleden, of met andere
woorden de vastleggingsenveloppe van één
dienstjaar wordt geordonnanceerd over meer-
dere dienstjaren.
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2. Verhoging van de middelen voor prevalorisatie-
onderzoek, humane wetenschappen en beleids-
gericht onderzoek

Prevalorisatieonderzoek

In 1996 werd voor prevalorisatieonderzoek 86,2
miljoen frank beschikbaar gesteld (geen 145
miljoen frank zoals in de vraag vermeld staat) :

25 miljoen : AIDS-onderzoek

Dit project is nog in uitvoering. Nog enkel het
saldo van 10 miljoen moet worden uitbetaald,
waarvoor een eindrapport, een financieel rap-
port, alle originele verantwoordingsstukken en
een schuldvordering worden ingewacht.

45 miljoen : Toerisme

– projecten in uitvoering : zie lijst als bijlage.

– projecten duren drie jaar en zijn van start
gegaan voorjaar '97 ;

– wat opvolging en evaluatie betreft, is con-
tractueel het volgende bepaald.

Een begeleidingscomité, onder voorzitter-
schap van de eerste opdrachthouder van de
administratie Wetenschap en Innovatie
(AWI), staat in voor de selectie van de pro-
jecten, waakt over de goede uitwerking
ervan en ondersteunt de onderzoeksploegen
in de transfer en de valorisatie van de resul-
taten. Het is tevens verantwoordelijk voor de
tussentijdse en ex post evaluatie en voor
mogelijke bijsturingen van de projecten.

Dit comité is samengesteld uit vertegen-
woordigers van de minister-president, de
Vlaamse minister bevoegd voor Economie,
de Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur,
de Vlaamse minister bevoegd voor Openba-
re Werken, de Vlaamse minister bevoegd
voor Stedelijk Beleid en een ambtenaar van
Toerisme Vlaanderen ;

– basis voor opvolging en evaluatie zijn zes-
maandelijkse tussentijdse rapporten en een
eindrapport, door onderzoekers in te dienen
bij de AWI ;

– op 6 november 1997 heeft aan de KULeuven
een bijeenkomst plaatsgevonden van het
begeleidingscomité samen met de onderzoe-
kers ; de werkzaamheden van het voorbije

werkjaar zijn er positief geëvalueerd, en
waar nodig zijn bijsturingen van het onder-
zoek afgesproken.

16,2 miljoen : WAV

– uitgevoerd project : "Vlaams Steunpunt
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming"
(KULeuven) ;

– looptijd : 1 juni 1996  –  30 juni 1997 ;

– basis voor opvolging en evaluatie : zesmaan-
delijks tussentijds rapport, en een eindrap-
port ;

– zoals contractueel vastgelegd zijn de werk-
zaamheden van Steunpunt WAV geëvalu-
eerd, zowel door het afdelingshoofd van de
afdeling Wetenschappen van de AWI, als
door de specifieke Viona-structuren : Stuur-
groep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek
(ingebed in de administratie Werkgelegen-
heid), en de Interuniversitaire Begeleidings-
groep ; de evaluatie van de werkzaamheden
van het Steunpunt WAV was positief ; de
overeenkomst met WAV is vervolgens met
een jaar verlengd, via een andere basisalloca-
tie.

In 1997 wordt hiervoor 113 miljoen beschikbaar
gesteld (geen 145 zoals in de vraag vermeld
staat).

Hiervan werden 63 miljoen vastgelegd voor de
uitvoering van het project Corpus Gesproken
Nederlands. Dit project is een samenwerkings-
project met de Nederlandse overheid, die er
circa 120 miljoen aan besteedt. Het project zal
starten op 1 juni 1998. Het heeft een duurtijd
van vijf jaar. Het wordt begeleid door een
"bestuur" waarin de Vlaamse overheid verte-
genwoordigd is (Pascale Dengis, navorser bij
AWI en Bruno Krekels, eerste wetenschappelijk
adviseur bij IWT). De financiële controle en de
evaluatie van de vorderingen van de werkzaam-
heden gebeurt jaarlijks aan de hand van de rap-
portering door de coördinator van het project.
Het project zal resulteren in een inventaris (op
cd-rom's) van 10 miljoen geregistreerde en
geanalyseerde woorden gesproken Nederlands.
Het Corpus is een noodzakelijk instrument voor
de verdere ontwikkeling van spraaktechnolo-
gieën ten behoeve van het Nederlands en voor
linguïstisch onderzoek.
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50 miljoen werden provisioneel vastgelegd voor
het programma "Strategische Technologieën
voor Welzijn en Welvaart". Voor dit programma
is er op de begroting van 1998 399,4 miljoen
vastgelegd. Het programma is momenteel nog
in voorbereiding. Een eerste oproep voor voor-
stellen is voor de zomer gepland. Het program-
ma beoogt de stimulering van strategisch basis-
onderzoek met een economische of maatschap-
pelijke finaliteit.

Programma Humane Wetenschappen

– projecten in uitvoering : zie lijst als bijlage ;

– projecten duren drie jaar en zijn van start
gegaan in het voorjaar '97 ;

– contractueel is bepaald dat projecten admi-
nistratief en wetenschappelijk worden opge-
volgd door het afdelingshoofd van de afde-
ling Wetenschappen van de AWI ;

– contractueel is ook bepaald dat indien nodig
een stuurgroep kan worden ingesteld onder
voorzitterschap van de eerste opdrachthou-
der van de AWI ; in de stuurgroep kunnen
wetenschappelijke experts worden opgeno-
men, of vertegenwoordigers van een speci-
fiek beleidsdomein van de Vlaamse over-
heid, enzovoort ;

– basis voor opvolging en evaluatie zijn zes-
maandelijkse tussentijdse rapporten en een
eindrapport, door onderzoekers in te dienen
bij de AWI ;

– stand van zaken op 11 mei 1998 : van alle
projecten moet rond deze tijd het tweede
tussentijdse rapport zijn ingediend ; op basis
daarvan zal binnenkort het eerste werkings-
jaar van alle projecten worden geëvalueerd.

Programma Beleidsgericht Onderzoek

– goedgekeurde projecten Oproep '97 : zie lijst
als bijlage ;

– projecten duren één tot drie jaar en gaan van
start vanaf 1 mei 1998 ;

– wat opvolging en evaluatie betreft, is con-
tractueel het volgende bepaald.

De projecten worden inhoudelijk, zowel
beleidsmatig als wetenschappelijk, begeleid,
bewaakt en zo nodig bijgestuurd door een

stuurgroep. De functioneel bevoegde minis-
ter bepaalt de samenstelling van de stuur-
groepen binnen zijn beleidsdomeinen, en
wijst per stuurgroep een verantwoordelijke
aan. De stuurgroep bestaat uit verantwoor-
delijken van de betrokken administraties van
de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordi-
gers van de functioneel bevoegde minister,
en een vertegenwoordiger van de adminis-
tratie Wetenschap en Innovatie. De stuur-
groepen waken over de voortgang van het
project, op basis van tussentijdse en eindrap-
porten, waarvoor de modaliteiten op project-
niveau contractueel zijn vastgelegd. De
stuurgroep adviseert de gunnende overheid
inzake de kwaliteit van alle opgeleverde
onderzoeksresultaten en inzake de voort-
gang van de projecten in verhouding tot de
voorgelegde schuldvorderingen ;

– stand van zaken op 11 mei 1998 : contracte-
ring van projecten via een koepelcontract
met de instellingen wordt gefinaliseerd ;
vanaf juni 1998 wordt begonnen met de
oprichting van de geplande stuurgroepen die
het onderzoek inhoudelijk zullen opvolgen
en evalueren op basis van zesmaandelijkse
tussentijdse rapporten en een eindrapport.

3. Middelen voor sectorale initiatieven en beleids-
ondersteunend onderzoek en studies

Deze middelen worden beheerd door de func-
tioneel bevoegde minister.

In het kader van de bestedingsanalyse worden
momenteel door de administratie Wetenschap
en Innovatie de gegevens verzameld voor de
kredieten 1997 en 1998  –  voorzover reeds
beschikbaar. Niet alleen de uitbetalingen, maar
ook de inhoudelijke invulling wordt onderzocht.

Nadere bijzonderheden over de onderzoekspro-
jecten in het kader van het toegepast weten-
schappelijk onderzoek zullen binnenkort
beschikbaar zijn.

(Bovenvermelde bijlagen liggen ter inzage bij het
secretariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schrif-
telijke Vragen  –  red.)

Vraag nr. 148 
van 23 april 1998 
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Steun aan de geschreven pers  –  Het Vrije Waasland
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Blijkens het antwoord op mijn schriftelijke vraag
nr. 100 van 19 februari 1998 liep het Protocol Steun
aan de Geschreven Pers, dat onder meer was afge-
sloten met de Nationale Federatie van Informatie-
weekbladen (NFIW), eind 1997 af (Bulletin van
Vragen en Antwoorden nr. 12 van 27 april 1998, blz.
1658  –  red.).

1. Kan de minister meedelen of dit protocol intus-
sen werd hernieuwd en of de NFIW opnieuw
betrokken partij is ?

2. Is het ethisch verantwoord dat Het Vrije Waas-
land, waarvan in 1995 bekend werd dat het aan-
deelhouderschap met Agusta-smeergeld werd
gewijzigd, voor een bedrag van 619.268 frank
werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid ?

Antwoord

1. De onderhandelingen over de vernieuwing van
dit protocol zijn achter de rug en een nieuw pro-
tocol met de geschrevenperssector zal binnen-
kort worden ondertekend. De NFIW is inder-
daad opnieuw betrokken partij.

2. Het oude en het nieuwe protocol met de
geschrevenperssector voorzien in twee vormen
van samenwerking met de sector. Er is de recht-
streekse steunverlening aan de persbedrijven,
die onder de bevoegdheid valt van minister Eric
Van Rompuy. Er is de overheidscommunicatie,
die onder de verantwoordelijkheid valt van de
minister-president in zijn hoedanigheid van
minister bevoegd voor de coördinatie van het
voorlichtingsbeleid.

Het plaatsen van advertenties kan echter
bezwaarlijk worden beschouwd als een subsidie.
Bovendien werden nooit advertenties alleen in
Het Vrije Waasland geplaatst. Telkens wanneer
het voor een specifieke communicatiecampagne
nodig was om in dit type van regionale bladen
te adverteren, gebeurde dat in alle bladen van
die aard en niet enkel in Het Vrije Waasland.

Vraag nr. 149 
van 27 april 1998 
van de heer HERMAN SUYKERBUYK

Zuid-Nederlandse provincies  –  Overlegstructuur

In de Beleidsbrief Vlaams Buitenlands Beleid  –
Beleidsprioriteiten 1998, is sprake van contacten

met de Zuid-Nederlandse provincies (Stuk 808
(1997-1998)  –  Nr. 1, blz. 4-5  –  red.).

Op welke formele wijze is het overleg tussen de
Vlaamse regering en de Zuid-Nederlandse provin-
cies in 1997 en tot op heden verlopen ?

Hoe dikwijls kwam men in overleg bijeen ?

Waar gebeurde dit en wie waren de partners ?

Welke punten werden geagendeerd en welke
beslissingen werden genomen ?

Zijn alle (of geen enkele) Vlaamse provincies daar-
bij betrokken ?

Antwoord

1. Het overleg tussen de Vlaamse regering en de
Zuid-Nederlandse provincies is tot op heden als
volgt gestructureerd :

– een bestuurlijk overleg ;

– een coördinerende werkgroep, die het
bestuurlijk overleg voorbereid ;

– vijf thematische ambtelijke werkgroepen :
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ;
Milieubeheer ; Mobiliteit en Infrastructuur ;
Ruimtelijke Ordening; Economie.

2. Het bestuurlijk overleg kwam van 1992 tot op
heden zesmaal bijeen, namelijk op 2 december
1998, 24 januari 1994, 12 december 1994, 24
oktober 1995, 21 januari 1997 en 8 mei 1998.

3. Uit onderstaande tabel kan men afleiden dat
het bestuurlijk overleg viermaal plaatsvond in
Brussel, eenmaal in Den Bosch en eenmaal in
Maastricht.

Bestuurlijk overleg van Plaats

02/12/92 Brussel
24/01/94 Den Bosch
12/12/94 Brussel
24/10/95 Maastricht
21/01/97 Brussel
08/05/98 Brussel

De partners van dit overleg zijn steeds : de
minister-president van de Vlaamse regering ; de
commissarissen van de koningin van de drie
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Zuid-Nederlandse provincies ; de gouverneurs
van de vijf Vlaamse provincies. Sinds de bijeen-
komsten van 1994 nemen ook vertegenwoordi-
gers van de Benelux Economische Unie (als
waarnemer) en van het Nederlandse Rijk deel
aan dit overleg.

4. In onderstaande tabel worden per overleg de
belangrijkste geagendeerde punten en beslissin-
gen weergegeven.

Bestuurlijk over- Belangrijkste geagendeer-
leg van de punten en beslissingen

02/12/1992 – bevoegdhedenvergelijking

– afbakenen van prioriteitsdo-
meinen van samenwerking

24/01/1994 – verdere uitstippeling van de
uitgangspunten en koersaan-
duiding van de Vlaams/Zuid-
Nederlandse samenwerking

– afstemming bevorderen tus-
sen de verschillende overleg-
fora op het vlak van ruimte-
lijke ordening

– bespreking over de intentie-
verklaring inzake de
Rijn/Schelde-delta

12/12/1994 – afstemming op de contacten
van Vlaanderen met het
Nederlandse Rijk : verdie-
ping Westerschelde, afvoer
van het Maaswater, Schelde-
reglement, IJzeren Rijn, enz.

24/10/1995 – bespreking van het
Rijn/Schelde-delta-project

– grensoverschrijdende zorg-
verstrekking

21/01/1997 – het stappenschema voor
MER-plichtige vergunningen
en het stappenschema voor
niet-MER-plichtige vergun-
ningen worden goedgekeurd

– er wordt besloten tot het
opstellen van een Code van
Goed Nabuurschap

08/05/1998 – ondertekening van een her-
nieuwde intentieverklaring
van samenwerking met een
gewijzigde oriëntatie van de
samenwerking, waarbij voor
de Benelux een grotere rol is
weggelegd

– ondertekening van een Code
van Goed Nabuurschap

5. Alle Vlaamse provincies zijn bij het
Vlaams/Zuid-Nederlandse overleg betrokken.

Vraag nr. 150 
van 27 april 1998 
van de heer HERMAN SUYKERBUYK

Nord-Pas-de-Calais  –  Samenwerkingsprojecten

In de Beleidsbrief Vlaams Buitenlands Beleid  –
Beleidsprioriteiten 1998, werden de beleidspriori-
teiten 1998 opgegeven.

Over de samenwerking met Nord-Pas-de-Calais,
Frans-Vlaanderen dus, wordt vermeld dat zij zal
worden gereactiveerd en dat zal worden voortge-
werkt aan gemeenschappelijke curriculaontwikke-
ling over de grenzen (Stuk 808 (1997-1998)  –  Nr.
1, blz. 5-6  –  red.).

1. Kan de minister-president deze beide zaken
concretiseren, en meer bepaald aangeven in
welk stadium de projecten voor 1998 zich nu
bevinden ?

2. Welke nieuwe initiatieven worden thans voor-
bereid op het gebied van onderwijs ?

3. Hoe geschiedt in concreto de afstemming met
de initiatieven van de Nederlandse Taalunie in
die regio ?

Antwoord

1. Om de samenwerking met Nord-Pas-de-Calais
te reactiveren, werd contact opgenomen met de
diensten bevoegd voor internationale samen-
werking van deze regio en werd hun daarbij een
inventaris van de huidige grensoverschrijdende
samenwerking met Vlaanderen op velerlei
domeinen aangeboden. Het is de bedoeling
daaromtrent met de regio later dit jaar in over-
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leg te treden en aldus nieuwe initiatieven te ont-
wikkelen, bestaande projecten te stroomlijnen
of verder uit te bouwen.

Op het gebied van het hoger onderwijs is de
huidige samenwerking te situeren binnen het
kader van de wetenschappelijke samenwerking
met Frankrijk, met name via de programma's
Tournesol (positieve wetenschappen), Inserm
(medisch) en CNRS (alle disciplines). Voor 1998
zijn er drie Tournesolprojecten met instellingen
uit de regio Nord-Pas-de-Calais.

Universiteiten en hogescholen kunnen ook
autonoom initiatieven nemen, onder meer voor
gemeenschappelijke curriculumontwikkeling.
Voor Nord-Pas-de-Calais bevindt dit zich nog in
een beginfase. Zo heeft Ehsal reeds samen met
Lille II een voortgezette opleiding in "Business
Information Systems" georganiseerd.

Er moet ook worden gewezen op de grensover-
schrijdende samenwerkingsprojecten in het
kader van Comenius, waarbij gezamenlijke klas-
bezoeken worden gerealiseerd tussen basis- en
secundaire scholen aan beide zijden van de
grens.

In samenwerking met de Académie de Lille
(onderwijsinspectie van het Département du
Nord) ondersteunen Vlaanderen en Nederland
sinds 1984 het onderwijs Nederlands in Noord-
Frankrijk.

Via de Vlaamse Vereniging voor Opleidingspro-
gramma's in het Buitenland (VVOB) stelt
Vlaanderen in deze regio personeel en materië-
le ondersteuning ter beschikking van de "cel
Nederlands" bij de Académie de Lille voor dit
doel. De cel Nederlands stelt een voltijds
Vlaams coördinator tewerk, die instaat voor de
begeleiding en uitvoering van het Franse onder-
wijsprogramma ILV (Initiation Langue Vivan-
te), waarbij leerlingen van de deelnemende
basisscholen enkele uren Nederlandse les per
week krijgen. De cel voert tevens promotie voor
het Nederlands en de cultuur van Vlaanderen
en Nederland. De evolutie hiervan is gunstig,
aangezien dit schooljaar reeds 87 klassen (1.700
leerlingen) aan het project deelnemen, begeleid
door 38 opgeleide onderwijzers.

De activiteiten van VVOB in Noord-Frankrijk
worden aan Vlaamse zijde opgevolgd door een
stuurgroep voorgezeten door de administratie
Buitenlands Beleid, en met vertegenwoordigers

van de betrokken departementen en kabinet-
ten.

Ook voor het experimentele programma Neder-
lands in Bailleul en Wervicq-Sud stelt VVOB
nog steeds leerkrachten ter beschikking, maar
dit project zal geleidelijk opgenomen worden in
voornoemd ILV-programma.

2. Zoals hierboven vermeld, zal de pedagogische
aanpak voor het onderwijs Nederlands worden
geharmoniseerd en zullen de Franse scholen
waar experimenteel onderwijs Nederlands
wordt gegeven, geïntegreerd worden in het ILV-
programma.

Op dit ogenblik wordt op 19 collèges (eerste
vier jaar secundair) Nederlands onderwezen.
De Franse onderwijsinspecteur voorziet de
mogelijkheid dat het Nederlands als optioneel
vak en later als verplicht vak wordt aangeboden
vanaf het vierde jaar.

Dit jaar werd voor het eerst de bekwaamheids-
proef Capes Nederlands voor Franse leerkrach-
ten georganiseerd, mede dankzij de diplomatie-
ke inspanningen van de Nederlandse Taalunie.
Er wordt verwacht dat het Capes Nederlands
een nieuwe impuls zal geven aan het onderwijs
van onze taal op het niveau van het secundair
onderwijs in Frankrijk.

In de schoot van de academische inspectie in
Rijsel wordt ook gedacht aan de oprichting van
een centrum voor het Nederlands en de Vlaam-
se en Nederlandse cultuur in Bailleul dit najaar.
Het centrum zal nauw samenwerken met de cel
Nederlands van de Académie de Lille.

De cel Nederlands plant tevens de organisatie
van stages op het vlak van de didactiek en de
kennis van het Nederlands voor Franse onder-
wijzers in oktober 1998. Deze stages worden
gevolgd door permanente bijscholingscursussen.

3. De Nederlandse Taalunie (NTU) stelde een
"meerjarenbeleidsplan" 1998-2002 op met een
begroting van ongeveer vijf miljoen Belgische
frank per jaar voor onderwijs Nederlands in de
regio Nord-Pas-de-Calais. Deze middelen zijn
niet uitsluitend bestemd voor hoger onderwijs,
maar ook voor volwassenenonderwijs en voor
de cel Nederlands bij de inspectie in Rijsel
(50.000 gulden).

Deze cel ontstond namelijk uit de conclusies
van het trilateraal overleg tussen Frankrijk, de
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NTU en Vlaanderen, op initiatief van de NTU.
De trilaterale commissie legde haar voorstellen
neer in 1996.

Algemeen kan worden gesteld dat de acties die
Vlaanderen en Nederland gezamenlijk onder-
nemen ten voordele van onderwijs Nederlands
in Nord-Pas-de-Calais via de overlegstructuren
van de NTU worden bepaald.

Voor de uitvoering van deze besluiten heeft de
Académie de Lille een directiecomité opgericht,
waarin, naast de Franse inspectie, de NTU en
VVOB als Vlaamse operationele partner zete-
len. Dit directiecomité bespreekt tweemaal per
jaar de werking van de cel Nederlands, contro-
leert ze, en stuurt ze bij. Aan Vlaamse zijde
begeleidt een stuurgroep de activiteiten van de
Vlaamse coördinator in de cel, zoals hierboven
werd toegelicht.

Vraag nr. 151 
van 27 april 1998 
van de heer HERMAN SUYKERBUYK

Nordrhein-Westfalen  –  Samenwerkingsprojecten

De samenwerking Vlaanderen-Nordrhein-Westfa-
len is voorwerp van initiatieven die volgens de
Beleidsbrief Vlaams Buitenlands Beleid in 1998  –
Beleidsprioriteiten 1998, zullen worden genomen
(Stuk 808 (1997-1998)  –  Nr. 1, blz. 6  –  red.).

1. Welke nieuwe initiatieven zijn er genomen of
staan er op stapel op gebied van onderwijs ? 

2. Is er overleg met de landsregering in Düsseldorf
m.b.t. tracés voor openbaar vervoer, en samen-
werking tussen de luchthavens van beide deel-
staten ? 

3. Omvatten de genoemde initiatieven ook de
deelname aan de viering 350 jaar Vrede van
Westfalen, zij het dan niet met de jubel van een
Gouden Eeuw, die voor de Zuidelijke Neder-
landen toen niet in het vooruitzicht lag ?

Antwoord

1. Vlaanderen werkt sinds 1995 met Nordrhein-
Westfalen samen op het vlak van hoger onder-
wijs (hogeschoolonderwijs en universitair
onderwijs) in het kader van het grenslanden-
overleg waar ook Nederland, Bremen en Nie-
dersachsen aan deelnemen.

Binnen dit kader ondersteunt Vlaanderen ook
initiatieven op het vlak van onderwijskundige
grensoverschrijdende samenwerking van
Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs met
partners uit Nordrhein-Westfalen. Zo is er con-
creet het samenwerkingsverband tussen de Pro-
vinciale Hogeschool Limburg en de Hogeschool
Maastricht met de Fachschule Aachen en de
Fachhochschule Köln. Vlaanderen verleent
zowel in 1997 als in 1998 hiervoor een subsidie
van 1,5 miljoen Belgische frank.

Daarnaast bestaat er het voornemen om op het
het vlak van de kwaliteitszorg van het hoger
onderwijs de krijtlijnen vast te leggen voor een
gezamenlijke evaluatie van bijvoorbeeld de
ingenieursstudies.

2. Ik neem aan dat met tracés voor openbaar ver-
voer het dossier van de IJzeren Rijn wordt
bedoeld. Vorig jaar werd door Vlaanderen een
opgemerkte haalbaarheidsstudie uitgevoerd
over de IJzeren Rijn.

Vlaanderen, als belanghebbende partner, heeft
inderdaad contact opgenomen met alle betrok-
ken partijen, waaronder de overheid in Nord-
rhein-Westfalen. Vlaanderen zal hierover trou-
wens binnenkort opnieuw een overleg organise-
ren met de heer Wolfgang Clement, de toekom-
stige minister-president van Nordrhein-Westfa-
len.

In verband met het luchtvaartverkeer kan ik
meedelen dat er geen luchtverbindingen zijn
vanuit Antwerpen of Oostende en vanuit Düs-
seldorf. Er waren ook nog geen specifieke
gesprekken of onderhandelingen met deze
luchthaven. Dergelijke gesprekken worden
trouwens in eerste instantie door de luchtvaart-
maatschappijen zelf gevoerd.

Vanuit Zaventem worden wel per dag zeven
verbindingen met Düsseldorf aangeboden.

3. Dit jaar wordt inderdaad gevierd dat 350 jaar
geleden de Vrede van Westfalen werd getekend,
waarbij de kaart van Europa grondig werd aan-
gepast.

Vlaanderen is niet rechtstreeks betrokken bij
deze viering. Dit geldt ook voor de prestigieuze
tentoonstelling "Oorlog en vrede in Europa"
die zal plaatsvinden van 24 oktober 1998 tot 20
januari 1999 en wordt georganiseerd door het
Westfalische Landesmuseum.
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Vraag nr. 152
van 27 april 1998
van de heer HERMAN SUYKERBUYK

Litouwen  –  Samenwerkingsprojecten

De Beleidsbrief Vlaams Buitenlands Beleid  –
Beleidsprioriteiten 1998, spreekt over de samen-
werking tussen Vlaamse en Litouwse havens (Stuk
808 (1997-1998)  –  Nr. 1, blz. 6-7  –  red.).

1. Over welke havens gaat het, zowel voor Vlaan-
deren als Litouwen ? Gaat het hier om bilatera-
le contacten, waarbij de Vlaamse regering
coördineert, of betreft het een heel andere
werkwijze ?

2. Welke concrete samenwerkingsprojecten zijn
afgesproken en wat is de stand van zaken van
deze projecten ?

3. Is Vlaanderen betrokken bij de plannen om
Kaunas, de oude hoofdstad van Litouwen, door
het uitvoeren van grootse kanaliseringswerken
een havenfunctie te geven ? 

Antwoord

1. In Litouwen gaat het in feite om slechts één
zeehaven, namelijk Klaipeda. In Vlaanderen
zijn de vier belangrijkste havens betrokken
(Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge).

In de Beleidsbrief Buitenlands Beleid worden
zowel bilaterale contacten bedoeld, waarbij de
Vlaamse regering coördineert, als privé-initia-
tieven, waarbij eventueel de Vlaamse adminis-
tratie haar contacten aanwendt ten gunste van
Vlaamse bedrijven die in Litouwen contracten
inzake studies en/of infrastructuurwerken kun-
nen sluiten en uitvoeren.

2. Op 7 maart 1996 werd in Vilnius een samenwer-
kingsakkoord afgesloten. Ter invulling hiervan
werd dan op 23 september 1997 in Vilnius een
werkprogramma voor de jaren 1997-1999
ondertekend. Hierin wordt onder meer kennis-
overdracht voorzien inzake :

– haveninfrastructuur ;

– onderhoud en uitbouw van de waterwegen ;

– innovatietechnieken zoals bouwen van
milieutechnische oevers, de uitbouw van een

"Hydro Meteo System" en het baggeren,
verwerken en bergen van gecontamineerd
slib.

Ook werd in dit werkprogramma besloten tot
samenwerking door wederzijdse havenpromotie
en uitwisseling van ervaring, achtergrondinfor-
matie en technologie inzake het havengebeu-
ren.

Ik bezorg de volledige tekst van het werkpro-
gramma in een aanvullend antwoord.

Wat de uitvoering van dit programma betreft, is
reeds behoorlijk wat voortgang gemaakt inzake
de artikels 9.2, 9.4 en 9.5.

– Vanwege het adviescomité voor Centraal- en
Oost-Europa ontving ik een positief advies
om te starten met de studie betreffende een
aantal kaaimuren in Klaipeda. Het project
kan dus waarschijnlijk zeer spoedig van start
gaan.

– De administratie Buitenlands Beleid finan-
ciert een project van de KU Leuven in ver-
band met maritieme wetgeving, een belang-
rijk element in de overname door Litouwen
van het "acquis communautaire" van de
Europese Unie.

– Ten slotte werd van 28 maart tot 2 april van
dit jaar door de haven van Oostende een
goodwill-zending naar Litouwen georgani-
seerd. Aan deze zending namen ook twee
ambtenaren van de administratie Waterwe-
gen en Zeewezen deel.

3. Een Vlaamse bedrijvengroep is er inderdaad in
geslaagd de concipiëring, uitbouw en uitbating
toegewezen te krijgen voor de Free Economic
Zone die in Kaunas wordt opgebouwd. Het lijdt
geen enkele twijfel dat de goede politieke rela-
ties tussen Vlaanderen en Litouwen een belang-
rijke rol bij deze toewijzing hebben gespeeld.
De president van Litouwen heeft dit ter gele-
genheid van zijn recent bezoek aan Antwerpen
overigens publiek bevestigd.

Of door de kanalisering van de rivier die Kau-
nas verbindt met de zee, Kaunas zal worden uit-
gebouwd tot haven, kan op dit ogenblik nog niet
worden uitgemaakt, maar zal zeker worden
onderzocht bij de conceptiefase voor de Free
Economic Zone.
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Vraag nr. 153
van 27 april 1998
van de heer HERMAN SUYKERBUYK

Polen  –  Samenwerkingsprojecten

In de Beleidsbrief Vlaams Buitenlands Beleid  –
Beleidsprioriteiten 1998, wordt verwezen naar de
bijeenkomst van de Vaste Gemengde Commissie,
ter uitvoering van de verdragen met Polen, in de
herfst van 1997 (Stuk 808 (1997-1998)  –  Nr. 1, blz.
6  –  red.).

1. Welke personen zetelen namens Vlaanderen in
die commissie (naam en functie) ?

2. Hoe dikwijls heeft die gemengde commissie
vergaderd en met welke agenda ?

3. Hoeveel samenwerkingsprogramma's bestaan
er, opgedeeld per discipline ?

4. Kan meer bepaald de stand van zaken worden
meegedeeld van wat werd afgesproken inzake
leefmilieu, natuurbehoud en landinrichting ? 

Antwoord

In de herfst van 1997 had de gemengde commissie
ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord tus-
sen Vlaanderen en de Republiek Polen plaats in
Warschau, namelijk van 16 tot 18 september.

Deze gemengde commissie is een ambtelijke com-
missie, die  –  zoals ook voor andere landen het
geval is  –  wordt voorgezeten door de hoogste
ambtenaar bevoegd voor het Buitenlands Beleid
en waarvan voorts ambtenaren deel uitmaken van
de (meeste) administraties die invulling geven aan
het werkprogramma (die dus voorstellen deden
voor projecten in Polen en bereid zijn die mee te
financieren).

1. De lijst van de delegatieleden vindt de Vlaamse
volksvertegenwoordiger in het werkprogramma
dat op 18 september werd ondertekend en dat
hem via het secretariaat van het Vlaams Parle-
ment wordt opgestuurd (bijlage).

2. De gemengde commissie vergadert (zoals dat is
vastgelegd in het samenwerkingsakkoord) om
de twee jaar, afwisselend in Brussel en War-
schau. De vorige commissie had plaats in Brus-
sel op 4 en 5 mei 1996.

De commissie kwam bijeen vanaf 16 september
en de ondertekening van het werkprogramma
had plaats op 18 september, 's middags.

3. Er bestaat slechts één werkprogramma, waarin
per hoofdstuk de verschillende bevoegdheids-
domeinen van Vlaanderen, als disciplines, aan
bod komen.

4. In het werkprogramma vindt de Vlaamse volks-
vertegenwoordiger onder hoofdstuk 9 "Milieu-,
Natuur- en Landinrichting" de mogelijkheden
tot samenwerking die werden afgesproken.

Ter uitvoering van dat samenwerkingsprogram-
ma werden reeds de volgende initiatieven geno-
men inzake leefmilieu, natuurbehoud en landin-
richting :

– art. 9.7. : een project inzake riviervisserijon-
derzoek : het Vlaams Instituut voor Bos-
bouw enWildbeheer zal zijn expertise inzake
"visindex" ter beschikking stellen van de
Poolse partner. Nog voor eind 1998 zal een
financieringsvoorstel worden voorgelegd aan
de minister ;

– art. 9.5. en 9.6. : in samenwerking met het
Poolse Instituut voor Dendrologie van de
PoolseAcademie van Wetenschap worden
samenwerkingsprojecten uitgewerkt inzake
"problematiek van de eikensterfte" en
"voorkomen van roestrassen op populier" ;

– art. 9.2. : de administratie Buitenlands Beleid
financierde een internationaal seminarie
over de gevolgen van de overstromingen in
1997, dat in maart 1998 in Lublin werd
gehouden. Tijdens dit seminarie werden
lezingen gehouden door OVAM.

(Bovenvermelde bijlage ligt ter inzage bij het secre-
tariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schriftelij-
ke Vragen  –  red.)

Vraag nr. 154
van 27 april 1998
van de heer HERMAN SUYKERBUYK

Zuid-Afrika  –  Stimuleringshulp zelfstandig onder-
nemen

In 1996 zijn, in het kader van de samenwerking
Vlaanderen-Zuid-Afrika, meerdere projecten
ondersteund die gericht zijn op het stimuleren van
het zelfstandig ondernemen.
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1. Passen deze projecten in een nationaal, hetzij
provinciaal overheidskader zoals het in Zuid-
Afrika bestaat ?

Ik neem aan dat de VZW Disop, waarmee
Vlaanderen een overeenkomst heeft afgesloten,
een hoofdlocatie heeft en eventueel streekafde-
lingen. Kan daarover informatie worden gege-
ven ?

2. Met welke instellingen wordt door NCMV
(Organisatie van Zelfstandige Ondernemers
NCMV) en VKW (Vlaams Verbond van Kriste-
lijke Werkgevers en Kaderleden) samengewerkt
om hun vormingsinitiatieven uit te werken ?
Waar zijn die gelokaliseerd ?

3. Kan op dit ogenblik een beperkte evaluatie
worden gegeven betreffende de volgende aan-
gelegenheden :

– het aantal geïnteresseerden dat zich voor
vorming heeft aangeboden ;

– het verband tussen de vormingsinitiatieven
en het opstarten, hetzij uitbreiden van
bestaande zelfstandige ondernemingen ; is
het resultaat tot op heden positief en kan dat
in meetbare gegevens met inbegrip van de
locatie worden medegedeeld ;

– de verhouding, qua opleiding, tussen zwar-
ten, blanken en kleurlingen ?

Antwoord

1. De niet-gouvernementele organisatie Disop
VZW, die door de Vlaamse Gemeenschap
wordt gesubsidieerd voor een opleidingsnet
voor landbouwers in Zuid-Afrika, doet voor die
opleiding een beroep op de Boskop-opleidings-
groep. Boskop is een nationaal opleidingscen-
trum met als hoofdkantoor Boskop, Potchef-
stroom in de Noordwest Provincie van Zuid-
Afrika. Boskop is werkzaam in alle Zuid-Afri-
kaanse provincies en bestaat uit twee hoofdcen-
tra (noordelijk en zuidelijk deel van het land).

Bij het project zijn  –  behalve de lokale
gemeenschappen, die hun mensen selecteren
om aan de opleiding deel te nemen  –  onder
andere ook volgende groepen betrokken :

– de Nationale Departementen Landbouw,
Grondverdeling, Gezondheid en het "Recon-

struction and Development Programme
(RDP) kantoor" ;

– de Provinciale Departementen van Land-
bouw.

Gedeeltelijk financiële ondersteuning is er ook
van het Departement van Arbeid (Werknemers-
en Werklozenopleidingsprogramma).

2. Het VKW, dat een opleiding wil verstrekken
aan twee groepen van ondernemers, rekruteert
één groep in Gauteng (via de Johannesburg
Chamber of Commerce and Industry, de Agan-
ang Basadi Business Association van vrouwelij-
ke ondernemers en de zwarte Chamber of Com-
merce van Benoni) en één groep in Durban (via
de lokale Handelskamer en het Belgisch Consu-
laat). Ook geïnteresseerde instanties in de West-
Kaap, Mpumalanga en Vrijstaat kunnen in het
programma instappen mits Zuid-Afrikaanse
financiering.

Het opleidingsproject dat het NCMV in 1995
uitvoerde rond "de ontwikkeling van het zelf-
standig ondernemen in Zuid-Afrika" liep in
samenwerking met de SBDC (Small Business
Development Corporation) en in samenspraak
met de Zuid-Afrikaanse overheid via het
Ministry of Trade and Industry. Een tweede pro-
ject "ontwikkeling en bevordering van kleine,
middelgrote en micro-ondernemingen in de
republiek Zuid-Afrika" loopt in samenwerking
met het Departement of Trade and Industry, de
provincie Vrijstaat en SBDC.

3. Het feit dat Disop en Get Ahead opleidingen
verstrekken in Zuid-Afrika door Zuid-Afrika-
nen, terwijl VKW en VZW Vlasem (Vlaamse
Senioren voor Advies, Management, Enginee-
ring) hoofdzakelijk opleidingen verzorgen in
Vlaanderen door Vlamingen, heeft zijn invloed
op het aantal deelnemers aan de cursussen en
op de verhouding, qua opleiding, tussen zwar-
ten, blanken en kleurlingen. Het NCMV neemt
een aparte positie in, die verder wordt toege-
licht.

a) Boskop, het opleidingscentrum waarmee
Disop samenwerkt, werkt met een mobiele
opleiding ; dit betekent dat de opleider met
wagen, caravan en opleidingshulpmiddelen
naar de boeren trekt en dat deze worden
opgeleid in de dorpen waar ze wonen ; met
deze manier van werken leidt Boskop jaar-
lijks enkele duizenden mensen op in korte
vaardigheidscursussen.
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b) Ook de activiteiten van Get Ahead hebben
een groot bereik, zowel geografisch (werk-
zaam in reeds meer dan 40 gebieden) als
kwantitatief. Get Ahead Development
beoogt naast een gedegen technische oplei-
ding (elektriciteit, autoreparatie, beglazing,
schilder- en spuitwerk, enzovoort) een zake-
lijke training aan zwarte en gekleurde werk-
lozen te verzorgen, zodat deze cursisten de
kans krijgen om zelf een kleine zaak op te
starten of beter voorbereid bij een kleine
ondernemer aan de slag te gaan.

c) De VZW Vlasem heeft als doel in het gesub-
sidieerde project 25 directie- en kaderleden
uit Zuid-Afrika  –  bij voorkeur zwarten en
kleurlingen  –  een beter inzicht te geven in
belangrijke aspecten van het bedrijfsleven en
hen zo te helpen om te overleven in een
markteconomie.

d) Het voorgestelde Gazelle-programma 1998
van het VKW omvat de opleiding van twee
groepen van maximum 25 personen, geselec-
teerd uit zwarte bedrijfsleiders-eigenaars van
een onderneming ; er wordt getracht één
groep samen te stellen uit uitsluitend vrou-
wen.

In 1997 nam 32 procent deel aan het oplei-
dingsprogramma (16 mannen en 16 vrou-
wen).

e) In het project van het NCMV wordt rond
vier specifieke aspecten gewerkt :

– de uitbouw van een vormingscentrum in
de provincie Vrijstaat : dit houdt de orga-
nisatie in van praktijkgerichte beroepsop-
leidingen voor KMMO-werkgevers en
-werknemers met als doel de mogelijk-
heid te bieden tot permanente vorming ;

– de realisatie van een bedrijvencentrum
(incubator) voor kleine ondernemingen :
hiermee wil men de ontplooiingskansen
van jonge bedrijven maximaliseren door
de opstartkosten te drukken en ontmoe-
tingskansen te creëren voor jonge onder-
nemers binnen de regio en met Vlaamse
bedrijven ;

– de verdere uitwerking van het "teach the
teachers"-luik : door de uitnodiging van
Zuid-Afrikaanse KMMO-verantwoorde-
lijken naar Vlaanderen hoopt men hen
een beter inzicht te geven in de werking,

de organisatie en de doelstellingen van de
verschillende KMMO-geledingen in
Vlaanderen, België en op Europees vlak ;

– de verdere realisatie van verbindingskan-
toren in Johannesburg en Kaapstad,
waardoor de samenwerking tussen
Vlaamse en Zuid-Afrikaanse KMMO's
wordt aangemoedigd.

Het is niet mogelijk om in dit stadium aan te
geven hoeveel personen via dit project zullen
worden opgeleid.

4. Omdat de meeste vormingsinitiatieven nog
maar recentelijk van start gingen, is het op dit
ogenblik nog niet mogelijk concrete resultaten
te geven. De stand van zaken is de volgende.

a) De eerste fase in het project van de VZW
Disop loopt over een periode van twaalf
maanden in 1997-1998 ; het ministerieel
besluit dateert van 17 december 1997 en de
eerste schijf werd uitbetaald op 28 januari
1998 ; als voorwaarde voor de uitbetaling van
de tweede schijf wordt onder andere een tus-
sentijds verslag gevraagd ; op dat ogenblik
zal kunnen worden geoordeeld over de eer-
ste resultaten.

b) Het project "Technical and business trai-
ning" van Get Ahead werd gesubsidieerd bij
ministerieel besluit van 23 december 1997 ;
de eerste schijf werd in betaling gesteld op
24 maart 1998, nadat door de projectaanvra-
ger bevestigd was dat het project effectief
gestart was ; voorlopig zijn nog geen resulta-
ten bekend.

c) Het project van de VZW Vlasem is gestart
op 14 februari 1998 ; momenteel (tot 21 mei
1998) verblijven 22 cursisten voor een werk-
bezoek in Vlaanderen ; de resultaten zullen
kunnen worden beoordeeld bij afronding
van het project. Deze VZW heeft wel reeds
resultaten geboekt met een gelijkaardig pro-
ject in Letland.

d) Op basis van de opleidingen van het VKW in
1996 en 1997 :

– werd één nieuwe onderneming opgericht
en is een andere in oprichting ;

– hebben een aantal ondernemers besloten
om samen te werken om grotere orders
binnen te halen ;
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– ontstond het "Greater Sowetan Initiati-
ve" als een antwoord op tekorten aan
kapitaal en krediet ;

– werd de "Aganang Basadi Business Asso-
ciation" opgericht, een vereniging van uit-
sluitend vrouwelijke ondernemers ;

– werd door een groep deelnemers een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten
met de Belgische Handelskamer in
Johannesburg ;

– werden in verschillende sectoren handels-
relaties met Vlaamse partners opgezet.

e) Het project opgezet door het NCMV is nog
maar net gestart ; het besluit van de Vlaamse
regering dateert van 17 december 1997 ; de
eerste schijf werd in betaling gesteld op 16
januari 1998 ; voorlopig zijn nog geen resul-
taten bekend.

Vraag nr. 155
van 27 april 1998
van de heer HERMAN SUYKERBUYK

Zuid-Afrika  –  Rode Kruishulp

In het kader van de samenwerking Vlaanderen-
Zuid-Afrika werd in 1996 12 miljoen uitgetrokken
ten voordele van het Rode Kruis Vlaanderen en
het Zuid-Afrikaanse Rode Kruis. Het dient om het
netwerk van het Rode Kruis in de Kaap te ontwik-
kelen en te versterken.

1. Betekent de omschrijving "opleidingsmateriaal
op het vlak van thuiszorg, basisgezondheidszorg
op gemeenschapsniveau", dat het samenwer-
kingsproject van het Rode Kruis verder reikt
dan eerste onmiddellijke en dringende zorg- en
hulpverlening ?

2. Wat is de huidige stand van het project ? Is met
de bouw van het geplande nationale trainings-
centrum reeds begonnen ? Wat is de locatie ?

3. Op hoeveel plaatsen zijn teams actief, met vrij-
willigers enerzijds en lesgevers anderzijds ?
Welke locaties (ook ziekenhuizen) betreft het ?
Hoeveel deelnemers zijn er respectievelijk voor
deze projecten ? Hoeveel personen gaan vanuit
Vlaanderen ter plaatse ? Hoeveel zijn er perma-
nent ? 

Antwoord

In 1995, en niet in 1996, werd 12 miljoen toegekend
aan het Rode Kruis Vlaanderen voor het project
"Kaap 2000". Het was de bedoeling om het net-
werk te ontwikkelen en te versterken van het
Zuid-Afrikaanse Rode Kruis. De afschaffing van
het apartheidssysteem na de verkiezingen in april
1994 heeft niet enkel op het politieke terrein zijn
sporen nagelaten, maar had ook belangrijke gevol-
gen voor de activiteiten van het Zuid-Afrikaanse
Rode Kruis, dat eind vorige eeuw door blanken
werd opgericht en lange tijd een weerspiegeling is
geweest van de politieke en sociale verhoudingen
binnen het land. In samenwerking met het Interna-
tionale Comité van het Rode Kruis en de Interna-
tionale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve
Maanverenigingen werd een plan uitgewerkt voor
de reorganisatie van het Zuid-Afrikaanse Rode
Kruis. Het project "Kaap 2000" maakte daar deel
van uit. Het project werd eind 1996 volledig over-
gedragen aan het Zuid-Afrikaanse Rode Kruis.

Wat de concrete vragen betreft, kan ik het volgen-
de antwoorden.

1. Het project reikt inderdaad veel verder dan eer-
ste onmiddellijke en dringende zorg- en hulp-
verlening.

Het opleidingsmateriaal dat werd ontwikkeld in
het kader van het thuiszorgluik van het project
Kaap 2000 diende als lesmateriaal voor Rode
Kruisvrijwilligers die een opleiding kregen in
verzorgingstechnieken, specifiek gericht op de
verzorging van HIV/AIDS-patiënten in hun
thuisomgeving. In het kader van deze opleiding
werd ook veel aandacht besteed aan het sensibi-
liseringsaspect van de gemeenschap rond de
AIDS-problematiek. Dergelijke opleidingen
vonden plaats in Kaapstad, Durban, Soweto en
Port Elisabeth. Het betreft hier dus een lange-
termijnaanpak, waarbij het hoofd wordt gebo-
den aan het groeiend probleem van AIDS/HIV-
patiënten die, gezien de gebrekkige opvangmo-
gelijkheden binnen de medische structuren,
noodgedwongen thuis dienen te worden ver-
zorgd.

Daarnaast vond in Vrijstaat en Port Elisabeth
een meer algemene basisopleiding plaats voor
jongeren binnen het kader van de sensibilise-
ringscampagnes van de jeugd rond AIDS ("peer
education"). De jongeren kregen een cursus
over Rode Kruisprincipes, eerste hulp, basisge-
zondheidszorg op gemeenschapsvlak en AIDS.
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2. Het project werd na een interne doorlichting
van het Zuid-Afrikaanse Rode Kruis in maart
1996 gereoriënteerd. Als resultaat hiervan wer-
den de projectactiviteiten meer toegespitst op
rampenparaatheid en -preventie. Dit betekende
geen breuk met de oorspronkelijke opzet van
het project, maar veeleer een accentverlegging.

Door de jaren heen bouwde het Zuid-Afrikaan-
se Rode Kruis een uitstekende reputatie op als
verstrekker van hulp bij rampen. Het heeft in
het recente verleden hulp geboden bij een ganse
reeks calamiteiten : branden, stormen, droogte,
industriële rampen, conflicten, ... Eind 1996
werd het project volledig overgenomen door
het Zuid-Afrikaanse Rode Kruis. De huidige
stand van zaken werd opgevraagd en zal de
Vlaamse volksvertegenwoordiger zo spoedig
mogelijk worden meegedeeld.

3. Het Zuid-Afrikaanse Rode Kruis beschikt over
11.000 vrijwilligers die een opleiding hebben
gekregen in rampenparaatheid en -preventie.

In het kader van het project Kaap 2000 werd
door de Vlaamse Gemeenschap de volgende
ondersteuning verleend :

– bevoorrading van 38 verschillende opslag-
plaatsen van het Zuid-Afrikaanse Rode
Kruis over het ganse land in hulpmateriaal :
dekens, plastic zeilen, keukensets, generators,
tenten, jerrycans ;

– verbetering van communicatiesystemen ;

– uitbouw van het opleidingsprogramma in
rampenparaatheid en -preventie.

Er is geen permanente aanwezigheid van
Vlaams personeel, maar de projectverantwoor-
delijke van Rode Kruis Vlaanderen bracht ver-
schillende werkbezoeken aan Zuid-Afrika van
telkens ongeveer een week.

Vraag nr. 157
van 30 april 1998
van de heer PIETER HUYBRECHTS

KIA en Hyundai  –  Investeringssteun

Autoconstructeur KIA vestigde zich in 1993 in de
Meerse transportzone langs de E19. Bedoeling was
om na verloop van tijd het Europees distributie-
centrum naar de Kempen te halen. In 1995 zou de
Koreaanse groep Hyundai in Geel een assemblage-
bedrijf oprichten. Tegen 1998 werden een vijfhon-
derdtal nieuwe jobs in het vooruitzicht gesteld.
Doch een jaar geleden sloot Hyundai Heavy Indus-
tries Europe NV haar productieafdeling in Geel.

Met een totaal personeelsbestand van een zeven-
tigtal mensen loste Hyundai in Geel en KIA in
Meer de verwachtingen helemaal niet in.

Kan de minister-president meedelen hoeveel inves-
teringssteun KIA en Hyundai van de Vlaamse
overheid hebben gekregen bij hun keuze voor de
Kempen ? 

Antwoord

Deze vraag heeft betrekking op een aangelegen-
heid die tot de bevoegdheden behoort van mijn
collega Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, KMO, Landbouw en Media.

Vraag nr. 158
van 30 april 1998
van mevrouw NELLY MAES

Cultureel ambassadeur  –  Evaluatie

De jury die de kandidaturen voor het toekennen
van de titel "cultureel ambassadeur van Vlaande-
ren" moet beoordelen, heeft dit jaar aan minister-
president Luc Van den Brande en minister van
Cultuur, Gezin en Welzijn Luc Martens de aanbe-
veling gedaan om geen extra geldbedragen te ver-
binden aan het toekennen van de titel, en de hier-
door vrijgekomen bedragen toe te voegen aan de
begroting voor cultuur.

1. Werd er reeds een algemene evaluatie gemaakt
over de betekenis van het concept "culturele
ambassadeur" voor de uitstraling van de Vlaam-
se cultuur, zowel op binnenlands als op interna-
tionaal vlak ?

2. Is de regering het eens met de voorstellen van
de jury wat de aanwending van de Vlaamse
geldmiddelen betreft ? Met andere woorden,
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werd er reeds een doelmatigheidsstudie over in
te zetten middelen voor Cultuur overwogen, de
besteding voor de culturele ambassadeurs inbe-
grepen ?

N.B. Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Luc Martens, minister van Cultuur,
Gezin en Welzijn.

Antwoord

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen
naar het antwoord van de heer Luc Martens,
Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn.

(Zie : Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 16 van
26 juni 1998, blz. 2201  –  red.)

Vraag nr. 159
van 5 mei 1998
van de heer ETIENNE VAN VAERENBERGH

Universitaire magistratenopleiding  –  Overleg met
Justitie

In de commissie Justitie van de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers is men begonnen met de
bespreking van de voorontwerpen over de Hoge
Raad voor de Magistratuur en het Benoemings- en
Bevorderingscollege.

Men voorziet daarin ook de oprichting van een
"Academisch College". Het betreft hier een colle-
ge dat zich zou bezighouden met opleiding en per-
manente vorming van magistraten.

Daar onderwijs een gemeenschapsmaterie is, rijst
terzake een probleem, of kan er zich in de toe-
komst een probleem voordoen. De vraag rijst
inderdaad of er aan de universiteiten al dan niet
een afdeling, aanvullende vakken, of een interuni-
versitair centrum dient te worden opgericht dat
zich bezighoudt met de opleiding en permanente
vorming van magistraten.

Kan de minister meedelen of terzake door de fede-
rale minister van Justitie contact werd opgenomen
met de universiteiten, met de minister-president of
de minister van Onderwijs ?

Wat was, in voorkomend geval, het standpunt van
de minister ?

N.B. Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Luc Van den Bossche, minister vice-
president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Onderwijs en Ambtenarenza-
ken.

Antwoord

De afgelopen maanden zijn in de Verenigde Com-
missie voor de Grondwetsherziening en Justitie
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers wets-
ontwerpen besproken die onder meer betrekking
hebben op de instelling van een Hoge Raad voor
de Justitie en een Benoemingscollege voor magi-
straten. In dit kader heeft de federale regering
tevens de oprichting van een derde instantie voor-
gesteld, de Academische Raad. Deze Raad zou
belast worden met de organisatie van de toegang
tot het ambt van magistraat, zoals de examens inza-
ke beroepsbekwaamheid en de vergelijkende exa-
mens voor de gerechtelijke stage en de permanente
vorming van de magistraten.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het
opstellen van richtlijnen en programma's en de
concrete uitvoering op het terrein. Wat dit laatste
betreft, gebeurt dit thans reeds in samenwerking
met de universiteiten, doch met het oog op een
meer gestructureerde samenwerking vonden con-
tacten plaats tussen de voorgaande minister van
Justitie en de decanen van de rechtsfaculteiten.

Inmiddels is tijdens het recente federaal overleg
besloten dat per gemeenschap een magistraten-
school wordt opgericht in de vorm van een inter-
universitair centrum. Dit zal nader worden gere-
geld in een samenwerkingsakkoord tussen de fede-
rale overheid en de gemeenschappen, waarbij ook
in een functionele band met de Hoge Raad (die
bevoegd blijft voor de organisatie van de examens
die toegang verlenen tot het ambt en de adviezen
inzake de vorming van en tot magistraat) moet
worden voorzien.

(Antwoord Luc Van den Bossche : Bulletin van Vra-
gen en Antwoorden nr. 16 van 26 juni 1998, blz.
2137  –  red.)
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Vraag nr. 160
van 5 mei 1998
van de heer FILIP DEWINTER

Euro 2000-subsidies  –  Bestemming

Op vrijdag 24 april 1998 maakte het organisatieco-
mité van Euro 2000 bekend dat de kandidatuur
van Antwerpen voor de organisatie van een aantal
wedstrijden in het kader van Euro 2000 definitief
afgewezen is. Met andere woorden, er komt geen
Europees voetbal in Antwerpen.

Graag had ik van de minister-president vernomen
wat er gebeurt met de 250 miljoen frank subsidies
die de Vlaamse regering beloofd had voor de bouw
van het Antwerpse Eurostadion ? 

Antwoord

De Euro 2000-subsidie werd door de Vlaamse
regering beslist ter bevordering voor de promotie
en bekendmaking van Vlaanderen in binnen- en
buitenland in het raam van de internationale uit-
straling van de Europese voetbalkampioenschap-
pen Euro 2000.

Indien er, na de afwijzing door het organisatieco-
mité van Euro 2000 van de kandidatuur van Ant-
werpen voor de organisatie van een aantal wed-
strijden, geen andere evenwaardige voorstellen
worden ingediend, zullen de gereserveerde kredie-
ten elders worden aangewend, in de lijn van de
vooropgestelde doelstelling, met name de interna-
tionale uitstraling van Vlaanderen in binnen- en
buitenland.

Op dit ogenblik is er voor de vrijgekomen kredie-
ten evenwel nog geen concrete bestemming.

Ik verwijs voor het overige naar mijn antwoord op
een gelijkaardige actuele vraag van de Vlaamse
volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck op woens-
dag 29 april 1998 (Handelingen nr. 40 van 29 april
1998, blz. 1-2  –  red.).

Vraag nr. 161
van 5 mei 1998
van de heer CHRIS VANDENBROEKE

Interreg II West-Vlaanderen/Nord-Pas-de-Calais  –
Resterende middelen

Omtrent de inzet van de Interreg II-middelen met
betrekking tot de grensoverschrijdende samenwer-
king met de departementen Nord en Pas-de-Calais
blijft, zeker naar de toekomst toe, enige onduide-
lijkheid bestaan. Globaal gaat het hierbij om een
toegezegd budget van 720 miljoen voor de periode
1994-1999.

Meer bepaald inzake de finalisatie van dit geheel
rijzen enkele aanvullende punctuele vragen.

1. Hoeveel middelen zijn er namelijk van de toe-
gekende enveloppe nog inzetbaar voor 1998 en
1999 ?

2. Om welke bestemming(en) gaat het precies wat
die periode betreft ? 

Antwoord

Voor het programma Interreg II 1994-1999 tussen
Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen kan aan
Vlaamse kant worden gerekend op 3,14 miljoen
ECU cofinanciering vanuit de Europese Commis-
sie.

Aangezien het om een relatief beperkt bedrag
gaat, heeft de Vlaamse regering in een compensatie
voorzien via het programma Interreg IIc, dat de
nadruk legt op transnationaliteit, ruimtelijke orde-
ning en mobiliteit. Zo zal 2,3 miljoen ECU van dit
programma worden toegewezen aan projecten met
"West-Vlaamse relevantie".

Bovendien heeft Vlaanderen afgesproken dat aan
Vlaamse kant de Europese cofinanciering van elk
project niet 50 %, maar 40 % zal bedragen. Dit
impliceert dat enerzijds een grotere inspanning zal
gebeuren aan de kant van de Vlaamse overheid en
de provincie, maar dat anderzijds meer middelen
beschikbaar zullen zijn voor concrete grensover-
schrijdende projecten.

Als antwoord op de eerste vraag kan worden
gesteld dat nog 32,39 % van de inzetbare middelen
beschikbaar is voor de periode 1998 en 1999.

Wat de tweede vraag betreft, kan momenteel moei-
lijk worden ingeschat voor welke projecten deze
middelen zullen worden gebruikt. Het is in eerste
instantie aan de expertenwerkgroep en het comité
van toezicht om de toekomstige voorstellen te
onderzoeken. Niettemin werd bij de start van het
programma bepaald dat in het bijzonder de sector
toerisme prioritair zal worden bekeken.
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Vraag nr. 162
van 6 mei 1998
van de heer FRANCIS VERMEIREN

Vrind 1997  –  Productiekostprijs

Door de administratie Planning en Statistiek van
het departement Algemene Zaken en Financiën
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
werd recentelijk een document verspreid met de
Vlaamse Regionale Indicatoren 1997 (Vrind).

Het is een bijzonder lijvig werk geworden, dat een
groot aantal zeer uiteenlopende gegevens omvat
met statistieken, de resultaten van diverse peilin-
gen. Het biedt een globaal beeld van de domeinen
waarvoor de Vlaamse regering bevoegd is. Als refe-
rentiewerk is het zeker waardevol.

1. Hoeveel exemplaren van deze Vlaamse Regio-
nale Indicatoren werden er gedrukt ?

2. Wat was de totale kostprijs voor het drukken
van Vrind ?

3. Door welke organisatie of instellingen werden
de peilingen verwezenlijkt die in Vrind zijn
opgenomen, onder meer in verband met de
mening van de Vlamingen over het beleid inza-
ke ruimtelijke ordening ? Wat was de kostprijs
voor deze peilingen ? 

Antwoord

1. De Vlaamse Regionale Indicatoren (Vrind) edi-
tie 1997 zijn gedrukt in een oplage van 4.500
exemplaren.

2. De kostprijs voor de lay-out en voor het druk-
ken van deze publicatie bedraagt in totaal
1.983.200 frank.

3. De peilingen waarvan in Vrind de resultaten
zijn opgenomen, zijn gebaseerd op een jaarlijkse
survey, uitgevoerd door de Vlaamse administra-
tie voor Planning en Statistiek. Jaarlijks worden
1.500 Vlamingen, inclusief Brusselse Vlamingen,
tussen 16 en 75 jaar bevraagd over heel diverse
thema's, zoals tevredenheid, milieugedrag, hou-
ding ten aanzien van de welvaartsstaat, vrije-
tijdsbesteding, enzovoort. Twee metingen,
respectievelijk in 1996 en in 1997, werden reeds
georganiseerd, een derde loopt en zal in juni
worden afgerond. In de peiling van 1997 werd

een module over het beleid inzake ruimtelijke
ordening opgenomen.

Het veldwerk en de codering van deze onder-
zoeken worden uitbesteed : in 1996 bedroeg de
kostprijs voor de uitbesteding 4.712.950 frank,
in 1997 4.956.000 frank. Een eerste ruwe bewer-
king van het survey-materiaal gebeurt door de
administratie Planning en Statistiek (APS).
Naast de opname van resultaten in Vrind wordt
het survey-materiaal ook gebruikt voor andere
publicaties, bijvoorbeeld Stativaria-nummers, en
voor diepgaander wetenschappelijk onderzoek.
De resultaten van deze eerste onderzoeken
werden voorgesteld op het colloquium "Vlaan-
deren gepeild !" op vrijdag 29 mei 1998.

Belangrijkste doelstelling van de surveys is ech-
ter tot langetermijnanalyses te komen. Daarom
dienen deze metingen minstens jaarlijks te
gebeuren. Daarbij wordt een vast gedeelte
opnieuw bevraagd, terwijl de vaste vraagmodu-
les worden aangevuld met variabele thema's. Zo
werd in 1996 dieper ingegaan op de perceptie
van dualiteit in de samenleving en het draagvlak
voor een milieubeleid. In 1997 kwamen ruimte-
lijke ordening, mobiliteit en nieuwe technolo-
gieën aan bod.

APS gebruikt naast dit eigen databestand rond
waarden, opvattingen en gedragingen ook ander
survey-materiaal. Daarvoor wordt onder andere
een beroep gedaan op de databestanden van de
Panelstudie bij de Belgische Huishoudens
(PSBH). Nog andere onderzoeksresultaten wor-
den gehaald uit aanvullende enquêtes, waaron-
der bijvoorbeeld de studie "Jongeren en
gezondheid in Vlaanderen", drie onderzoeken
die in 1990, 1994 en 1996 door de UGent en
UIA in opdracht van het departement Onder-
wijs van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap werden uitgevoerd. Vermits het
hier om onderzoeken gaat in opdracht van de
Vlaamse Gemeenschap, kan APS gratis van
deze data gebruikmaken. Eveneens gratis en
vrij beschikbaar zijn bijvoorbeeld de jaarversla-
gen van Vlaamse openbare instellingen en de
regionaal opgesplitste NIS-statistieken (Natio-
naal Instituut voor de Statistiek).

Kortom, alles wat aan statistisch materiaal over
Vlaanderen in officiële enquêtes of via weten-
schappelijk onderzoek wordt gepubliceerd,
wordt maximaal gevaloriseerd in de publicaties
van de administratie Planning en Statistiek.
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Vraag nr. 163
van 8 mei 1998
van mevrouw VEERLE HEEREN

Toerismefaciliteiten voor gehandicapten  –  Maatre-
gelen

Personen met een handicap of minder mobiele per-
sonen hebben het fundamenteel recht om deel te
nemen aan het maatschappelijk gebeuren. Toeris-
me maakt steeds meer deel uit van dat maatschap-
pelijk gebeuren, maar toch blijft het voor heel wat
gehandicapten moeilijk om aan toerisme te doen.

Het project "Toegankelijkheid binnen het jeugd-
en sociaal toerisme in Vlaanderen" werd in 1994
door het toenmalig Vlaams Commissariaat-Gene-
raal voor Toerisme (nu Toerisme Vlaanderen)
opgestart met als doel de toegankelijkheid van de
logiesverstrekkende bedrijven binnen het jeugd- en
sociaal toerisme te onderzoeken en hierover infor-
matie te verstrekken aan de doelgroepen.

De centra voor sociaal toerisme zijn meestal recen-
telijk gebouwd en houden bij de oprichting van het
centrum rekening met voorzieningen voor minder
mobiele personen.

De centra voor jeugdtoerisme en de jeugdherber-
gen, meestal gehuisvest in oudere gebouwen, kun-
nen een aanpassing financieel of architecturaal niet
aan. Daarenboven bieden de centra voor jeugdtoe-
risme en de jeugdherbergen enkel de hoogstnodige
voorzieningen om het verblijf van hun klanten zo
goedkoop mogelijk te maken. Door voldoende
vraag naar verblijven in deze instellingen hoeven
er geen inspanningen gedaan te worden om meer
publiek te lokken en zodoende de gebouwen voor
minder mobiele mensen meer toegankelijk te
maken.

1. Wordt de toegankelijkheid voor gehandicapten
in de toeristische voorzieningen systematisch
vermeld in de hiertoe uitgegeven brochures ?

Indien dit niet het geval is, wat is hiervoor de
reden ?

2. Heeft de minister reeds maatregelen uitgewerkt
om de nog op te richten centra voor jeugdtoe-
risme en jeugdherbergen te verplichten een
bepaald aantal minimumvoorzieningen aan te
bieden, zodat ook mindervalide personen dit
soort vakanties kunnen ondernemen ? 

Antwoord

1. In een aantal publicaties van Toerisme Vlaande-
ren wordt de toegankelijkheid voor rolstoelpa-
tiënten aangegeven met het daarvoor gebruike-
lijke symbool. Dit is het geval voor de brochures
"Hotels Vlaanderen", "Flanders Budget Holi-
days" en de "Sales Guide". In de brochure
"Toeristische Attracties en Musea" die met de
steun van Toerisme Vlaanderen wordt uitgege-
ven, is eveneens bij elke bezienswaardigheid
aangegeven of ze voor gehandicapten geschikt
is.

In andere brochures wordt deze informatie nog
niet opgenomen, zo onder meer in "Vlaanderen
Vakantieland". Waarschijnlijk zal dit echter
vanaf 1999 wel het geval zijn.

Bij andere logiesvormen zijn er technische pro-
blemen, met name voor de vakantiedorpen en
de kampeerterreinen. Deze bestaan vaak uit
verschillende gebouwen, waarvan sommige wel,
andere niet toegankelijk kunnen zijn. Toerisme
Vlaanderen bekijkt of in de toekomst ook over
deze logiesvormen voor mindervaliden de nodi-
ge informatie kan worden gegeven.

2. De toegankelijkheid van logiesverstrekkende
bedrijven binnen het sociaal jeugd- en volwasse-
nentoerisme is sedert 1992 een bijzonder aan-
dachtspunt bij Toerisme Vlaanderen. Er werd
niet alleen een inventaris aangelegd van de
logiesverstrekkende bedrijven die toegankelijk
zijn. Bij subsidiëringen en de eigen investerin-
gen vormt het aspect toegankelijkheid voor
mindervaliden steeds het onderwerp van een
speciale controle. Zo komt het dat er geen
enkele gesubsidieerde verbouwing plaatsgrijpt
zonder dat dit aspect werd onderzocht. De toe-
gankelijkheid van de infrastructuur vormt één
van de beoordelingselementen voor het verkrij-
gen van subsidie.

Uit de opgedane ervaring blijkt de toegankelijk-
heid voor mindervaliden een zaak van integrale
aanpak, totaal herdenken van het toeristisch
onthaalconcept. Het vormt geen losstaand gege-
ven dat afzonderlijk kan worden aangepakt ; het
vormt, naast modernisering, efficiënte werking
en brandveiligheid, een belangrijk element bij
verbouwingen.

De realisatie hangt uiteraard af van de beschik-
bare middelen. De oplossing bestaat erin ofwel
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één of meerdere kamers geschikt te maken voor
mindervaliden, ofwel toilet en/of douchevoor-
zieningen op de gang te creëren. De toegang tot
de niveaus gebeurt via loopbruggen en/of aan-
gepaste liften. Gelijkvloerse verdiepingen moe-
ten toegankelijk zijn en voorzien van speciaal
sanitair voor mindervaliden. Uiteraard vergt
elke infrastructuur een aangepaste oplossing.

Naast het sociaal toerisme worden ook de pro-
jecten "toeristische uitrusting" beoordeeld op
toegankelijkheid ; diverse recreatiedomeinen
hielden hiermee reeds rekening. Het decreet op
de openluchtrecreatieve verblijven verplicht het
bezit van een mindervalidentoilet.

Vraag nr. 164
van 15 mei 1998
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Export Vlaanderen  –  Personeelsstatuut

Naar verluidt zouden de besprekingen rond het
nieuwe statuut van de personeelsleden van Export
Vlaanderen nog niet zijn afgerond. Er zouden eerst
nog een aantal juridische aspecten nader moeten
worden uitgediept.

Kan de minister-president verduidelijken om welke
aspecten het gaat ?

Klopt het dat het statuut vóór de zomervakantie
klaar zal zijn ? 

Antwoord

De besprekingen rond het ontwerppersoneelssta-
tuut van Export Vlaanderen zijn inderdaad nog
niet afgerond.

Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de
Vlaamse regering ook voor Export een rechtsposi-
tieregeling kan uitwerken die stimulerend werkt,
met het oog op een optimale dienstverlening aan
de bevolking. Responsabilisering gekoppeld aan
aanspreekbaarheid, vereenvoudiging en doorzich-
tigheid van de regelgeving, een adequaat systeem
van functioneringsevaluatie passend in een
managementscyclus en verloning op basis van pres-
taties zijn daarbij belangrijke elementen. Het ont-
werp moet ook passen binnen de algemene
beleidslijnen-ambtenarenzaken van de Vlaamse
regering.

Het nieuwe personeelsstatuut voor Export Vlaan-
deren moet uiteraard ook rekening houden met de
verworven rechten van de personeelsleden die van
de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
werden overgedragen. De wijze waarop dit vanuit
een functionele invalshoek kan gebeuren, wordt
momenteel juridisch onderzocht.

Het ligt in mijn bedoeling om, in de mate dat dit
onderzoek geen vertraging oploopt én geen aanlei-
ding geeft tot onverwachte problemen, de bespre-
kingen rond het ontwerppersoneelsstatuut nog
vóór het zomerreces op het niveau van de Vlaamse
regering aan te vatten. De definitieve goedkeuring
kan uiteraard maar gebeuren na onderhandeling
met de vakorganisaties en na advies door de Raad
van State. Beide procedures zijn gepland voor het
najaar 1998.

Vraag nr. 165
van 15 mei 1998
van de heer JOHAN SAUWENS

Samenwerking met Algerije  –  Evaluatie

Sinds het Algerijnse leger begin 1992 de verkiezin-
gen opschortte, zijn tussen 65.000 en 80.000 mensen
vermoord in dit Noord-Afrikaanse land. Volgens
psychologen is het leven van minstens 14.000 kin-
deren ernstig ontwricht, door de gewelddadige
dood van hun ouders, door gruweldaden die ze
hebben gezien, door de sfeer van angst waarin ze
opgroeien. Vrouwen zijn dan weer het slachtoffer
van ernstig seksueel misbruik. Tijdens de vasten-
maand ramadan bereikte het bloedige geweld een
nieuw hoogtepunt.

Trouwens, niet alleen gewapende islamfundamen-
talisten maken zich schuldig aan moordpartijen.
Het Algerijnse dagblad Liberté berichtte half april
dat tien gemeentebestuurders, waaronder twee
burgemeesters, en leden van zelfverdedigingstroe-
pen in de provincie Relizane in staat van beschul-
diging zijn gesteld wegens betrokkenheid bij de
moord op meer dan tachtig burgers. Zondag 19
april 1998 meldde de zondagskrant El Watan dat
honderdtwintig politiemannen waren gearresteerd
en aangeklaagd wegens schendingen van de men-
senrechten. Ze worden beschuldigd van moord,
machtsmisbruik, diefstal en corruptie.

Desondanks weigert de Algerijnse regering nog
steeds een onafhankelijk onderzoek van de situatie
in het land door een internationale instelling. De
delegatie van de Europese Commissie kreeg op
maandag 19 en dinsdag 20 januari 1998 zelfs te
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horen dat er geen discussie mogelijk was over de
naleving van de mensenrechten in het geteisterde
land. Bovendien werd elke hulp afgewezen. De
afvaardiging van het Europees Parlement, onder
het voorzitterschap van de Franse christen-demo-
craat André Soulier, viel dezelfde koele ontvangst
te beurt.

In maart verklaarde Mohamed Laichoubi, een
Algerijns parlementslid op bezoek in ons land, dan
weer dat zijn land "blijvende betrekkingen en
goede economische en sociale banden wil" met de
Belgische federatie. België is immers een belangrij-
ke afnemer van Algerijns aardgas. Daarnaast legde
het parlementslid de klemtoon op de centrale lig-
ging en de KMO's om het economische belang van
België te benadrukken. Meteen koppelde hij daar-
aan een vraag naar economische hulp voor Alge-
rije.

In het licht van deze vaststellingen had ik de minis-
ter-president graag volgende vragen gesteld.

1. Welke akkoorden werden respectievelijk door
de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest
en de Vlaamse regering afgesloten met Algerije
en wanneer ?

2. Welke economische banden onderhoudt het
Vlaams Gewest momenteel met Algerije ?

3. Welke culturele banden onderhoudt de Vlaam-
se Gemeenschap momenteel met Algerije ?

4. Welke plaats neemt Algerije in op de lijst van
landen waarnaar bedrijven uit het Vlaamse
gewest exporteren ?

Welke producten worden door bedrijven uit het
Vlaamse gewest uitgevoerd naar Algerije ?

5. Welke plaats neemt Algerije in op de lijst van
landen waaruit bedrijven uit het Vlaamse
gewest importeren ?

Welke producten worden door bedrijven uit het
Vlaamse gewest ingevoerd uit Algerije ?

6. Welk standpunt heeft de Vlaamse regering inge-
nomen over de gewelddadige situatie in Alge-
rije ?

7. Welk(e) standpunt(en) heeft de Vlaamse rege-
ring op de Interministeriële Conferentie voor
Buitenlandse Zaken ingenomen over de
gewelddadige situatie in Algerije ? Hoe moti-

veert de minister-president dit (deze) stand-
punt(en) ?

8. Heeft de Vlaamse regering haar mening over de
situatie in Algerije kenbaar gemaakt aan de
Algerijnse regering ? Zo neen, waarom niet ?

9. Heeft de Vlaamse regering, in het raam van de
bovenvermelde akkoorden en banden bij de
Algerijnse regering en haar standpunt over de
gewelddadige situatie in Algerije, aangedrongen
op een onafhankelijk onderzoek door een inter-
nationale instelling ? Zo neen, waarom niet ?

Heeft de Vlaamse regering reeds overwogen om
alsnog gebruik te maken van deze contacten om
aan te dringen op een onafhankelijk onderzoek
naar de gewelddadige situatie in Algerije door
een internationale instelling ? Zo neen, waar-
om niet ?

10.Heeft de Vlaamse regering in het raam van de
Interministeriële Conferentie voor Buitenland-
se Zaken aangedrongen op een onafhankelijk
onderzoek naar de gewelddadige situatie in
Algerije door een internationale instelling ? Zo
neen, waarom niet ?

Heeft de Vlaamse regering reeds overwogen om
aan te dringen op zo'n onafhankelijk onderzoek
in het raam van de Interministeriële Conferen-
tie voor Buitenlandse Zaken ? Zo neen, waar-
om niet ? 

Antwoord

1. In uitvoering van het Belgisch-Algerijns cultu-
reel akkoord (ondertekend in Brussel op
4.11.1966) heeft de Vlaamse Gemeenschap in
het verleden werkprogramma's afgesloten met
Algerije. Het laatste programma bestreek de
periode 1990-1992. Het werd nadien niet meer
hernieuwd wegens de onstabiele politieke toe-
stand in het land.

2. Gezien het stijgende belang van Algerije als
Vlaamse afzetmarkt, plant Export Vlaanderen
eind november 1998 een multisectorale zaken-
reis, die Algerije met Tunesië combineert.

3. Gelet op het niet meer operationeel zijn van het
cultureel akkoord met Algerije, zijn de culturele
banden van Vlaanderen met Algerije op dit
ogenblik niet-bestaande.
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4. In 1997 exporteerde Vlaanderen 7,811 miljard
frank. De totale BLEU-export (Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie) bedroeg
11,787 miljard. Dit betekent een aandeel voor
Vlaanderen van exact 2/3. De Vlaamse export
steeg hiermee in 1997 met meer dan 50 %. Voor
Vlaanderen is Algerije de 39ste klant. Algerije
komt daarmee net na de Verenigde Arabische
Emiraten, maar vóór Argentië, Egypte, Indone-
sië en Mexico.

Onze belangrijkste exportproducten zijn :

– melk en zuivelproducten 2,1 miljard fr.
– machines en mechanische 

werktuigen 1,3 miljard fr.
– vetten en oliën 1,1 miljard fr.
– suiker en suikerwerk 816 miljoen fr.
– elektrische machines 727 miljoen fr.

5. De BLEU-import uit Algerije bedroeg in 1997
21,7 miljard. Dit cijfer bestaat bijna uitsluitend
uit de invoer van minerale producten (vooral
aardgas), namelijk 21,5 miljard. De import van
andere producten is dus verwaarloosbaar.

6, 7 en 8. De Vlaamse regering heeft zich als dusda-
nig niet expliciet uitgesproken over de geweld-
dadige situatie in Algerije. Vlaanderen sluit zich
aan bij de Belgische en Europese houding in de
benadering van het probleem van de geweldda-
dige situatie in Algerije.

9. Inzake een mogelijk onafhankelijk onderzoek
door een internationale instelling omtrent de
politieke situatie in Algerije schrijft Vlaanderen
zich in in het door de Europese Unie uitgewerk-
te standpunt.

10.Gelet op de initiatieven van de Europese Unie
is deze kwestie niet meer voorwerp geweest van
besluitvorming in het raam van de Interministe-
riële Conferentie voor Buitenlands Beleid.

Vraag nr. 166
van 15 mei 1998
van de heer HERMAN LAUWERS

Vlaamse websites  –  Domeinnamen

Op het Internet gebruikt men zogenaamde
"domain names" als adres voor websites, bijvoor-
beeld : http : // www.dekamer.be of http : //
www.vlaanderen.be (dit is de Vlaamse overheid).

Meestal is het zo dat het "top level domain" in Bel-
gië "be" is en dus verwijst naar een nationale staat.
Nochtans is dit geen verplichting.

Er bestaan ook top level domains voor geografi-
sche omschrijvingen die geen nationale staat zijn,
bijvoorbeeld : AQ  –  Antartica ; GL = Greenland
(behoort tot Denemarken) ; VI = Virgin-Islands
(behoort tot de USA) ; TC = Turks and Cialos
Islands (is een deel van Turkije).

Het zou toch logisch zijn dat de gemeenschappen
in dit land, die op de terreinen waarover zij
bevoegd zijn het staatsgezag uitoefenen zonder
enige voogdij, een afzonderlijk top level domain
zouden krijgen, bijvoorbeeld "vl".

Is het niet noodzakelijk om het top level domain
"vl" te reserveren voor Vlaanderen ?

Zo ja, waarom gebruikt de Vlaamse regering dit
top level domain niet in de eigen communicatie ?

Worden er eventueel initiatieven genomen om het
top level domain "vl" aan te vragen bij de interna-
tionale instanties ? 

Antwoord

De domeinnaamgeving op Internet heeft tot doel
om aan computers (servers) die verbonden zijn
met het wereldwijde net een unieke identificatie te
geven. Het Internet is immers een reusachtig net-
werk van computers die met elkaar verbonden zijn
en informatie uitwisselen. Maar om informatie op
de juiste bestemming te krijgen, is het essentieel
dat elke correspondent een eigen adres heeft.

Dit adres moet logisch zijn en bij voorkeur ook
uniform. Daarom zijn er geleidelijk aan standaar-
den gegroeid, die bepalen hoe een Internetadres in
mekaar steekt. In het geval van Internet wordt een
dergelijk "adressenplan" een domeinnaamsysteem
(DNS) genoemd. Samen met de snelle uitbreiding
van het Internet groeide al gauw de behoefte aan
organisaties die zich op een consequente manier
gingen bezighouden met het registreren van
domeinnamen. Afspraken maken over een adres-
senplan is immers één zaak, maar ervoor zorgen
dat dit adressenplan ook consequent wordt nage-
leefd, is een andere zaak. Die opdracht wordt
waargenomen door diverse domeinnaambeheer-
ders. Zij waken erover dat geen twee dezelfde
domeinnamen aan verschillende computers of net-
werken van computers worden toegekend.
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De domeinnaambeheerders zijn over de hele
wereld verspreid en in de praktijk komt het erop
neer dat in elk land waar Internet is doorgedron-
gen, een domeinnaambeheerder actief is. In België
is dat op dit ogenblik het Departement voor Com-
puterwetenschappen (KULeuven) onder leiding
van prof. Verbaeten (www.dns.be).

Domeinnamen hebben ook een vaste structuur, bij-
voorbeeld www (afkorting voor world wide web),
subdomein, hoogste niveau in de domeinnaamge-
ving, bijvoorbeeld www.vlaanderen.be. Eén van de
componenten in die structuur is een tweelettercode
voor het land, voor een lidstaat, bijvoorbeeld "nl"
voor Nederland, "de" voor Duitsland, "ca" voor
Canada, "be" voor België, enzovoort. Op die
manier kan een Internetgebruiker uit de naamge-
ving afleiden waar de computer (server) die hij via
het wereldwijde netwerk raadpleegt, materieel is
opgeslagen. Zo is er een internationale standaard
ontstaan, waarbij het hoogste niveau in de domein-
naamgeving gebaseerd is op een lijst van landenco-
des. Deze landencodes zijn gebaseerd op de
ISO3166-standaard van 1997 (te vinden op het web
op de webpagina www.iana.org/country codes.txt).
Hierin zijn regio's noch deelstaten opgenomen.

Er zijn twee uitzonderingen in deze internationale
lijst van landencodes.

1. Enkele gebieden die geen nationale staat zijn,
hebben wegens hun geografische ligging een
afzonderlijke code toebedeeld gekregen, bij-
voorbeeld Groenland, Antartica, enzovoort. Dit
onderscheid is uitsluitend gebaseerd op geogra-
fische, en niet op politieke overwegingen. Er is
geen enkel voorbeeld bekend van een federale
staat waar de regio's een eigen code voeren.
Alle federale staten volgen de internationale
lijst met landencodes.

2. De Verenigde Staten. Omdat Internet in de VS
is ontstaan, heeft men daar van in den beginne
geen geografische "discriminator" in de naam-
geving opgenomen. Er was immers nog geen
behoefte om zich geografisch te gaan onder-
scheiden van anderen. De landencode "us"
wordt dus niet gebruikt. Amerikaanse domein-
naambeheerders (Internic e.d.) maken wel een
onderscheid naargelang de "aard" van de aan-
vrager van een domeinnaam : bedrijven krijgen
als extensie com, edu staat voor de onderwijs-
wereld, org voor organisaties, gov voor over-
heidsinstellingen, enzovoort. Pas wanneer
domeinbeheerders in andere landen opdoken, is
men een geografische indicator in de naamge-
ving gaan opnemen.

Vele bedrijven, in het bijzonder internationale
bedrijven, voeren geen geografische aanduiding
in hun domeinnaam, maar kiezen voor het niet-
landgebonden Amerikaanse systeem. Voor
overheden ligt dit uiteraard anders. Daarom
heeft de Vlaamse overheid bij de diensten van
prof. Verbaeten de domeinnaam vlaanderen.be
(en de verschillende taalvarianten flanders.be,
flandern.be, flandes.be, flandres.be) laten regis-
treren. Net zoals bij het deponeren van bijvoor-
beeld een handelsmerk, krijgt men na registratie
van een domeinnaam bij een officiële beheerder
het exclusieve recht om deze domeinnaam te
voeren. In zekere zin word je er eigenaar van.

Dat de domeinnaamgeving de indeling van
landsgrenzen (ook van federale staten) volgt, is
geen kwestie van "staatsgezag", maar van het
volgen van internationale standaarden. Zoals de
nummerplaat van een auto, of een postadres
ook geografisch gebonden is, zo is dus ook de
domeinnaamgeving gebonden aan bepaalde
landsgrenzen. En dat is een zuiver pragmatisch
gegeven.

Vraag nr. 170
van 16 februari 1998
van de heer JACQUES TIMMERMANS

Uitbreiding varkenshouderij Lierde  –  Milieuver-
gunning

Door de Raad van State werd op 20 mei 1997 het
besluit van de minister vernietigd van 8 december
1995 in de zaak Miserez-Lierde inzake het afleve-
ren van een milieuvergunning om een bestaand
kleinschalig landbouwbedrijf van 130 varkens op
een substantiële wijze uit te breiden tot een groot-
schalig landbouwbedrijf met een nieuwe stal in een
landschappelijk waardevol gebied.

Door de Raad van State wordt de vernietiging
gebaseerd op de stelling dat niet werd aangetoond
dat de integratie van een relatief grote stal met drie
voedersilo's in een waardevol en vrij ongeschon-
den valleigebied, dat bovendien gelegen is bij een
natuurgebied, via de opgelegde maatregelen (in
casu een groenscherm) kan, zonder de schoon-
heidswaarde van het gebied in gevaar te brengen.

VLAAMS MINISTER 
VAN LEEFMILIEU EN TEWERKSTELLING

THEO KELCHTERMANS
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In een nieuw besluit van 28 oktober 1997 neemt de
minister een nieuwe beslissing, waarin hij toch een
milieuvergunning aflevert, op basis van een weinig
landschapsvriendelijke motivatie.

1. Waarom negeert de minister het ongunstig
advies van de terzake bevoegde administratie
die stelde dat het aangewezen is om een gaaf en
homogeen gebied in zijn huidige staat te bewa-
ren en dat er wel degelijk stedenbouwkundige
inconveniënten zijn ?

Heeft de minister terzake overleg gepleegd met
de minister van Ruimtelijke Ordening, die in
zijn beleid aldus eenzijdig voor schut wordt
gezet en wordt geconfronteerd met de benade-
ring van een collega die zich baseert op dezelfde
wetgevingen en milieureglementeringen ? 

2. Waarom levert de minister nog een positieve
milieuvergunning af als de bevoegde adminis-
tratie inzake Ruimtelijke Ordening uitdrukke-
lijk vermeldt in een negatief advies dat de
oprichting niet kan ?

Waarom heeft hij deze stedenbouwkundige
onverenigbaarheid niet ingeroepen om de ver-
gunning te weigeren ? Betekent dit dat hij ste-
denbouwkundige onverenigbaarheid als weige-
ringsbasis weigert te hanteren ?

3. Blijft de minister binnen zijn bevoegdheden
door in zijn overwegingen in het kader van een
milieuvergunning stedenbouwkundige argu-
menten en redeneringen te hanteren waardoor
hij de bevoegde overheden inzake bouwvergun-
ningen eenzijdig voor schut zet ?

Werd hierover overleg gepleegd, zo ja met wie
en wat zijn de afspraken ?

In welke mate bindt de minister aldus de minis-
ter van Ruimtelijke Ordening bij het behande-
len van beroepen inzake de bouwvergunningen ?

4. Op welke argumenten baseert de minister zich
om te beweren dat "een groenscherm inpasbaar
is in het landschap en de schoonheidswaarde
ervan niet noodzakelijk in het gedrang hoeft te
brengen" ?

Welke criteria worden hierbij gehanteerd ?

Zijn dit algemene criteria of zijn deze streekge-
richt en gediversifieerd naar bestemmingszone ?

Werden deze overlegd met Arohm (administra-
tie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, en
Monumenten en Landschappen) ?

Waren deze in de aangevochten vergunning
opgenomen ? Zo ja, hoe rijmt de minister dit
met het standpunt van de Raad van State dat
het louter "verwijzen naar een groenscherm
niet als afdoende motief kan worden
beschouwd om te besluiten tot de verenigbaar-
heid met het landschappelijk waardevol karak-
ter van het gebied derwijze dat de schoonheids-
waarde ervan niet in het gedrang komt" ?

5. Waarom negeert de minister de op landschaps-
argumentatie gebaseerde vernietigingsbeslissing
van de Raad van State door de ruimtelijke aan-
vaardbaarheid af te schuiven naar de bouwver-
gunning ?

Moet hieruit worden besloten dat hij van
mening is dat landschapszorg en natuurschoon
geen volwaardige elementen zijn voor het ver-
gunningenbeleid ?

Is landschapsschoon een volwaardig overwe-
gingsargument om al dan niet een vergunning te
weigeren ? Zo ja, welke objectieve criteria wor-
den daartoe gebruikt ? Zo neen, wat is de juridi-
sche basis hiervoor ? 

6. Welke objectieve criteria hanteert de minister
om te besluiten tot een "verwaarloosbaar effect
inzake ruimtelijke ordening", "niet overbou-
wing van het landschappelijk waardevol
gebied", "bijdrage van landbouwbedrijven tot
de ontwikkeling en esthetiek van het land-
schap" en de zeer originele redenering dat "het
gebouw als vertikaal element in het landschap
middels een groenscherm beter zal aansluiten
bij de andere vertikale elementen in het land-
schap dat gekenmerkt wordt door veel populier-
en wilgenaanplantingen" ?

Werden deze fundamenteel stedenbouwkundige
argumenten overlegd met de bevoegde instan-
ties inzake stedenbouw ?

N B : Een gelijkaardige vraag werd gesteld aan
de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening.

Gecoördineerd antwoord

1. a) Met het ministerieel besluit van 28 oktober
1997, waarnaar de Vlaamse volksvertegen-
woordiger verwijst, heb ik gewoon het gun-
stige eindadvies gevolgd dat de Gewestelijke
Milieuvergunningscommissie bij eenparig-
heid had geformuleerd. In dit advies en ook
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in het ministerieel besluit is ten aanzien van
het ongunstige advies van de afdeling Ste-
denbouwkundige Vergunningen inzonder-
heid opgemerkt dat :

"– de verhoging van het aantal dieren van
130 naar 960 stuks inzake schaalvergro-
ting geen stedenbouwkundig argument is ;

– niet mag worden voorbij gegaan aan het
feit dat de gevraagde activiteit planolo-
gisch verenigbaar is met de ligging in het
agrarisch gebied ;

– nader onderzoek ter plaatse leert dat het
nabijgelegen natuurgebied hoofdzakelijk
bestaat uit populieren en wilgen, zodat
een aansluitend streekeigen groenscherm
ermee kan harmoniëren ;

– de inpasbaarheid in de omgeving even-
eens bepaald wordt door de keuze van de
bouwmaterialen en de vorm van het
bouwwerk ;

– er geen rekening wordt mee gehouden
dat een groenscherm inpasbaar is in het
landschap en de schoonheidswaarde
ervan niet noodzakelijk in het gedrang
hoeft te brengen."

Met betrekking tot het groenscherm werd
bovendien opgemerkt dat de inpasbaarheid
in het landschap tevens afhankelijk is van
een reeks constructie- en materiaalfactoren
en dat keuze van de bakstenen, de dakbe-
dekking, de dakhelling, enzovoort, even
belangrijke elementen zijn en in samenspel
met het groenscherm moeten instaan voor
een harmonieuze inpassing in het landschap.
Geoordeeld werd dat de constructie- en
materiaalfactoren strikt bouwvergunning-
technisch zijn, die enkel in het kader van de
bouwvergunningsaanvraag kunnen worden
beoordeeld.

b) Bedoeld milieuvergunningsdossier werd
afgehandeld volledig conform de Vlarem-
procedure. Deze procedure voorziet niet in
overleg met de minister bevoegd voor Ruim-
telijke Ordening.

2. Zoals reeds werd toegelicht, werden de elemen-
ten van het ongunstige advies van de afdeling
Stedenbouwkundige Vergunningen, voorzover
zij binnen de beoordeling van de milieuvergun-
ningsaanvraag vallen, door de Gewestelijke

Milieuvergunningscommissie weerlegd. Gesteld
werd dat de evaluatie van de loutere bouwtech-
nische aspecten dient te gebeuren in de bouw-
vergunning. Overigens mag in dit verband de
aandacht worden gevestigd op de decretale
koppeling tussen milieuvergunning en bouwver-
gunning, waardoor een milieuvergunning pas
kracht van uitwerking krijgt op het ogenblik dat
ook de bouwvergunning definitief is verworven.

3. De overheid die beslist in een milieuvergun-
ningsdossier bindt in geen enkel opzicht de
overheid die een beslissing moet nemen over
een bouwvergunning. De beslissingen over deze
twee vergunningen worden dus volledig onaf-
hankelijk ten opzichte van mekaar genomen.

De koppeling tussen de milieu- en bouwvergun-
ning is overigens wederkerig.

4. De bewering is gesteund op het reeds eerder
geciteerde eenparige gunstige advies uitge-
bracht door de Gewestelijke Milieuvergun-
ningscommissie, die met betrekking tot de
inpasbaarheid van een groenscherm in het land-
schap specifiek het volgende bepaalde :

"Nader onderzoek ter plaatse leert dat het
nabijgelegen natuurgebied hoofdzakelijk
bestaat uit populieren en wilgen, zodat een aan-
sluitend streekeigen groenscherm ermee kan
harmoniëren."

5 en 6. Uiteraard zijn landschapszorg en natuur-
schoon een volwaardig overwegingsargument,
zeker voor de beoordeling van inrichtingen
gelegen in een landschappelijk waardevol
gebied. Deze overwegingen zijn in het concrete
dossier overigens ook gemaakt. De Gewestelij-
ke Milieuvergunningscommissie, waarin ook de
afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen is
vertegenwoordigd, heeft evenwel daarbij over-
wogen dat de inpasbaarheid in het landschap
tevens afhankelijk is van een reeds constructie-
en materiaalfactoren. Ik heb het advies van de
Gewestelijke Milieuvergunningscommissie
gevolgd, ook in haar stelling dat de constructie-
en materiaalfactoren, zoals de keuze van de
bakstenen, de dakbedekking, de dakhelling,
enzovoort, strikt bouwvergunningtechnisch zijn
en enkel in het kader van de bouwvergunnings-
aanvraag kunnen worden beoordeeld. Vandaar
dat de Gewestelijke Milieuvergunningscommis-
sie bij de beoordeling van de milieuvergunning
heeft besloten tot de planologische verenigbaar-
heid met de stedenbouwkundige voorschriften.
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Vraag nr. 173
van 17 februari 1998
van mevrouw VERA DUA

Kerstboomverbranding  –  Vlarem

Het is in vele gemeenten een traditie de kerstpe-
riode af te sluiten door een feest dat gepaard gaat
met een vreugdevuur, door verbranding van kerst-
bomen van de buurtbewoners.

Deze traditionele viering wordt in Sint-Denijs-
Westrem, een deelgemeente van Gent, reeds jaren
georganiseerd door de plaatselijke scoutsgroep en
elk jaar werd daarvoor de gepaste vergunning ver-
kregen.

Op 8 januari 1998 werd door het Gentse stadsbe-
stuur de vergunning voor deze activiteit geweigerd,
en dit ondanks het gunstig advies van politie en
brandweer. Het stadsbestuur baseert zich daarbij
op volgende bepalingen uit Vlarem : "Onvermin-
derd de toepassing van het Veldwetboek en het
Bosdecreet is de vernietiging door verbranding in
open lucht van welke afvalstoffen ook, verboden
behoudens wanneer het gaat om plantaardige
afvalstoffen afkomstig van 1) het onderhoud van
tuinen, 2) de ontbossing of ontginning van terrei-
nen, 3) eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaam-
heden".

Daarbij dient te worden vastgesteld dat in vele
omringende gemeenten (Deurle, Oosteeklo, Kruis-
houtem, Sint-Laureins) wel een toelating werd
gegeven om dergelijke activiteit te laten plaatsvin-
den.

1. In hoeverre zijn de geciteerde bepalingen uit
Vlarem van toepassing op een ludieke manifes-
tatie als kerstboomverbranding ? 

2. Heeft de minister terzake richtlijnen gegeven
aan de lokale besturen ? Zo ja, welke ?

3. Leidt de interpretatie van het Gentse stadsbe-
stuur niet tot een ridicule overregulering, waar-
bij de bevolking elk vertrouwen in de overheid
verliest ? Is daaromtrent voldoende duidelijk-
heid verschaft aan de gemeentebesturen ? 

Antwoord

1 en 3. Een interpretatie sensu stricto van de bepa-
lingen van artikel 4.4.1.1. van titel II van het

Vlarem zou tot de conclusie kunnen leiden dat
de verbranding van kerstbomen verboden is. De
vraag is evenwel of het verbod op de verbran-
ding van kerstbomen in het kader van een
ludieke actie aan de basis lag van het totstand-
komen van deze bepalingen. Het antwoord hier-
op is ontkennend.

In die geest begaan de lokale besturen geen
fout wanneer zij bijvoorbeeld op vraag van een
jeugdbeweging, met respect voor het Veldwet-
boek en rekening houdende met de veiligheids-
instructies van de plaatselijke brandweer, toch
toelating hebben gegeven tot een kerstboom-
verbranding.

2. Hieromtrent werden tot op heden geen richtlij-
nen verstrekt aan de lokale besturen.

Vraag nr. 195
van 3 maart 1998
van mevrouw GERDA RASKIN

Dioxine  –  Milieunormen

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kreeg de
opdracht om in samenwerking met de Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
milieunormen uit te werken voor dioxines. Hierbij
zouden de WGO-normen (Wereldgezondheidsor-
ganisatie) als uitgangspunt worden genomen.

1. Beantwoordt deze norm aan de normering die
andere Europese lidstaten vooropstellen ?

Indien er in andere lidstaten een strengere nor-
mering bestaat, wordt deze dan ook in Vlaande-
ren toegepast ? Zo neen, waarom niet ?

2. Brengt een strengere normering de sluiting van
(een aantal van de) bestaande verbrandings-
ovens mee en zo ja, op welke wijze wordt hierop
geanticipeerd in het afval(voorkomings)beleid ?

Antwoord

1. De VMM heeft de VITO opdracht gegeven om
wetenschappelijk onderbouwde immissienor-
men uit te werken voor dioxines. Immissienor-
men hebben betrekking op de kwaliteit van de
omgevingslucht. Het gaat dus niet om emissie-
normen, die betrekking hebben op de kwaliteit
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van de rookgassen die uitgestoten worden door
een installatie via de schouw.

De immissienormen voor dioxines uitgewerkt
door de VITO zijn depositienormen, daar di-
oxines hoofdzakelijk via de depositieblootstel-
lingsroute in het menselijke organisme terecht-
komen.

Voorzover ons bekend, zijn er in andere landen
geen officiële depositienormen. De norm die de
Wereldgezondheidsorganisatie erkent als aan-
vaardbare dagelijkse inname bedraagt 10 pico-
gram TEQ/per kg lichaamsgewicht en per dag.
Rekening houdende met deze waarde en ervan
uitgaande dat geen verdere toename van de
opname aanvaardbaar was, hebben Prinz en
Krause (Duitsland) een depositierichtwaarde
van 15 TEQ pg/m2 en per dag afgeleid. Deze
depositierichtwaarde van 15 TEQ pg/m2.dag
heeft geen officieel wettelijk karakter, maar is
bij de vroegere metingen door VITO als refe-
rentiewaarde gehanteerd.

2. Deze immissienormen hebben als doel schade-
lijke effecten voor de volksgezondheid te voor-
komen. Bij overschrijding van de immissienor-
men dient te worden onderzocht welke bronnen
verantwoordelijk zijn voor de overschrijding.
Nadien kunnen er dan maatregelen worden uit-
gewerkt om deze bronnen te saneren. A priori
kan dus niet worden gezegd of deze normen
sluiting van (een aantal van de) bestaande ver-
brandingsovens zullen meebrengen.

Vraag nr. 203 
van 11 maart 1998 
van de heer JOHAN MALCORPS

Plassendale (Oudenburg-Oostende)  –  Bestemming

Een aantal weken geleden heeft de minister op een
actuele vraag van de heer Didier Ramoudt over
het Oostendse project Plassendale geantwoord dat
de Zwaanhoek, een waardevol graslandgebied van
63 ha, wordt beschermd vanwege de natuurwaarde,
en dit volgens artikel 6 van de Europese Habitat-
richtlijn uit 1992, die in Vlaanderen in februari
1996 werd ingevoerd (Handelingen nr. 15 van 3
december 1997, blz. 16). De minister raadde daarbij
ook het Oostendse stadsbestuur af om door te
gaan met zijn plannen om het gebied bouwrijp te
maken als industriezone Plassendale 3, en vermeld-
de in dit verband dat de minister van Ruimtelijke
Ordening, naar aanleiding van de in voorbereiding

zijnde gewestplanherziening, het gebied zou herbe-
stemmen als N-gebied, en dit verheugt ons.

Uit de nota A 97.121 van 3 november 1997 van het
Instituut voor Natuurbehoud (INB) over deze pro-
blematiek blijkt nochtans dat deze herbestemming
niet zo eenvoudig is wat de precieze afbakening
van het gebied betreft, en ik citeer : "Probleem bij
de Zwaanhoek is de afbakening van deze R-zone,
aangezien de integriteit van dit gebied niet werd
gerespecteerd. Een deel kreeg "landschappelijk
waardevol agrarisch gebied" als bestemming, maar
een groot deel werd zelfs als industriegrond
bestemd", en verder : "Een algemeen probleem is
dat bij de afbakening van bestemmingen niet
steeds een logische afgrenzing werd gevolgd (vaak
gemeentegrenzen of wegen), waardoor de samen-
hang van landschappelijke en ecologische gehelen
manifest tekort schiet." Verder blijkt uit de INB-
nota dat door de NV Plassendale reeds gronden
zouden zijn aangekocht ten behoeve van de indus-
triezone Zwaanhoek, waardoor de beslissende
overheden voor voldongen feiten kunnen worden
geplaatst inzake het onderzoek naar de herbestem-
ming. Het INB stelt dan ook voor ten behoeve van
het natuurbehoud deze eigendommen te laten
overnemen door gewest, provincie en andere ter-
reinbeherende instanties, aangezien in de directe
omgeving van de Zwaanhoek reeds reservaatgebie-
den in beheer zijn.

Daarbij aansluitend blijkt uit het onderzoek uitge-
voerd door de WIER van bedoelde gronden, dat
het bouwrijp maken ervan voor industriegebouwen
tien keer meer zou kosten dan de gewone kostprijs,
gelet op de waterziekte door de veendikte, waar-
door de gronden eigenlijk waardeloos zijn voor
industriële vestigingen.

1. Worden de terreinen van de Zwaanhoek als N-
of als R-zone ingedeeld bij de herbestemming ?

2. Wordt het Zwaanhoekgebied in zijn totaliteit
herbestemd als R-gebied, zoals voorgesteld in
de INB-nota, en zo neen, welke delen eventueel
niet en waarom ?

3. Is er beslist om dit terrein te verwerven en in
beheer te nemen ?

Zo neen, op welke wijze wordt het aankoop- en
beheersvoorstel van het INB dan gerealiseerd ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening.
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Antwoord

Het deel van de Zwaanhoek waarvan sprake in de
vraag, betreft het zeer waardevolle graslandcom-
plex gelegen tussen de autoweg A10 in het zuiden,
het Plassendalegeleed in het oosten, het kanaal
Gent-Oostende in het noorden en de Kuipweg.

Op dit ogenblik maakt dit complex deel uit van de
besprekingen rond de gewestplanwijziging Oosten-
de-Middenkust.

Uiteraard zullen de bepalingen van de Europese
Habitatrichtlijn dienen te worden gerespecteerd.

(Antwoord Eddy Baldewijns : Bulletin van Vragen
en Antwoorden nr. 13 van 12 mei 1998, blz. 1744  –
red.)

Vraag nr. 213 
van 20 maart 1998 
van de heer JOHAN MALCORPS

NV Derese Zedelgem  –  Milieuvergunning

Het slachthuis NV Derese Roger uit Zedelgem is
reeds vele jaren de oorzaak van heel wat milieu-
hinder, ongenoegen en klachten van de buurtbewo-
ners. NV Derese Roger is een industrieel slacht-
huis.

Momenteel hebben de bewoners een bezwaar
ingediend bij de minister tegen de milieuvergun-
ning klasse 1, verleend door de bestendige deputa-
tie van West-Vlaanderen op 11 december 1997. Het
betreft een milieuvergunning voor het aanpassen
en herschikken van een afvalwaterzuiveringsinstal-
latie.

De inrichting bevindt zich in een woongebied van
het gewestplan Diksmuide-Torhout, waarin uit-
drukkelijk wordt vermeld dat de woongebieden
bestemd zijn voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf, voorzover
deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewe-
zen gebied moeten worden afgezonderd. Nochtans
is het bedrijf ontegensprekelijk geen kleinbedrijf.

Het bijzonder plan van aanleg (BPA) St-Elooi, hier
van toepassing, vermeldt uitdrukkelijk als voor-
waarde dat de hinder veroorzaakt door de inrich-
ting beperkt moet blijven tot de perceelsgrenzen,
en dat de woningbuurt niet wordt gehinderd door
geurhinder, gas- of stofemissies, noch door andere
hinderlijke uitwasemingen, noch door trillings- en

geluidshinder, afvalopstapeling en dergelijke. Ook
stelt de gemeente Zedelgem in haar advies bij de
betrokken milieuvergunningsaanvraag dat er geen
geurhinder mag optreden.

Ten slotte vermeldt de verleende milieuvergunning
onder meer dat de exploitant een geurstudie en
een geluidsstudie dient te laten uitvoeren door een
erkende milieudeskundige, waarin de eventuele
noodzakelijke saneringsmaatregelen worden aan-
geduid. De studie moet binnen een termijn van zes
maanden worden bezorgd aan de afdeling Milieu-
vergunningen van de administratie Milieu-,
Natuur-, Land- en Waterbeheer (Aminal) en aan
de bestendige deputatie van West-Vlaanderen. Het
gevolg van deze termijn is dat de minister bij de
beoordeling van dit dossier geen rekening zal kun-
nen houden met deze studie daar deze er wellicht
nog niet zal zijn, zodat dit geen afdwingbaar karak-
ter heeft.

Kan een milieuvergunning worden verleend zon-
der dat er, bij gebrek aan voldoende hinderstudies,
uitsluitsel is over de gevolgen voor de omwonen-
den ?

Is dit niet in tegenspraak met artikel 4.1.3.2 van
Vlarem II ? 

Antwoord

1. De bedoelde inrichting is niet onderworpen aan
een milieueffectrapport, noch aan een veilig-
heidsrapport. Geen van deze rapporten is dus in
het beschouwde geval verplicht. Overeenkom-
stig artikel 5, § 2, 11° van, en bijlage 4 bij titel I
van het Vlarem dient de aanvrager in zijn
milieuvergunningsaanvraag evenwel steeds de
geplande maatregelen en/of installaties te ver-
melden om elke vorm van abnormale hinder
door lawaai, trillingen, luchtverontreiniging,
stralingen, bodem- en waterverontreiniging, als-
mede het gevaar voor de mens buiten de inrich-
ting en het leefmilieu waartoe de inrichting aan-
leiding zou kunnen geven, te voorkomen of te
beperken.

Mede op basis van deze gegevens dienen de
verschillende adviesverlenende overheidsorga-
nen, ieder wat zijn bevoegdheid betreft, de
milieuvergunningsaanvraag te evalueren en een
gemotiveerd advies uit te brengen.

Bij positieve evaluatie kan de vergunningverle-
nende overheid de gevraagde vergunning op
gemotiveerde wijze verlenen. Zij kan daarbij
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conform artikel 43 van titel I van het Vlarem
bijzondere voorwaarden opleggen. Deze bijzon-
dere voorwaarden kunnen ook betrekking heb-
ben op de uitvoering van studies. Dit laatste dan
uiteraard in het geval dat er kan van worden
uitgegaan dat de toelaatbaarheid van de exploi-
tatie geen probleem vormt en dat de resultaten
van de opgelegde studie(s) veeleer dienstig zijn
voor een eventuele verfijning en/of aanvulling
van vergunningsvoorwaarden.

2. De reeds uiteengezette benadering is helemaal
niet in tegenspraak met artikel 4.1.3.2. van titel
II van het Vlarem. Dit artikel is immers gewoon
een algemene milieuvoorwaarde die de ver-
plichting oplegt hinder en risico's tot een aan-
vaardbaar niveau te beperken.

Vraag nr. 223 
25 maart 1998 
van mevrouw SONJA BECQ

Luchthavens  –  Inventarisatie geluidsoverlast

Op 12 februari 1998 kondigde de minister aan dat
de luchthaven van Zaventem, evenals de andere
luchthavens in Vlaanderen, via de Vlarem-regle-
mentering, wordt onderworpen aan de algemene
milieuvoorwaarden en mogelijk ook aan bijkomen-
de bijzondere voorwaarden.

1. Kan de minister verduidelijken welke concrete
gevolgen deze maatregel in Zaventem en in de
omliggende gemeenten kan hebben, zowel voor
de omwonenden als voor de exploitanten van
de luchthaven, op het vlak van de geluidsover-
last en met betrekking tot de milieuvervuiling ?

2. Daarnaast meldde de minister dat is voorzien in
de inventarisatie van geluidspunten, onder meer
in knelpuntgebieden zoals Zaventem.

Werd hiermee reeds gestart ?

Wanneer worden de resultaten van deze meting
verwacht en hoe worden ze bekendgemaakt ?

Welke punten in, maar ook buiten Zaventem
worden mee opgenomen in de meetcampagne ?

Antwoord

1. Het is inderdaad de bedoeling om vliegvelden
als dusdanig op te nemen op de Vlarem-inde-
lingslijst. Het ontwerp tot wijziging van titel I
van het Vlarem waarmee deze opname wordt

beoogd, zal eerlang ter principiële goedkeuring
aan de Vlaamse regering worden voorgelegd.
Deze opname zal tot gevolg hebben dat voor de
exploitatie van vliegvelden algemene en sector-
ale milieuvoorwaarden zullen gelden, die de
exploitant geacht wordt na te leven.

Deze milieuvoorwaarden beogen uiteraard de
bescherming van de omwonenden.

2. In het MINA-plan 2 zijn met betrekking tot de
geluidshinder onder andere de acties 79
"geluidsisolatienormen uitwerken en toepassen
in de nieuw- en vernieuwbouw" en 82 "ontwik-
kelen van een meetsysteem en een kwaliteits-
doelstelling voor het percentage gehinderden
door geluid" opgenomen. Door de bevoegde
administratie Aminal (administratie Milieu,
Natuur-, Land- en Waterbeheer) wordt aan de
uitvoering van deze acties gewerkt.

Het is de bedoeling te komen tot milieuvoor-
waarden die, enigszins naar analogie van de
Nederlandse benadering, toelaten effecten inza-
ke de geluidshinder rondom vliegvelden op een
meer genormeerde wijze te beoordelen.

Vraag nr. 242 
van 1 april 1998 
van de heer LUDO SANNEN

Arseenfabriek Bocholt  –  Sanering

Ondanks verschillende pogingen tot sanering van
de arseenfabriek in Reppel (Bocholt), strandden ze
steeds op ingewikkelde gerechtelijke procedures.
Van enige sanering, die volgens opeenvolgende
rapporten uiterst dringend was, kwam tot op heden
niets in huis.

Het lijkt ons dan ook logisch dat de vervuiling zich
de afgelopen jaren in bodem en grondwater ver-
spreidde.

1. Werd deze blackpoint uitgerust met een perma-
nente monitoring om de evolutie van de vervui-
ling en de snelheid van verspreiding te kunnen
opvolgen ? Hoe gebeurt deze monitoring in
concreto en wie voert ze uit ?

2. Hoe ziet deze evolutie er concreet uit (horizon-
tale en verticale verplaatsing, eventuele ver-
plaatsing via de lucht, evolutie van de concen-
traties in bodem, opwaaiend stof en grondwa-
ter) ?
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3. Wat zijn de prognoses voor de toekomst ?

4. Zijn er behalve de grondwaterlagen ook poten-
tiële drinkwaterreserves vervuild of bedreigd ? 

5. Worden er specifieke maatregelen overwogen
om op korte termijn het risico verder in te dij-
ken ?

6. Wat is de stand van de vervuiling in de omlig-
gende weiden, die blijkens onderzoek door de
Bodemkundige Dienst van België destijds ook
ernstig verontreinigd waren ? 

Antwoord

1. De onmiddellijke omgeving van het terrein
moet volgens de studie van het blackpoint
"Oude Arseenfabriek  –  Bocholt", opgemaakt
door de NV Belgroma, daterend van juli 1992,
worden uitgerust met een grondwatermeetnet.
Aangezien de saneringswerken om juridische
redenen tot hiertoe nog niet werden opgestart,
werd het grondwatermeetnet nog niet geïnstal-
leerd.

2 en 3. Gelet op de analyseresultaten uit de ver-
schillende studies, kan worden aangenomen dat
het arseen zich door de jaren heen in de bodem
zowel horizontaal als verticaal verplaatst heeft
en dat het zich door de verplaatsing van bodem-
deeltjes via de lucht in de omgeving verspreidt.
De studies uit 1986 wezen er reeds op dat het
arseen, afkomstig van het oude fabrieksterrein,
zich hoofdzakelijk verplaatst in noordoostelijke
richting.

Aangezien de studies waarop we ons momen-
teel baseren, dateren van 1985 tot het begin van
de jaren '90 en aangezien het voor de Openbare
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams
Gewest (OVAM) tot op heden onmogelijk was
de verontreinigingssituatie te actualiseren, heeft
de OVAM van de huidige verspreidingsgraad
van de verontreiniging geen duidelijk beeld en
is het dan ook onmogelijk om een prognose op
te maken voor de toekomst.

4. Ook hier kan de OVAM zich enkel baseren op
min of meer oudere studies die aantonen dat
het eerste watervoerend pakket verontreinigd
is. De diepere grondwaterlaag wordt beschermd
door een kleilaag en loopt minder risico om te
worden verontreinigd. Om te kunnen nagaan of
er potentiële drinkwaterreserves zijn aangetast

of worden bedreigd, moet de studie van de ver-
ontreinigingssituatie worden geactualiseerd.

5. Om het risico voor verdere verontreiniging te
beperken, zal de OVAM in afwachting van een
nieuwe uitspraak van de vrederechter van Bree,
starten met de sanering van de terreinen die
geen eigendom zijn van de NV Eikenaar
Wegenbouw.

6. De Bodemkundige Dienst van België heeft spe-
cifiek onderzoek verricht naar de verontreini-
gingstoestand van bodem, gewas en water in de
buurt van de vroegere arseenfabriek. Er werd
geen onderzoek verricht naar de specifieke ver-
ontreinigingstoestand van "weiden".

Vraag nr. 252 
van 15 april 1998 
van de heer JOHAN MALCORPS

Inafzo-stort Zonnebeke  –  Waterkwaliteitscontrole

Het Inafzo-afvalstort van categorie 1 in Zonnebe-
ke verkreeg recentelijk verschillende nieuwe
bouw- en milieuvergunningen, waardoor het be-
drijf zijn stortmogelijkheden voor enkele zones
zowel in de breedte als in de hoogte kon uitbrei-
den. In de uitbatingsvergunning zijn een aantal
randvoorwaarden opgenomen teneinde de kwali-
teit van het oppervlaktewater en het grondwater te
kunnen waarborgen. In dit verband werden immers
opmerkingen geformuleerd bij het opmaken van
het milieueffectrapport (MER) en door enkele
adviesorganen.

Deze problematiek blijkt duidelijk uit verschillen-
de objectieve gegevens, waaronder de cijfers gepu-
bliceerd door de Vlaams Milieumaatschappij
(VMM) over de waterkwaliteit in Vlaanderen in
1996, waarbij in het meetpunt op de Zonnebeek
stroomafwaarts van het stort zeer slechte water-
kwaliteit wordt vastgesteld. Er bevinden zich
immers alleen al op deze beek minstens een twee-
tal lozingspunten vanuit stortzone 1 waar niet in
voorzuivering is voorzien. De Zonnebeek watert
nochtans verder af naar het Blankaartgebied op de
IJzer, waar drinkwater wordt gecapteerd. Verder
zijn er ook de verticale doorstroming van het
grondwater door de kleilaag, zoals aangetoond in
de studie van professor K. Walraevens van 24 april
1997 over de grondwaterkwaliteit van het sokkel-
water, en het MER op 12 juni 1990 opgemaakt
door Belconsulting voor de uitbreiding van de
kleiontginning door de NV Van Biervliet in Zonne-
beke, waarbij duidelijk twee grote verticale breuk-
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lijnen worden vastgesteld (blz. 44). Deze situatie
was reeds bekend bij de opening van het stort in
1986 !

Anderzijds blijkt in verband met de sanering van
het Dijlestort en het overbrengen van het eerste
gedeelte ervan naar Zonnebeke, dat slechts 3 van
de 28 mengmonsters die door de Openbare Afval-
stoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
(OVAM) op 2, 3 en 4 februari 1998 op het Dijle-
stort werden genomen, voldoen aan de Vlaremnor-
men voor storting op een stort van categorie 1 ! 

1. Hoeveel watercontroles werden door OVAM
(voor Vlarem) en de Milieu-inspectie (sinds
Vlarem) sinds de opening in 1985 op het stort
uitgevoerd, op welke data en met welke resulta-
ten ?

2. Beschikt het bedrijf over een vergunning voor
onder meer lozingen rechtstreeks op de Zonne-
beek ? Zo neen, welke maatregelen werden
reeds genomen tegen de feitelijke lozingen ?

Zo ja, onder welke voorwaarden mogen zij
gebeuren, gelet op het afvloeien naar het drink-
waterproductiecentrum De Blankaart ?

3. Controleren de diensten van de minister ook
diepte en waterkwaliteit in de percolaat en de
peilputten ? Zo neen, waarom niet ? Zo ja, hoe
diep zijn deze putten, hoe vaak gebeurt de con-
trole en door welke dienst, zijn de meetresulta-
ten conform de vergunde normen, en zo neen,
hoe groot zijn de eventuele overschrijdingen ?
Wordt door de diensten ook geregeld nagegaan
in hoever de draineersystemen naar de perco-
laatputten nog voldoende werkzaam zijn, en
waarom ?

4. Welke dienst is verantwoordelijk voor de con-
trole van het diepe grondwater in situ ?
Gebeurt deze controle ook, en eventueel met
welke frequentie en resultaten, uit oogpunt van
het feit dat uit deze waterlagen in andere gebie-
den van West-Vlaanderen ook drinkwater
wordt opgepompt ?

5. In hoever is het onder de huidige omstandighe-
den en gelet op de volksgezondheid via de
drinkwatervoorziening in West-Vlaanderen nog
verantwoord dat het stort nog in functie blijft ?

6. Werden door de diensten van de minister reeds
onderzoekingen verricht nopens de diepe
grondwaterstromingen in situ ? Zo ja, wanneer

en met welke resultaten ? Zo neen, waarom is
dit nog niet gebeurd ? 

Antwoord

1. Vooreerst wens ik er op te wijzen dat de drie
lozingspunten aan stortzone 1 de afvoerpunten
zijn voor het neerslagwater dat terechtkomt op
de afgedekte stortplaats en dat via een net van
afvoergrachten wordt verzameld en geëva-
cueerd. Dit neerslagwater komt niet in contact
met de gestorte materialen en kan derhalve niet
worden verontreinigd.

De NV Inafzo laat jaarlijks door een erkend
laboratorium analyses uitvoeren van het opper-
vlaktewater van de Zonnebeek. De monsterne-
mingen gebeuren stroomopwaarts van, stroom-
afwaarts van en aan de stortplaats. Uit de analy-
seresultaten blijkt dat de waterkwaliteit van de
beek stroomafwaarts van de stortplaats verge-
lijkbaar is met die stroomopwaarts, en dat de
kwaliteit bijgevolg niet door de stortplaats
wordt beïnvloed.

Verder kan ter plaatse worden vastgesteld dat
ook het neerslagwater van de aangrenzende
percelen landbouwgrond aan de andere zijde
van de beek rechtstreeks afwatert naar de Zon-
nebeek. Momenteel is het nog niet duidelijk of
de verontreiniging die soms in het water van de
Zonnebeek wordt vastgesteld (onder andere
zink, koper, stikstofverbindingen) niet bijvoor-
beeld door afspoeling wordt veroorzaakt.

De resultaten van de controles door de OVAM
zijn als bijlage bijgevoegd en meer bepaald
geeft bijlage 1 een overzicht van de evolutie van
de samenstelling van het peilputwater voor elk
van de drie vergunde deponieën :

– rond de categorie 1-stortplaats : in totaal elf
peilputten, waarvan één referentiepeilput
namelijk nr. 6 (5 m diep), zeven peilputten
rond zone 1, namelijk nrs. 2 (6,5 m diep), 3
(6,6 m diep), 4 (6,9 m diep), 7 (4,8 m), 8 (5,6
m diep) en 9 (6,1 m diep), en drie peilputten
rond zone 5, namelijk nrs. 5.1 (7 m diep), 5.2,
(4 m diep) en 5.3 ;

– rond de monostortplaats voor bodemas : 2
peilputten, namelijk nrs. 2.1 (8 m diep) en 2.2
(8,5 m diep) ;

– rond de categorie 3-stortplaats (voor niet-
verontreinigde gieterijzand) : drie peilputten,
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namelijk nrs. 3.1 als referentiepeilput (5,5 m
diep), 3.2 (4,8 m diep) en 3.3 (7,5 m diep).

Voornoemde gegevens zijn overgenomen uit
het jaarrapport voor 1997 (ingediend in maart
1998) van de NV Inafzo, dat overeenkomstig
artikel 5.2.4.4.8. van titel II van het Vlarem jaar-
lijks dient te worden opgemaakt voor de exploi-
tatie van het voorbije jaar.

Een exemplaar van dit jaarrapport diende te
worden bezorgd aan de OVAM, aan de afdeling
Milieu-inspectie van de administratie Milieu,
Natuur-, Land- en Waterbeheer (Aminal) en
aan de betrokken gemeente.

2. De NV Inafzo beschikt niet over een lozingsver-
gunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater.
Het percolaat moet worden afgevoerd naar een
vergunde verwerker. Onder deze omstandighe-
den en gelet op de andere strenge milieuvoor-
schriften opgenomen in de vergunning, kan er
geen percolatiewater in het oppervlaktewater
terechtkomen.

3. Overeenkomstig artikel 5.2.4.4.7. § 1 van titel II
van het Vlarem worden vóór de aanvang van de
stortactiviteiten en nadien, tweemaal per jaar
voor categorie 1- en 2-stortplaatsen en jaarlijks
voor categorie 3-stortplaatsen, door de toezicht-
houdende ambtenaar of door een erkend labo-
ratorium in opdracht van de toezichthoudende
ambtenaar, watermonsters uit de meetputten
voor grondwater genomen en geanalyseerd
door een erkend laboratorium.

Hierbij worden telkens onder andere de diame-
ter, de diepte en de waterstand in de peilput
opgemeten. Met betrekking tot de juiste diepte
van de betrokken peilputten verwijs ik naar
vraag 1.

Bovendien wordt elk kwartaal het percolaat
geanalyseerd door een erkend laboratorium.
Het volstort gedeelte van de stortplaats (zone 1)
werd afgedicht met een kleilaag. De vorming
van percolaat op dit gedeelte is bijgevolg dras-
tisch verminderd. Het onderhoud van de drai-
neersystemen op het gedeelte van de stortplaats
in uitbating gebeurt door de NV Inafzo.

4. Aan de stortplaats is geen monsternemingspunt
aanwezig waarin de kwaliteit van het diepe
grondwater kan worden vastgesteld of opge-
volgd door de afdelingen Water en Milieu-
inspectie van Aminal.

5. Mits de opgelegde milieuvergunningsvoorwaar-
den worden nageleefd, en door toepassing van
de beste beschikbare technologie inzake het
storten van afvalstoffen en de inrichting en het
afschermen van de stortplaats, kunnen de hin-
der, de effecten op het leefmilieu, op de wate-
ren, op de natuur en op de mens die door de
inrichting worden veroorzaakt, tot het strikte
minimum worden beperkt.

Onder de stortplaats bevindt zich de zeer slecht
doorlatende Ieperse kleilaag van meer dan 100
m dikte met een doorlatendheid van 10-10 à 10-11

m/s. In zone 1 werd de kleiput voor circa 20 m
ontgonnen, zodat de kleilaag nog steeds onge-
veer 80 m dik is, wat voldoende garanties biedt
inzake hydrogeologische veiligheid ten opzichte
van de diepere artesische grondwaterlagen.

Bij de inrichting van zone 1 werden bijkomende
maatregelen getroffen inzake de zijdelingse
afscheiding van de zeer kwetsbare watervoeren-
de lagen in de kwartaire valleisedimenten van
de Zonne- en de Hanebeek. Hiertoe is een ver-
ticale afdichtingswand, meer bepaald een sleuf
opgevuld met klei van 3 m dikte, tot in de Iepe-
riaanse klei aangebracht.

Op basis van de algemene hydrogeologische
studie van 23 januari 1997 blijkt bovendien dat
de kwaliteit van de peilputwaters (grondwater
van de ondiepe freatische watertafel) niet is ver-
slechterd tijdens de exploitatie van de betrok-
ken stortplaats. Daarbij liggen de analyseresul-
taten voor zware metalen in 1996 en in 1997
praktisch allemaal onder de dedectielimiet.

In opdracht van de administratie (het toenmali-
ge bestuur Algemeen Milieubeleid) werd in
1993 een inventarisatie van de watervoerende
systemen in de provincies Oost- en West-Vlaan-
deren, Antwerpen en Limburg uitgevoerd,
waarin ook de algemene stromingsrichtingen
van het grondwater in de diverse watervoeren-
de lagen van West-Vlaanderen (Ledo-paniseli-
aan, Kwartair, Massief van Brabant, Landeni-
aanzanden en Ieperiaanzand) werden bekeken.

Uit deze inventarisatie bleek dat de grondwa-
terwinningen in deze formaties een belangrijke
invloed hebben op de grondwaterstromingen.

In 1990 werden kaarten gemaakt van de grond-
waterkwaliteit in de provincie West-Vlaande-
ren. Hierbij werden echter enkel de fysisch-che-
mische parameters bepaald. Een detailstudie
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van de piëzometrie van de diepe watervoerende
lagen in Zonnebeke is niet gebeurd.

(Bovenvermelde bijlage ligt ter inzage bij het secre-
tariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schriftelij-
ke Vragen  –  red.)

Vraag nr. 266 
van 20 april 1998 
van de heer JAN CAUBERGS

Stort Koersel-Beringen  –  Vergunningen  –  Sane-
ring

Naar aanleiding van een klacht liet de Openbare
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
(OVAM) door NV Soresma een oriënterend
bodemonderzoek uitvoeren op het terrein aan de
Schomstraat 85 in Koersel-Beringen, waar illegale
stort- en verbrandingsactiviteiten plaatsvinden.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat
zowel de (boven)grond als het grondwater van per-
ceel nr. 398 en nr. 399 de vigerende bodemsane-
ringsnormen meermaals overschrijden. Zo is er een
overschrijding van de normen voor lood (2x),
PAK's (polyaromatische koolwaterstoffen) (53x)
en zink (2,5x). OVAM erkent dat er sprake kan
zijn van zowel historische als nieuwe verontreini-
ging, gezien de huidige stort- en verbrandingsacti-
viteiten.

Niettegenstaande het volgens OVAM aangewezen
is om de illegale activiteiten (verbranding en stor-
ting) zo vlug mogelijk stop te zetten, stel ik vast dat
de eigenaar tot op heden onverminderd voortgaat
met de verbranding van afval.

Daarnaast blijkt uit telefonisch contact (26 maart
1998) dat de gewestelijke directie van de adminis-
tratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
(Aminal) niet op de hoogte is van deze situatie.

1. Welke maatregelen heeft de minister genomen
om de verbranding en storting van afval op dit
terrein onmiddellijk stop te zetten ? 

2. Werden er door OVAM en Aminal maatregelen
genomen om die illegale activiteiten stil te leg-
gen ? Zo ja, welke en wanneer ? Zo neen, wie is
gemachtigd om dergelijke activiteiten stil te leg-
gen ?

3. Beschikt de eigenaar van de vernoemde perce-
len over de nodige vergunningen voor zijn stort-

en verbrandingsactiviteiten ? Zo neen, is er een
vergunningshouder ?

4. Zijn er door OVAM of Aminal maatregelen
getroffen om het terrein te saneren ? Zo ja,
welke ?

5. Wie is dit dossier aangewezen als sanerings-
plichtige ? 

Antwoord

Vooreerst merk ik op dat de afdeling Milieu-
inspectie van Aminal wel degelijk op de hoogte is
van de problemen in Beringen. Het telefonisch
gesprek van 23 maart 1998 werd gevoerd met een
administratief medewerker en niet met de toezicht-
houdende ambtenaar die het dossier behandelt.

1 en 2. Op 2 juni 1992 werd door de afdeling
Milieu-inspectie, buitendienst Limburg, van
Aminal een proces-verbaal van overtreding
opgemaakt ten laste van de heer Camps voor de
exploitatie van een vergunningplichtige inrich-
ting (opslag wrakken, puin, hout, ijzer) zonder
milieuvergunning en voor het achterlaten van
afvalstoffen. Dit proces-verbaal van overtreding
werd gestuurd aan de procureur des konings in
Hasselt. De exploitant werd toen ook aange-
maand om het terrein op te ruimen vóór 1 janu-
ari 1993. Aan deze aanmaning werd slechts
gedeeltelijk gevolg gegeven. Op 18 oktober
1994 werd de heer Camps veroordeeld door de
rechtbank tot een boete van 15.000 frank of 16
dagen gevangenisstraf.

Naar aanleiding van de klacht van de Vlaamse
volksvertegenwoordiger, ingediend bij de
gemeente, werd er op 22 april 1997 opnieuw een
inspectie uitgevoerd door de afdeling Milieu-
inspectie, buitendienst Limburg. Er werd
opnieuw een proces-verbaal van overtreding
opgemaakt voor dezelfde feiten en gestuurd aan
de procureur des konings in Hasselt. De exploi-
tant werd tevens aangemaand om vóór 1998 alle
afvalstoffen legaal af te voeren.

Op 23 juli 1997 ontving de afdeling Milieu-
inspectie de klacht via mijn kabinet. Deze
klacht handelde over het verbranden van aller-
lei afval. Op 29 juli 1997 werd opnieuw door de
afdeling Milieu-inspectie, buitendienst Limburg,
een inspectie uitgevoerd aan het bedoelde per-
ceel. Op het moment van het inspectiebezoek
werd er niet verbrand. De exploitant werd er
wel met een aangetekende brief van 1 augustus
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1997 op gewezen dat het verbranden van afval-
stoffen ten strengste verboden is. Op 17 februari
1998 en 24 maart 1998 werden nog inspecties
uitgevoerd door de afdeling Milieu-inspectie,
buitendienst Limburg. Er werd niet verbrand en
er werden ook geen afvalstoffen meer aange-
voerd. Een groot gedeelte van de afvalstoffen
werd opgeruimd, zodat er niet meer van een
vergunningplichtige inrichting kan worden
gesproken. Het terrein ligt echter nog bezaaid
met allerlei bouw- en afbraakmaterialen. Op 31
maart 1998 werd de burgemeester van de
gemeente Beringen dan ook door de afdeling
Milieu-inspectie, buitendienst Limburg, aange-
schreven met het verzoek om overeenkomstig
artikel 54 van het afvalstoffendecreet de exploi-
tant te bevelen de afvalstoffen te verwijderen.
De OVAM werd eveneens met een brief van 31
maart 1998 ingelicht over de stand van zaken.

3. Voor de voornoemde percelen op het adres
Schomstraat 85 in Beringen, zijn nooit milieu-
vergunningen afgeleverd.

4. Op 6 april 1998 stuurde de burgemeester van de
gemeente Beringen een aangetekende brief aan
de heer Camps met het verzoek om vóór 15 mei
1998 het afval legaal af te voeren. Indien aan
deze brief geen gevolg zou worden gegeven, zou
de gemeente genoodzaakt zijn om het afval zelf
op te ruimen en de kosten op de heer Camps te
verhalen. Uit een telefonisch onderhoud met de
milieudienst van de gemeente Beringen blijkt
dat er nog geen controle ter plaatse is uitge-
voerd om na te kijken of het verzoek van de
burgemeester is opgevolgd. Dit dient nog te
gebeuren.

Door de OVAM zijn er tot op heden geen maat-
regelen getroffen om het terrein te saneren. De
heer Camps werd bij brief van 30 maart 1998
door de OVAM aangemaand tot het uitvoeren
van een beschrijvend bodemonderzoek. Hij
diende de OVAM binnen acht dagen zijn stand-
punt mee te delen. Op 19 mei 1998 heeft de
OVAM dit standpunt nog steeds niet ontvan-
gen.

5. De saneringsplicht rust op de exploitant indien
op de grond waar de verontreiniging tot stand
kwam een activiteit wordt uitgeoefend of een
inrichting is gevestigd die vergunning- of mel-
dingsplichtig is krachtens het milieuvergun-
ningsdecreet. Zo is er geen exploitant is, rust de
verplichting tot saneren op de eigenaar van de
grond waar de verontreiniging tot stand kwam.
Indien deze evenwel kan aantonen dat een

andere persoon voor eigen rekening de feitelij-
ke controle over deze grond heeft, dan rust de
verplichting op deze andere persoon. In dit dos-
sier werd bijgevolg de heer Camps aangemaand
tot de uitvoering van een beschrijvend bodem-
onderzoek.

Vraag nr. 271 
van 23 april 1998 
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Milieudatabank op Internet  –  Evaluatie

De Vlaamse Gemeenschap deed in de zomer van
1996 aan de gemeenten het aanbod om via Internet
een directe verbinding met de Vlaamse milieudata-
bank te maken. De Vlaamse Gemeenschap stelde
hiervoor de apparatuur ter beschikking en zorgde
voor de installatie en de opleiding van de betrok-
kenen.

Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 385
van 26 augustus 1997 kon ik afleiden hoeveel
gemeenten het milieuconvenant met betrekking tot
de optie 3 ondertekenden en voor hoeveel
gemeentebesturen de nodige vastleggingen reeds
gedaan werden (Bulletin van Vragen en Antwoor-
den nr. 3 van 30 oktober 1997, blz. 509  –  red.). De
minister antwoordde eveneens dat een aantal
belangrijke aanpassingen werden doorgevoerd. De
directe aansluiting van de gemeenten zou pas uit-
gevoerd kunnen worden in de loop van de maand
oktober ‘97.

1. Welke gemeenten zijn daadwerkelijk aangeslo-
ten ?

2. Welke gemeenten wachten nog op hun aanslui-
ting ?

3. Welke gemeenten gingen niet in op het aanbod ?

4. Wordt het project nu geëvalueerd ? Welke
bijsturingen zijn er nodig betreffende de data-
bank of de opleiding ? 

Antwoord

1. Er zijn 132 gemeenten die de optie 3 van het
milieuconvenant hebben onderschreven. Hier-
van hebben totnogtoe 53 gemeenten kenbaar
gemaakt op welke wijze zij de gegevens wensen
in te voeren. Volgende aansluitingswijzen zijn
mogelijk :
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– aansluiting op de provinciale databank,
waarbij het provinciebestuur op haar beurt
de gegevens doorgeeft aan de gewestelijke
databank ;

– aansluiting op de gewestelijke databank, met
de invoermodule van het gewest (on-line
invoer) ;

– aansluiting op de gewestelijke databank met
gebruik van de bestaande toepassing die
reeds bij de gemeente in gebruik was (invoer
via batch-procedure)

Hieruit blijkt dat 48 gemeenten kiezen voor de
aansluiting via de provinciale databank en 5
gemeenten voor de rechtstreekse aanduiding in
de gewestelijke databank en dit met de invoer-
module van het gewest. Van de vijf gemeenten
die gekozen hebben voor de on-line invoer zijn
de gemeenten Geetbets, Hoegaarden en Opwijk
reeds aangesloten. De gemeenten die de verbin-
ding maken of gemaakt hebben via de provin-
ciale databank worden weergegeven als bijlage
1.

2. De gemeenten Sint-Amands (in de loop van
juni, afhankelijk van Publilink) en Overijse (na
de zomervakantie, afhankelijk van volledige
infrastructuurwijziging door het COI bij de
gemeente) wachten nog op aansluiting.

3. De lijst van de gemeenten die de optie 3 niet
onderschreven hebben wordt als bijlage 2 gege-
ven.

4. Daar het totnogtoe niet mogelijk is personeel
vrij te maken om de identificatiegegevens van
de bedrijven te beheren, is er opdracht gegeven
om de procedure voor oplading van gegevens
via batch-doorgave aan te passen. Deze
opdracht zal uitgevoerd zijn tegen eind juli. Op
dat ogenblik zullen alle gegevens die in de pro-
vinciale databanken zijn opgeladen, worden
doorgestuurd naar de gewestelijke databank.

De eerste opleidingssessie voor de gemeenten
die on-line invoer gebruiken, is gepland voor
half juni. Ondertussen hebben deze gemeenten
reeds invoer kunnen doen door gebruik te
maken van de handleiding, wat de administratie
de mogelijkheid biedt om de handleiding
opnieuw te evalueren.

(Bovenvermelde bijlagen liggen ter inzage bij het
secretariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schrif-
telijke Vragen  –  red.)

Vraag nr. 274 
van 30 april 1998 
van de heer STEFAAN PLATTEAU

Aquafin  –  Herziening overeenkomst  –  Kritiek
Rekenhof

In zijn 9de Boek met opmerkingen en informatie
voorgelegd aan het Vlaams Parlement, blz. 70-82,
stelt het Rekenhof zich vragen bij (de billijkheid
van) de vergoeding van het Vlaams Gewest aan de
NV Aquafin voor het rendement op eigen vermo-
gen.

Hoewel beide partijen het eens zijn over de voor
aanpassing in aanmerking komende contractuele
bepalingen, is de in artikel 52.3 (d) van de overeen-
komst vastgestelde termijn van 90 dagen voor het
bereiken van een consensus over de door te voeren
tekstaanpassingen inmiddels verstreken.

l. Wat zijn de oorzaken van het niet naleven van
de contractuele termijn van negentig dagen ?

2. In welk stadium bevinden de (voorbereidingen
tot de) onderhandelingen zich op dit moment ?

3. Door welke elementen en principes zal het
Vlaams Gewest zich laten leiden bij de hernego-
ciatie ? Specifiek wat de gewaarborgde rende-
mentsvergoeding betreft : hoe zal de regering de
algemene zuinigheids- en efficiëntieplicht die zij
in het beheer van de overheidsfinanciën heeft
naar de gemeenschap toe, verklanken in de
onderhandelingen ? 

4. De hoogte van de vergoeding (ca. 18 % bruto)
op het eigen vermogen van Aquafin moet wel-
licht worden beschouwd in correlatie met de
maatschappelijke baten. Deze kwestie is nog
actueler geworden nu recentelijk is gebleken
dat het Vlaamse leefmilieu er de laatste jaren
niet langer op vooruitgaat.

Neemt de Vlaamse regering in dat licht een ini-
tiatief om in de nieuwe overeenkomst niet
alleen een middelen- maar ook een resultaats-
verbintenis te laten opnemen, waardoor er met
andere woorden kwaliteitsnormen met betrek-
king tot de waterzuivering worden vastgesteld ? 

Antwoord

Op 25 juli 1997 gaf de Vlaamse regering de minis-
ter van Leefmilieu en Tewerkstelling de opdracht
de procedure tot heronderhandeling van de over-
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eenkomst tussen de NV Aquafin en het Vlaams
Gewest op te starten, met name met betrekking tot
de bepalingen omtrent de rendementsvergoeding.
In uitvoering van deze beslissing en na kennisname
van de resultaten van de organisationele audit van
Aquafin, uitgevoerd door Coopers & Lybrand,
waarvan de definitieve resultaten werden voorge-
legd in september 1997, werd Aquafin, conform
artikel 52 van de overeenkomst, aangeschreven op
1 december 1997 met de vraag of zij akkoord kon-
den gaan met een heronderhandeling waarbij in
principe alle artikels voor aanpassing in aanmer-
king zouden komen.

De beslissing om de hele overeenkomst in onder-
handeling te stellen, werd genomen omdat de
opdracht van de Vlaamse regering expliciet ver-
wijst naar de bepalingen omtrent het rendement,
die zo fundamenteel zijn dat zij, bij een belangrijke
ingreep, een herziening van de volledige overeen-
komst met zich mee zouden brengen. Met brief van
19 december 1997 antwoordde Aquafin positief op
deze vraag, waarbij er wel op werd gewezen dat
elke wijziging van de overeenkomst moet worden
goedgekeurd door 85 % van de aandeelhouders ;
hierbij moet er ook op worden gewezen dat elke
wijziging aan de overeenkomst ook aan de krediet-
verstrekkers moet worden voorgelegd, krachtens
de affectatieovereenkomst van 29 november 1994.

Het is inderdaad zo dat de termijn die volgens de
overeenkomst beschikbaar was voor de herziening,
30 dagen voor een consensus over de grond van de
aanpassingen en 90 dagen voor de tekstaanpassin-
gen, intussen is verstreken. Een verklaring daar-
voor kan worden gevonden in het feit dat ik eind
1997 aan Coopers & Lybrand een opdracht heb
gegeven om, op basis van de conclusies en aanbe-
velingen vervat in de audit, een ontwerptekst voor
een nieuwe beheersovereenkomst op te stellen die
een oplossing biedt voor de vastgestelde knelpun-
ten, om een leidraad te hebben bij het begin van de
onderhandelingen. Op 8 april leverde Coopers &
Lybrand het gevraagde eindrapport af. De opties
van dat ontwerp werden ondertussen besproken in
een interkabinettenwerkgroep en eerlang zal ik
een mededeling aan de regering voorleggen waarin
de mogelijke onderhandelingspunten worden
besproken.

Ik kan daarom momenteel nog niet specificeren
wat het Vlaams Gewest precies zal voorstellen bij
de hernegociatie, maar ik kan wel stellen dat de
Vlaamse regering zich in alle dossiers mede laat
leiden door de algemene zuinigheids- en efficiën-
tieplicht.

Ten slotte wil ik er nog op wijzen dat Aquafin,
krachtens artikel 29 van de overeenkomst, verant-
woordelijk is voor de goede werking van de instal-
laties, met name voor de naleving van de lozings-
voorwaarden, wat dus een resultaatsverbintenis
inhoudt.

Vraag nr. 275 
van 30 april 1998 
van de heer JOHAN MALCORPS

Geluidshinder  –  Normering

Lawaai door autosnelwegen is een wijdverbreid
probleem, zo blijkt uit een inventaris die recente-
lijk werd opgemaakt door de administratie Wegen
en Verkeer. In 265 woonzones in Vlaanderen
komen geluidsniveaus tussen de 65 en 80 dBA
voor. In zeven woonzones gaat het zelfs om lawaai
boven de 80 dBA.

Het saneren van deze zwarte geluidspunten is een
probleem. Dit zal nog acuter worden als echte
grenswaarden worden opgenomen in Vlarem II
voor wegverkeer. Minister van Openbare Werken,
Vervoer en Ruimtelijke Ordening Eddy Balde-
wijns antwoordde mij op mijn schriftelijke vraag
nr. 249 van 17 februari 1998 dat het opnemen van
dergelijke normen in Vlarem is gepland. Tegelijk
stelt hij dat Openbare Werken te weinig middelen
heeft om in het saneren van alle zwarte geluids-
punten te voorzien. Hij oppert de mogelijkheid van
de oprichting van een specifiek geluidshinderfonds
dat zou worden gespijsd doordat de externe kosten
van het verkeerslawaai zouden worden doorgere-
kend aan de vervoerssector (Bulletin van Vragen en
Antwoorden nr. 12 van 27 april 1998, blz. 1571  –
red.).

1. Vlarem II hanteert op dit ogenblik het begrip
LA95,1 h, dit is het geluidsniveau van de hele omge-
ving dat gedurende minstens 95 % van de waar-
nemingstijd (een uur) wordt waargenomen.

Is de minister van mening dat de basiskwali-
teitsnormen als richtwaarden opgenomen in bij-
lage 2.2.1 van Vlarem II nu al van toepassing
zijn op geluid van vrij constant blijvende ver-
keersstromen (zoals een autostrade) ? 

2. Wordt er op dezelfde basis dan ook gewerkt aan
afdwingbare grenswaarden ? Deelt de minister
dan de visie van de minister van Openbare Wer-
ken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, wat de
mogelijke oplossing voor het te verwachten
financieringsprobleem betreft ? Of ziet hij
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andere oplossingen om op relatief korte termijn
tot een beperking van het lawaaiprobleem in de
verschillende woonzones te komen ?

Wordt er gewerkt aan andere typen van normen
voor geluidshinder afkomstig van autosnelwe-
gen ? Zo ja, met welke financiële implicaties ?

3. Is er in een timing voorzien waarbinnen men de
meest acute problemen van lawaai in leefgebie-
den wil oplossen ? Of blijft het de eerstkomen-
de jaren  –  zoals bepaald in MINA 2 (Plan voor
Preventie en Sanering inzake Milieu en Natuur)
–  bij een loutere inventarisatie van de geluids-
hinderproblemen ?

Antwoord

1. De milieukwaliteitsnormen voor geluid zijn in
titel II van het Vlarem vastgesteld in uitvoering
van de wet van 18 juli 1973 op de geluidshinder.
Zoals bepaald in het artikel 2.2.1.1. van titel II
van het Vlarem zijn deze uitgedrukt als het LA95,1 h

van het totale geluid op een bepaalde plaats, en
betreffen zij richtwaarden ter beoordeling van
het geluid van inrichtingen.

2 en 3. Het MINA-plan 2 "1997-2001" omvat terza-
ke inzonderheid de actie 81, "Uitwerken van
geluidsnormen en saneringsmaatregelen voor
wegverkeer". Ter uitvoering van deze actie
werkt de bevoegde administratie aan een geëi-
gende geluidsnormering die als richtwaarde zou
kunnen gelden ter beoordeling van het geluid
van verkeerswegen. De sanering van verkeers-
wegen is een aangelegenheid die tot de
bevoegdheid behoort van de minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening.

Vraag nr. 276 
van 30 april 1998 
van mevrouw CECILE VERWIMP-SILLIS

Natuur- en milieueducatie  –  Beleid

Iedereen is het erover eens dat de ontwikkelings-
problemen van onze maatschappij sterk met elkaar
zijn verweven. Milieuproblemen hebben dan ook
veel te maken met onder meer culturele (consump-
tiepatronen, mobiliteit, ...), economische (belangen
van werkgelegenheid, ...) en sociale patronen
(betaalbaarheid van milieuvriendelijke producten).
De consument moet, voor een milieuvriendelijk
consumptiegedrag en voor het nemen van maat-

schappelijke verantwoordelijkheid, zoveel mogelijk
in staat zijn een verantwoord oordeel te vellen
over een mix van deze factoren. Het is niet evident
voor jonge en volwassen mensen om voldoende
gezond verstand te ontwikkelen in een omgeving
die hen dagelijks overspoelt met eenzijdige belan-
gen, die worden verdedigd via reclame, de invloed
van voorbeelden, ... Natuur- en milieueducatie
(NME) kan hierbij een adequaat instrument zijn.

In het concept van de Lokale Agenda 21 wordt de
nadruk gelegd op participatorische beleidsmetho-
dieken en educatieactiviteiten die een beroep doen
op het probleemoplossend vermogen van mensen.
In de praktijk van NME blijft het vaak bij eenrich-
tingsverkeer, alhoewel het zo is dat problemen en
oplossingen langer bijblijven als men ze via discus-
sies en processen zelf heeft bedacht.

1. Op welke manier volgt de minister de evolutie
van de mening van de Vlamingen over natuur-
en milieuthema's ?

2. Welk budget wordt er in 1998 aan NME besteed
en op welke begrotingspost is het terug te vin-
den ? 

3. Verschillende Vlaamse openbare instellingen
(VOI) geven subsidies in verband met milieuge-
richte educatie : de administratie Milieu-,
Natuur-, Land- en Waterbeheer (Aminal), de
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest (OVAM), de Vlaamse Milieu-
maatschappij (VMM), ...

Over welke fondsen en bedragen gaat het voor
1998 ? Welke zijn de doelstellingen en criteria ?
Hoe wordt het werken met deze VOI's gecoör-
dineerd ?

4. Provincies en gemeentebesturen spelen een
belangrijke rol inzake NME.

Wordt NME ook opgenomen in de milieucon-
venants ?

5. Volgens welke decreten en uitvoeringsbesluiten
wordt NME geregeld ? Wat is de juridische
grond voor de NME-centra ?

6. In zijn beleidsbrief "Leefmilieu, Natuur, Land-
inrichting en Landschappen. Beleidsprioriteiten
1998" legt de minister de uitvoerende taak van
NME vooral bij de provincies (Stuk 804 (1997-
1998)  –  Nr. 1).
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Welke taken ziet hij dan nog weggelegd voor
het gewestelijk beleid ? Volgens welke grote
beleidslijnen wil hij deze taken in de komende
jaren realiseren ?

7. Binnen welk geheel en welke beleidsprioriteiten
passen de acties 145 en 146 van het MINA-plan
2 (Plan voor Sanering en Preventie inzake
Milieu en Natuur) ?

8. Wordt een ontwerp van het milieucommunica-
tieplan (actie 145) aan de MINA-raad voor
advies voorgelegd ?

9. Heeft de minister naast een communicatiebe-
leidsplan (actie 145) ook een educatiebeleids-
plan opgesteld ? Zo ja, hoe worden de uitgangs-
punten, doelstellingen, instrumenten en monito-
ring van NME bepaald ? Zo neen, hoe verze-
kert de minister dan een juiste keuze van uit-
gangspunten, doelstellingen, instrumenten en
efficiënte investering van middelen op termijn ?

10. Wat zijn de doelstellingen en de beleidsvisie
achter de actie 146 van het MINA-plan 2,
namelijk een NME-netwerk tot stand brengen ?

11. Hoe verhouden zich binnen de educatieve cen-
tra de natuurecologische thema's tot de milieu-
hygiënische ? En hoe verhouden deze thema's
zich binnen de door Aminal gesubsidieerde
methodieken ?

12. Graag ontving ik een inventaris van de ver-
schillende centra voor NME.

13. In Nederland werden recentelijk initiatieven
genomen teneinde ecologische waarden binnen
de programma's van hoger onderwijs te inte-
greren.

Heeft het Vlaamse beleid plannen in die rich-
ting ontwikkeld ? 

Antwoord

1. Ik verwijs naar Vrind  –  Vlaamse Regionale
Indicatoren 1997  –  van de administratie Plan-
ning en Statistiek van het departement Algeme-
ne Zaken en Financiën, blz. 21 en 22 :

– in 1997 nam 33,3 % van de Vlaamse bevol-
king de problematiek "milieuvervuiling" op
in haar topvijf van problemen, tegenover
39,4 % in 1996 ; daarmee bekleedt dit pro-

bleem de vijfde plaats in 1997 (derde plaats
in 1996) ;

– in 1997 rekende 18,9 % van de Vlaamse
bevolking het beleidsdomein "leefmilieu en
natuurbehoud" tot haar drie topprioriteiten.

2. Overzicht van de uitgaven voor NME van de
afdeling Aminabel van de administratie Milieu-,
Natuur-, Land- en Waterbeheer (NME&I-cel en
NME-centra van Grimminge en Kalmthout) die
betrekking hebben op 1998. Hierin zijn begre-
pen : de reeds eerder in 1997 vastgelegde bedra-
gen, de uitgaven en de voorzieningen voor 1998.

MINA-fonds post 02.05

– gedetacheerden : 34,5 miljoen fr. (02.05  –
vastleggingskrediet 1997)

– werking en uitrusting NME-centra en
NME&I-cel : 12 miljoen fr.

– interuniversitaire studieopdracht (KUL-
UIA-VUB) "NME voor TSO en BSO" : 28
miljoen fr. (voorziening, het dossier wordt
binnenkort voorgelegd aan de Vlaamse rege-
ring)

MINA-fonds post 02.06

– onderhoud educatieve tuinen : 1,8 miljoen fr.

MINA-fonds post 02.14

– milieuboot : 15,5 miljoen fr.

– module afval op Internetsite voor jeugd
"Explorado" : 1,4 miljoen fr.

– subsidie MOP : 4,3 miljoen fr. (voorzien,
onder voorbehoud van goedkeuring)

– Groene School : 3,8 miljoen fr. (02.14  –
vastleggingskrediet 1997)

MINA-fonds post 03.06

– investeringskredieten : 11,7 miljoen fr.

Voor de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is
NME uitermate belangrijk. NME past in een
doelgroepenbeleid enerzijds, en in een preven-
tieve aanpak anderzijds. Bij de Vlaamse Milieu-
maatschappij horen de NME-initiatieven thuis
onder "Communicatie". Sinds 1995 doet de
VMM bijzondere inspanningen op het gebied
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van NME. Met name is er een educatief pakket
over lucht en water voor het onderwijs (kinder-
boekjes, lesbladen, milieuspellen, posters,
video's, ...), worden initiatieven van derden
gesteund, en worden van de belangrijkste rap-
porten over water- en luchtkwaliteit en het
Milieu- en natuurrapport telkens vereenvoudig-
de en samenvattende brochures gemaakt.

Het totale bedrag dat aan NME wordt besteed,
kan worden geraamd op 5 miljoen per jaar. Op
de begroting van de VMM zijn de NME-inspan-
ningen terug te vinden bij "Sensibilisering"
(post 615.300) en  –  in mindere mate  –  bij
"Publicaties" (post 615.010).

3. Subsidies (sensu stricto)

– KBS-MOP (Koning Boudewijnstichting) :
Aminal 4,325 miljoen fr., OVAM 0,54 mil-
joen fr., VMM 0,54 miljoen fr., VLM (Vlaam-
se Landmaatschappij) 0,54 miljoen fr. (02.14)

Overheidsopdrachten

– Milieuboot 15,5 miljoen fr/jaar (02.14)

– KINT-module (Koninklijk Instituut voor het
Duurzaam Beheer van Natuurlijke Rijkdom-
men en de Bevordering van Schone Techno-
logie) "afval" op Internetsite voor jeugd
"Explorado" 1,4 miljoen fr. (02.14)

Voor de doelstellingen en criteria op basis waar-
van projecten worden gesubsidieerd of toege-
wezen, verwijs ik naar het Milieubeleidsplan
1997-2001, inzonderheid naar het initiatief 146
en het doelgroepenbeleid.

Onder impuls van de afdeling Aminabel startte
eind 1997 een overlegforum inzake NME met
vertegenwoordigers van Aminal, ALT (adminis-
tratie Land- en Tuinbouw), VMW (Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening), VMM,
VLM, OVAM en VITO (Vlaamse Instelling
voor Technologisch Onderzoek). Binnen dit
overlegforum kan een algemene coördinatie
van de NME- en de sensibiliseringsinitiatieven
gebeuren. De afzonderlijke, gesubsidieerde
acties en overheidsopdrachten in het kader van
NME worden telkens begeleid door een stuur-
groep ad hoc.

4. Momenteel is NME niet opgenomen in de
milieuconvenants. Het blijkt echter wenselijk
om bij een toekomstige herziening van de
milieuconvenants met provincies en gemeenten

in begeleidende milieu-educatieve acties als
optie te voorzien. Hetzelfde geldt bij het even-
tuele afsluiten van intergemeentelijke milieu-
convenants.

5. Momenteel wordt NME alleen geregeld door
de bepaling van artikel 53 van het decreet
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu van 21 oktober 1997.

De huidige NME-centra van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap werden opgericht in
uitvoering van het MINA-plan 1990-1995, dat
acties inzake onderwijs en educatie voorstelt,
waarbij wordt gepleit voor een samenwerking
met het departement Onderwijs. Een eerste
samenwerkingsverband tussen het departement
Onderwijs (OND) en het departement Leefmi-
lieu en Infrastructuur (LIN) inzake Natuuredu-
catie 1995-1997 werd door de Vlaamse regering
in 1994 goedgekeurd.

Deze samenwerking zal worden voortgezet voor
de periode 1998-2000. Daarnaast past het NME-
initiatief in het project "Vlaanderen-Europa
2002", waarin het een kruising is van de sporen
"Leefbaar Vlaanderen" en "Lerend Vlaande-
ren".

6. De taken van het gewestelijk niveau inzake
NME liggen hoofdzakelijk vervat in het bin-
dend initiatief 146 van het Milieubeleidsplan ;
namelijk een natuur- en milieueducatief net-
werk tot stand brengen en inhoudelijk verster-
ken. Binnen het op te richten NME-netwerk
zijn voor het gewestelijk niveau als specifieke
taken, complementair aan de andere niveaus,
onder meer de volgende te vermelden :

– overleg, samenwerking en integratie op het
interdepartementale vlak ;

– overleg, samenwerking en integratie op het
vlak van de administraties en de VOI's ;

– overleg en samenwerking met provincies en
organisaties ;

– overleg en samenwerking op het internatio-
nale vlak ;

– verwerven van competentie in de eigen
NME-centra ;

– stimuleren van onderzoek ;

– investeren van middelen ;
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– adviesverstrekking aan het beleid ;

– communicatie van de resultaten aangaande
de bovenvermelde punten aan de gehele sec-
tor, bijvoorbeeld via het Internet.

7. De actie 145 (het verder ontwikkelen van een
actief communicatiebeleid) en het initiatief 146
(een natuur- en milieu-educatief netwerk tot
stand brengen en inhoudelijk versterken) van
het Milieubeleidsplan 1997-2001 werden door
de Vlaamse regering, bij de vaststelling van dit
plan op 8 juli 1997, goedgekeurd. Dit betekent
dat deze acties moeten worden uitgevoerd bin-
nen de planperiode.

8. De reglementering bepaalt niet dat elke actie
van het Milieubeleidsplan 1997-2001 aan de
MINA-raad voor advies wordt voorgelegd.
Indien de MINA-raad interesse heeft voor de
uitvoering van bepaalde acties, is de administra-
tie steeds bereid de gevraagde stand van zaken
toe te lichten.

9. Het Milieubeleidsplan 1997-2001 voorziet in het
opstellen, tijdens de planperiode, van een com-
municatiebeleidsplan (actie 145) ; in het opstel-
len van een educatiebeleidsplan wordt niet
voorzien.

Door de cel NME&I van Aminal werd een
overleg gestart met de VOI's met het oog op
samenwerking en afspraken teneinde de midde-
len efficiënt in te zetten.

10.De doelstellingen en de beleidsvisie achter het
initiatief 146 van het Milieubeleidsplan 1997-
2001 sluiten aan bij de algemene doelstellingen
van dit plan, en zijn omstandig verwoord in het
deel 1 "Hoofdlijnen" van het plan.

11.Bij natuur- en milieueducatie (NME) wordt
gestreefd naar de integratie van beide domei-
nen, wat betekent dat bij de bespreking van
natuurthema's de milieuhygiënische facetten
aan bod komen als bedreigingen of als rand-
voorwaarden, terwijl ook bij de behandeling van
milieuhygiënische thema's uiteraard de gevol-
gen voor de natuurlijke omgeving moeten wor-
den besproken. Er wordt vastgesteld dat nog
steeds wordt gekozen voor natuurthema's, ook
door de klant.

Hierbij mag niet uit het oog worden verloren
dat men in het opvoedingsproces bij voorkeur
vertrekt van een positieve benadering  –  zeker
bij kinderen  –  om verder te evolueren naar een

meer maatschappijkritische benadering, waarbij
de milieuhygiënische thema's voorrang hebben.
Toch is het wenselijk dat de milieuhygiënische
thema's in de toekomst meer aan bod komen
binnen het NME-gebeuren. In die zin zal het
aanbod aan milieuhygiënische thema's worden
versterkt in het NME-centrum van Grimminge,
dat zich hierop zal toeleggen. Originele educa-
tieve programma's zullen er worden ontwik-
keld, uitgetest en toegelicht met het oog op hun
toepassing in de eigen leefomgeving.

De administratie bereidt thans een dossier voor
met het oog op een interuniversitaire studieop-
dracht over specifiek NME voor de leerlingen
uit het technisch en beroepssecundair onder-
wijs, waarbij de nadruk zal liggen bij de milieu-
hygiënische thema's.

Bij de gesubsidieerde projecten en opdrachten
(MOP, Milieuboot) is het niet mogelijk een ver-
houding aan te geven tussen natuurthema's en
milieuthema's, aangezien deze projecten en
opdrachten juist een grote mate van integratie
van de beide thema's vertonen.

12.Een inventaris van de infrastructuur, de organi-
saties, de opleidingen en de overheidsdiensten
met betrekking tot NME werd opgesteld.
Momenteel wordt de programmatuur van deze
inventaris bewerkt teneinde de inventaris
beschikbaar te kunnen stellen voor raadpleging
via Internet. Een adressenlijst van alle in de
inventaris opgenomen infrastructuren, organisa-
ties, opleidingen en overheidsdiensten is bij de
administratie beschikbaar.

13.Deze aangelegenheid behoort tot de bevoegd-
heid van de minister van Onderwijs.

Vraag nr. 279 
van 4 mei 1998 
van de heer CARL DECALUWE

Zwembaden  –  Vlaremnormen

Vier op de vijf zwembaden dreigen de deuren te
moeten sluiten daar ze niet voldoen aan de milieu-
normen opgelegd door Vlarem II-bis. Hierdoor zou
een niet onbelangrijk gedeelte van het "recreatie-
park" in Vlaanderen in het gedrang komen.

1. Kan de minister een overzicht geven, per pro-
vincie, van de zwembaden die nog niet aan de
Vlarem II-bis-normen voldoen ?
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2. Welke investeringen zijn er nodig teneinde die
zwembaden te laten voldoen aan de bovenver-
melde normen ?

3. Is er in een overgangsperiode voorzien voor de
zwembaden vermeld in punt I om te komen tot
de Vlaremnormen ? Zo ja, van wanneer tot
wanneer loopt deze overgangsperiode ? 

Antwoord

1 en 2. Mijn administratie, de afdeling Milieu-
inspectie van Aminal (administratie Milieu-,
Natuur-, Land- en Waterbeheer), beschikt
momenteel niet over de gevraagde statistische
gegevens.

3. De huidige Vlarem-reglementering is sedert 1
augustus 1995 van kracht. Voor de bestaande
zwembaden is daarbij voor de bewuste con-
structievoorwaarden in een overgangsregeling
voorzien, derwijze dat ze pas vanaf 1 januari
1999 aan deze voorwaarden van titel II van het
Vlarem moeten voldoen. De bestaande zwem-
badinrichtingen hebben aldus een periode van
meer dan 3 jaar gekregen om zich te confirme-
ren met de Vlarem-voorschriften. Deze Vlarem-
bepalingen beogen inzonderheid een aantal vei-
ligheidsmaatregelen tot stand te brengen. Van-
uit deze benadering is in titel II van het Vlarem
ook in de mogelijkheid voorzien voor het aan-
vragen van individuele afwijkingen op de con-
crete Vlarem-voorschriften. De exploitant dient
in dat geval evenwel in alternatieve oplossingen
te voorzien die gelijke waarborgen bieden ter
bescherming van mens en milieu.

Vraag nr. 282 
van 5 mei 1998 
van mevrouw VERA DUA

Mestactieplan   –  Verzadigingsevolutie Oost-Vlaan-
deren

Het mestactieplan heeft tot gevolg dat er heel wat
mesttransporten zijn naar "witte" en "lichtgrijze"
gemeenten.

Ten gevolge van die mestaanvoer zouden die
gemeenten respectievelijk "lichtgrijs" of "donker-
grijs" geworden zijn.

Kan de minister mij voor de gemeenten van Oost-
Vlaanderen per gemeente meedelen :

– hoeveel gemeenten van "kleur" gewijzigd zijn ;

– de initiële kleur ;

– de kleur als men rekening houdt met de aan-
voer van nutriënten,

en dit zowel voor 1996 als 1997 ?

Antwoord

Wellicht is het nuttig om eerst enige verduidelij-
king te brengen bij het begrip "kleur van een
gemeente". De kleur van een gemeente geeft weer
in welke klasse van "oorspronkelijke productie-
druk" die gemeente zich bevindt. De "oorspronke-
lijke productiedruk" is berekend op basis van de
gegevens van de land- en tuinbouwtelling van 15
mei 1992 zoals georganiseerd door het Nationaal
Instituut voor Statistiek en geeft een beeld van de
productiedruk in de betrokken gemeente op 15
mei 1992. Bijgevolg is de "kleur" van een gemeente
een vast gegeven waarop aan- of afvoer van mest
naar of uit die gemeente geen invloed hebben.

Op de lijst als bijlage zijn per Oost-Vlaamse
gemeente opgenomen : de oorspronkelijke produc-
tiedruk, de kleur van de gemeente, de productie-
druk voor de bedrijfssituatie 1996 en de gebruiks-
druk voor de bedrijfssituatie 1996. Beide laatste cij-
fers werden berekend op basis van de mestbank-
aangiftes van het aanslagjaar 1997. Voor de bereke-
ning van de gebruiksdruk werd tevens rekening
gehouden met de geregistreerde transporten in
1996. De gebruiksdruk is de productiedruk ver-
meerderd met de druk ten gevolge van toevoer van
mest uit andere gemeenten of verminderd met de
druk ten gevolge van de afvoer van mest naar
andere gemeenten. Voor productie-, respectievelijk
gebruiksdruk voor het jaar 1997 kunnen vandaag
nog geen cijfers worden vooropgesteld wegens het
feit dat de verwerking van de aangiftes van het
aanslagjaar 1998 met betrekking tot de bedrijfssitu-
atie 1997 nog niet volledig beëindigd is.

Wat de gemiddelde gemeentelijke waarden voor de
provincie Oost-Vlaanderen betreft, kunnen volgen-
de cijfers naar voren geschoven worden : de gemid-
delde oorspronkelijke productiedruk bedraagt 116
kg P205/ha ; de productiedruk (1996) bedroeg 98
kg P205/ha en de gebruiksdruk (1996) bedroeg 100
kg P205/ha.

Verdeelt men de Oost-Vlaamse gemeenten op
basis van productiedruk (1996) en gebruiksdruk
(1996) in volgende klassen : (0 - 75) kg P205/ha ;
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(75 - 100) kg P205/ha ; (100 - 125) kg P205/ha en >
125 P205/ha, dan kunnen volgende vergelijkingen
worden gemaakt tussen gemeentelijke productie-
druk (1996) en gemeentelijke gebruiksdruk (1996) :

– voor 22 gemeenten liggen productiedruk en
gebruiksdruk in dezelfde klasse ;

– voor 19 gemeenten ligt de gebruiksdruk één
klasse hoger dan de productiedruk wegens aan-
voer van dierlijke mest ;

– voor 7 gemeenten ligt de gebruiksdruk twee
klassen hoger dan de productiedruk wegens
aanvoer van dierlijke mest ;

– voor 16 gemeenten ligt de gebruiksdruk één
klasse lager dan de productiedruk wegens
afvoer van dierlijke mest ;

– voor 1 gemeente ligt de gebruiksdruk twee klas-
sen lager dan de productiedruk wegens afvoer
van dierlijke mest.

Bovendien blijkt dat er enerzijds 17 gemeenten zijn
met een productiedruk van > 125 kg P205/ha en
anderzijds 25 gemeenten met een productiedruk
van < 75 kg P205/ha. Wat de gebruiksdruk betreft,
zijn er slechts 6 gemeenten met een productiedruk
van > 125 kg P205/ha en ook slechts 6 gemeenten
met een gebruiksdruk van < 75 kg P205/ha. Uit dit
alles blijkt dat dierlijke mest geproduceerd in
gemeenten met hoge veebezetting wordt vervoerd
en gebruikt in gemeenten waar nog plaats is om
dierlijke mest van buiten de gemeente op een eco-
logisch verantwoorde wijze aan te wenden ; en dat
bijgevolg op het terrein daadwerkelijk invulling is
gegeven aan het spreidingsbeleid, dat één van de
pijlers uitmaakt van het mestbeleid.

Ten slotte volgt hierna nog een vergelijking tussen
de oorspronkelijke gemeentelijke productiedruk en
de gemeentelijke gebruiksdruk (1996). Vergelijken
van deze cijfers is echter niet erg zinvol gelet op de
verschillende herkomst van de gegevens :

– voor 22 gemeenten liggen oorspronkelijke
gemeentelijke productiedruk en gebruiksdruk
in dezelfde klasse ;

– voor 22 gemeenten ligt de gebruiksdruk één
klasse hoger dan de oorspronkelijke gemeente-
lijke productiedruk wegens aanvoer van dierlij-
ke mest ;

– voor 5 gemeenten ligt de gebruiksdruk twee
klassen hoger dan de oorspronkelijke gemeen-

telijke productiedruk wegens aanvoer van dier-
lijke mest ;

– voor 14 gemeenten ligt de gebruiksdruk één
klasse lager dan de oorspronkelijke gemeente-
lijke productiedruk wegens afvoer van dierlijke
mest ;

– voor 2 gemeenten ligt de gebruiksdruk twee
klassen lager dan de oorspronkelijke gemeente-
lijke productiedruk wegens afvoer van dierlijke
mest.

(Bovenvermelde bijlage ligt ter inzage bij het secre-
tariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schriftelij-
ke Vragen  –  red.)

Vraag nr. 283 
van 6 mei 1998 
van de heer LUDO SANNEN

Tessenderlo Chemie  –  Afwalwater

Uit de antwoorden van de minister op een aantal
vragen in het recente verleden in verband met de
problematiek van de afvalwaterlozingen van Tes-
senderlo Chemie (TC) in Ham en Tessenderlo kan
het volgende worden afgeleid.

– Dat de lozingsvergunning van 15 september
1986 van de bestendige deputatie van Limburg
nog steeds de basis vormt voor de lozing van het
afvalwater.

– In deze vergunning werd een chloridegehalte
van 500 mg/l opgelegd, te behalen na de inge-
bruikname van de afvalcollector.

– Bovendien werd een maximumdebiet opgelegd
van totaal 48.000 m3 per dag voor de som van de
debieten van alle lozingspunten voor de anorga-
nische afdelingen (36.000 m3) en voor de organi-
sche afdelingen (12.000 m3).

– Dat de overheid na een beslissing omtrent het
gebruik van de collector voor nijverheidsafval-
water aan het bedrijf Tessenderlo Chemie een
geactualiseerde vergunning zal uitreiken.

– Dat in de door het afvalwater van TC belaste
beken geen ecologie kan ontwikkelen : geen
zoetwaterecologie, maar ook geen brakwatere-
cologie. Dit als gevolg van de lozing van de hoge
concentratie aan calciumchloride, zoals gebeurt
door TC, terwijl in brak of zout water een hoge
concentratie aan natriumchloride aanwezig is.
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– Dat uit allerhande studies blijkt dat het tech-
nisch wel mogelijk is om het chloridegehalte te
reduceren tot aanvaardbare (?) hoeveelheden,
maar dat dit door het bedrijf als "financieel
onmogelijk" wordt geklasseerd.

– Dat het bedrijf niet van plan is om de hoeveel-
heid geloosd afvalwater, noch de hoeveelheden
geloosde afvalstoffen in dit water, zoals calci-
umchloride en sulfaat, te beperken.

1. Is er al beslist of de lozingsvergunning van Tes-
senderlo Chemie Ham, Tessenderlo Chemie
Tessenderlo en Limburgse Vinylmaatschappij
ambtshalve wordt herzien, dan wel of TC onder
de huidige voorwaarden mag blijven lozen ?

2. Indien de lozing van calciumchloride niet wordt
beperkt, in welke maatregelen voorziet de
minister dan om de kwaliteit van de ontvangen-
de waterlopen (Laak, Winterbeek) tot het wet-
telijk niveau te verbeteren ?

3. In welke maatregelen voorziet de minister om
de oevers en de onderwaterbodems van de
Laak en van de Winterbeek te saneren ? 

Antwoord

1. Het besluit van 13 juli 1995 van de bestendige
deputatie van de provincieraad van Limburg tot
wijziging van de lozingsvoorwaarden maakt
meerdere parameters van de bestaande lozings-
vergunningen strenger (bijvoorbeeld de cadmi-
umemissie wordt beperkt tot 300 kg/jaar).

Na de oprichting van de opvolgingscommissie
werden, op initiatief van de overheid, bij besluit
van 10 juli 1997, de lozingsvoorwaarden ambts-
halve aangevuld met :

– de verplichting om ten minste om de vijf jaar
een studie te laten uitvoeren naar de techni-
sche haalbaarheid, met toepassing van de
best beschikbare technieken (BBT), van een
reductie van de zouten (chloriden en sulfa-
ten) in de geloosde afvalwaters,

– de verplichting om mee te werken aan de
opvolgingscommissie (informeren over de
voormelde studie over de resultaten van de
geloosde afvalwaters).

Ten slotte wordt thans in de opvolgingscommis-
sie op vraag van de afdeling Milieuvergunnin-

gen van de administratie Milieu-, Natuur-,
Land- en Waterbeheer (Aminal) een voorstel
uitgewerkt waarbij de chloridenorm voor het
afvalwater duidelijk zal worden vastgelegd.

2. De eisen met betrekking tot de zoetwaterkwali-
teit van de ontvangende waterlopen (Laak en
Winterbeek) kunnen vooralsnog niet worden
gehaald. Aan het bedrijf is evenwel opgelegd te
blijven zoeken naar mogelijke BBT-oplossingen
voor dit probleem.

3. Wat de bevoegdheden van het gewest betreft,
zijn de nodige initiatieven op het spoor gezet
voor een ecologisch herstelplan voor de Laak.
Als eerste fase hiervan werd door de afdeling
Water van Aminal een project opgezet om de
huidige verontreinigingstoestand zowel van de
onderwaterbodems, de oevers als de valleigron-
den rond Laak en Winterbeek in kaart te bren-
gen. De topografische opmerkingen, met inbe-
grip van slibbodemdiepte, zijn inmiddels beëin-
digd wat de Laak betreft. Voor de Winterbeek
zijn deze nog bezig.

Vervolgens zal de afdeling Water van Aminal in
een tweede fase overgaan tot een bemonste-
ringscampagne ter bepaling van de kwaliteit van
het slib (met uitvoering van oriënterende
bodemonderzoeken). Op basis van een beperk-
te offerteaanvraag zal de afdeling Water binnen
haar delegatiebevoegdheid eerlang deze
opdracht kunnen gunnen.

Mede op basis van de resultaten van de voor-
melde topografische opmetingen en van de nog
op te zetten bemonsteringscampagne, zal in een
derde fase een bestek worden opgesteld voor de
uitvoering van de eigenlijke ruimingswerken.

Zoals de vertegenwoordiger van de afdeling
Water van Aminal in vergadering van 21 januari
1998 aan de Opvolgingscommissie verklaarde,
wordt de aanbesteding van de ruimingswerken
door de afdeling Water gepland voor eind 1998,
om tegen half 1999 de werken te kunnen star-
ten.

Voor een meer wetenschappelijk onderbouwde
beoordeling van de verontreiniging is verder in
het programma voor 1998 van de afdeling Water
een modelleringsstudie met toepassing van het
"Mike SHE"-model voor de Grote Nete en de
Laak opgenomen.
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Vraag nr. 285 
van 6 mei 1998 
van de heer LUDO SANNEN

Milieuverenigingen  –  Beroepsrecht

Sedert enkele tijd wordt vastgesteld dat
beroepschriften ingediend door milieubescher-
mingsverenigingen tegen exploitatievergunningen
verleend in eerste instantie, systematisch als niet-
ontvankelijk worden beschouwd.

De bevoegde overheid baseert zich hierbij op de
uitspraak van de Raad van State van 3 maart 1994
in het dossier NV Hovarco (RVS nr. 46 378).

In dit arrest stelt de Raad van State dat het beroep
ingediend door de VZW Natuurfonds Westland
door de bevoegde overheid niet ontvankelijk had
mogen worden verklaard, aangezien deze vereni-
ging wel een koepelorganisatie is, maar geen ver-
eniging die fysieke personen als leden heeft.

De Raad van State onderbouwt deze motivatie
door te verwijzen naar de toelichting die de toen-
malige bevoegde gemeenschapsminister gaf met
betrekking tot de toepassing van artikel 24, § 1, 5°
van het decreet van 28 juni 1985 (Beroep kan wor-
den ingediend door : ... elke natuurlijke of rechts-
persoon die ten gevolge van de vestiging en de
exploitatie van de inrichting rechtstreeks hinder
kan ondervinden, alsook elke rechtspersoon die
zich de bescherming tot doel heeft gesteld van het
leefmilieu dat door deze hinder kan worden getrof-
fen ...). De minister lichtte deze paragraaf toe als
volgt : "In paragraaf l, 5° van artikel 24 heeft elk
woord zijn betekenis en kan als volgt worden geïn-
terpreteerd. Elke milieuvereniging die in haar
maatschappelijke doelstelling rechtstreeks wordt
getroffen en als leden natuurlijke personen heeft
die door de hinder kunnen worden getroffen, wor-
den hier geviseerd. Een zogenaamde koepelorgani-
satie die alleen andere verenigingen als leden
heeft, komt derhalve niet in aanmerking. Een
nationaal, gewestelijk of provinciaal georganiseer-
de verenigingen die fysische personen als leden
heeft uit de omgeving van een inrichting komt
daarentegen wel in aanmerking" (Handelingen
Vlaamse Raad, nr. 43 van 28 juni 1985, blz. 1419).

De interpretatie die de minister gaf aan artikel 24,
§ l, 5° heeft betrekking op verenigingen die in
brede zin het leefmilieu in zijn breedste perspectief
wensen te beschermen. Met andere woorden : de
doelstelling van het leefmilieu, eventueel beperkt
tot een bepaald gebied, maar niet beperkt tot een

bepaalde categorie van mensen (de leden van de
vereniging).

Het is trouwens niet logisch dat een vereniging die
"de bescherming van het leefmilieu" als doelstel-
ling heeft, dit recht zou beperkt zien tot het nadeel
rechtstreeks verbonden aan de leden.

Daarenboven zijn de doelstellingen in de statuten
van deze verenigingen niet gericht op de bescher-
ming van de leefsfeer van de aangesloten leden.
Trouwens, deze leden kunnen ook individueel hun
rechten doen gelden, hiervoor hebben ze geen ver-
eniging nodig.

Dit alles heeft tot gevolg dat de beroepschriften
ingediend door koepelorganisaties door de bevoeg-
de overheden worden afgewezen, ondanks de (naar
mijn mening) duidelijke tekst in het decreet.

Graag verneem ik van de minister of hij reeds ini-
tiatieven heeft genomen om deze onduidelijkheid
op te lossen.

Antwoord

Het is niet zo dat beroepschriften ingediend door
milieuvergunningen tegen exploitatievergunningen
systematisch als niet-ontvankelijk worden afgewe-
zen. Integendeel, de overgrote meerderheid van
dergelijke beroepschriften worden  –  indien ze
voldoen aan de wettelijke vereisten (tijdig inge-
diend met de nodige bijlagen)  –  als ontvankelijke
beroepen behandeld.

Wat het belang van de verenigingen betreft, wor-
den volgende criteria gehanteerd. Milieuverenigin-
gen die leden hebben die in de omgeving van de
exploitatie wonen en dus rechtstreekse hinder con-
form art. 24 § 1 van het decreet van 28 juni 1985
kunnen ondervinden, kunnen via deze leden hun
belang aantonen. Milieuverenigingen die door de
exploitatie rechtstreeks in hun statutaire doelstel-
lingen (bv. het beheer van natuurreservaten) wor-
den getroffen, hebben ook het vereiste belang. Dit
stemt ook overeen met de toelichting van de minis-
ter in de toenmalige Vlaamse Raad bij deze para-
graaf : "Een zogenaamde koepelorganisatie die
alleen verenigingen als leden heeft, komt derhalve
niet in aanmerking. Een nationaal, gewestelijk of
provinciaal georganiseerde vereniging die fysische
personen als leden heeft uit de omgeving van een
inrichting komt daarentegen wel in aanmerking. "
(Handelingen Vlaamse Raad, nr. 43 van 28 juni
1985, blz. 1419).
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Deze interpretatie wordt ondersteund door de
rechtspraak van de Raad van State. Gelet op wat
voorafgaat, acht ik het op dit ogenblik niet nodig
om een initiatief te nemen om aan de huidige wet-
geving of de heersende interpretatie iets te wijzi-
gen.

Vraag nr. 286 
van 6 mei 1998 
van de heer JOHAN SAUWENS

Koninklijk domein Opgrimbie  –  Vogelrichtlijnge-
bied

De Raad van State moet zich nog steeds ten gron-
de uitspreken over de bouwvergunning voor een
slotklooster op het koninklijk domein van Opgrim-
bie. In z'n advies stipt de auditeur van de Raad van
State alvast drie ernstige feiten aan : de ligging van
het domein Opgrimbie in een groengebied, het
ontbreken van een milieueffectrapport voor het
rooien van een bos van 3 ha en het feit dat de bis-
schop niet kan worden beschouwd als een publiek-
rechtelijk persoon.

In aanvulling op het advies van de auditeur van de
Raad van State wens ik een vierde element onder
de aandacht te brengen van de minister van Leef-
milieu : het verplicht advies van de administratie
Milieu, Natuur en Landinrichting (afdeling Na-
tuur) over de al dan niet naleving van de Europese
vogelrichtlijnen door de bouw van een klooster in
een vogelrichtlijngebied.

Teneinde duidelijkheid te krijgen over het
"koninklijke" bouwdossier-Opgrimbie had ik de
minister dan ook graag volgende vragen gesteld.

1. Is de Vlaamse regering decretaal verplicht het
advies in te winnen van de administratie Milieu,
Natuur en Landinrichting (afdeling Natuur)
wanneer ze een vergunning wil afleveren voor
bouwwerken in een vogelrichtlijngebied ?

Zo ja, heeft de Vlaamse regering het advies
ingewonnen van de administratie Milieu,
Natuur en Landinrichting (afdeling Natuur) bij
de aflevering van een vergunning voor de bouw
van een poortgebouw, een multifunctionele
schuur, een gasten- en familiehuis, een onthaal-
klooster en een slotklooster (1ha 28a 76ca) op
het koninklijk domein van Opgrimbie, dat gele-
gen is in een vogelrichtlijngebied ? Welk advies
heeft de administratie Milieu, Natuur en Land-
inrichting (afdeling Natuur) uitgebracht met
betrekking tot dit bouwdossier ? En werd dit

advies gevolgd door de Vlaamse regering bij de
aflevering van de bouwvergunning ?

Zo neen, waarom werd door de Vlaamse rege-
ring geen advies ingewonnen bij de administra-
tie Milieu, Natuur en Landinrichting (afdeling
Natuur) over de al dan niet naleving van de
vogelrichtlijnen door de bouw van een klooster
op het koninklijk domein van Opgrimbie, dat
gelegen is in een vogelrichtlijngebied ?

2. Heeft het eventueel niet inwinnen van het
decretaal verplicht advies van de administratie
Milieu, Natuur en Landinrichting (afdeling
Natuur) over de naleving van de vogelrichtlij-
nen door de bouw van een klooster op het
koninklijk domein van Opgrimbie, dat gelegen
is in een vogelrichtlijngebied, gevolgen voor de
afgeleverde bouwvergunning ? Zo ja, welke ?
Zo neen, waarom niet ?

Antwoord

In het algemeen merk ik op dat het slotklooster in
Opgrimbie zich op het gewestplan Limburgs Maas-
land (koninklijk besluit van 1 september 1980) in
een bij besluit van de Vlaamse regering van 10 juli
1991 vastgestelde zone voor Koninklijk Domein
bevindt. In deze zone zijn werken en handelingen
toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de inrich-
ting van het gebied als Koninklijk Domein (aanvul-
lend stedenbouwkundig voorschrift).

Vanuit de bevoegdheid Leefmilieu is er geen
decretale verplichting voor de afdeling Natuur om
advies te geven.

De materie inzake de bouwvergunningen behoort
niet tot mijn bevoegdheid.

Vraag nr. 288 
van 7 mei 1998 
van de heer MARC OLIVIER

Bosgebieden West-Vlaanderen  –  Overheidsaanko-
pen

1. Welke bossen werden in West-Vlaanderen sinds
het begin van de legislatuur door de overheid
aangekocht, met vermelding van hun opper-
vlakte en aankoopprijs ?

2. Op welke locaties en voor hoeveel hectaren
werden in West-Vlaanderen nieuwe bosgebie-
den aangelegd ?
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3. Welke particuliere bossen werden in West-
Vlaanderen sinds het begin van de legislatuur
opengesteld voor het publiek ?

4. Welke plannen bestaan er voor de verdere aan-
koop van bosgebieden in West-Vlaanderen ?

5. Welke plannen bestaan er voor de aanleg van
nieuwe bosgebieden in West-Vlaanderen ?

Antwoord

1. Aankopen sinds het begin van de legislatuur

Datum Eigendom Opper- Aard
vlakte

07.12.1995 Galgebossen 15,2267 ha bos
25.09.1996 Galgebossen 0,0063 ha bos

Daarnaast werden volgende te bebossen gron-
den aangekocht :

Datum Eigendom Opper- Aard
vlakte

07.07.1995 Rhodesgoed 28,6436 ha te bebossen
17.09.1996 Rhodesgoed 4,6560 ha te bebossen
28.09.1995 Huweynsebossen 32,2430 ha te bebossen
12.09.1995 Galgebossen 1,7270 ha te bebossen
07.12.1995 Galgebossen 7,7551 ha te bebossen
10.09.1996 Galgebossen 1,2816 ha te bebossen
5/9.9.1995 Doevevallei 3,2170 ha te bebossen

Stand bebossing

– reeds bebost : 19,3000 ha
– te bebossen in 1998-1999 : 18,8000 ha
– te bebossen na 2000 : 20,1700 ha

Deze fasering heeft onder meer te maken met
de inhoud van de overgangsmaatregelen die in
een aantal gevallen met de zittende pachter
werden overeengekomen.

Het lijkt mij niet aangewezen om aankoopbe-
dragen kenbaar te maken, gelet op de privé-
sfeer van de vroegere eigenaars.

2. Locaties van nieuwe bossen

Eigendom Oppervlakte Uitvoering

Tortelbos 8,6993 ha volledig
Canadabos 6,0225 ha volledig
Rhodesgoed 5,9550 ha 1998-1999
Groenenburg 7,1750 ha volledig
Galgebossen 5,1780 ha volledig
Galgebossen 5,5765 ha na 2000

Daarnaast heeft de afdeling Bos en Groen van
Aminal (administratie Milieu, Natuur-, Land-
en Waterbeheer) nog volgende gronden bebost
die door de afdeling via een beheersovereen-
komst, conform het bosdecreet van 13 juni 1990,
in beheer werden genomen :

Benaming Oppervlakte Uitvoering

Preshoekbos 14,5460 ha volledig
IJzerpoortbos 21,1950 ha volledig
Pistelbos 14,4921 ha volledig

3. Openstelling van privé-bossen

Sinds juni 1995 worden er subsidies toegekend
voor de openstelling van het bos "Aanwijs" in
Beernem, grootte 8,26 ha, en in eigendom bij
het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus.

Sommige privé-eigenaars tolereren het bezoek
van wandelaars zonder hiervoor subsidies aan
te vragen.

4. Verdere aankoopplannen

Behoudens kleinere uitbreidingen van bestaan-
de domeinbossen, zijn er voor de provincie
West-Vlaanderen een viertal belangrijke aan-
koopdossiers in behandeling. Deze dossiers
betreffen een gezamenlijke oppervlakte van
ongeveer 240 hectare (bos + te bebossen gron-
den).

Omdat sommige eigenaars rekenen op discretie
tijdens de onderhandelingsprocedure, kunnen
de namen van de betrokken eigenaars momen-
teel nog niet kenbaar worden gemaakt.

5. Plannen voor de verdere aanleg van nieuwe
bosgebieden in de provincie West-Vlaanderen

In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen werd ook voor de provincie West-
Vlaanderen een "ontwerp van gewenste bos-
structuur" uitgetekend. Deze sectorvisie zal
worden ingebracht in de verdere ruimtelijke
planning, waarbij de afweging tussen de onder-
scheiden sectorvisies dient te gebeuren aan de
hand van de vooropgezette doelstellingen.

In het ontwerp van bosstructuur wordt specifiek
voor de provincie West-Vlaanderen een verbe-
tering van de functievervulling van de bestaan-
de versnipperde boscomplexen beoogd, onder
meer door een planmatige bosuitbreiding. Hier-
bij zijn in de provincie West-Vlaanderen twee
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doelen na te streven : inbreiding in oude, histori-
sche bosgebieden en vestiging van nieuwe bos-
gebieden, bij voorkeur grootschalige bossen aan
de rand van de steden.

Dergelijke stadsrandbossen komen tegemoet
aan een uitgesproken behoefte aan ruimte voor
bijvoorbeeld wandelen, fietsen, paardrijden en
aan een verbetering van de leefomgeving.
Bovendien vormt het stadsrandbos een buffer
tussen stad en platteland en stimuleert het de
stedelijke inbreiding. Dit helpt mee het platte-
land te ontlasten van ongepaste functies.

In dit kader werden door de afdeling Bos en
Groen reeds vier wetenschappelijk onderbouw-
de lokalisatiestudies uitgevoerd :

– het stadsrandbos Kortrijk (Preshoek en
omgeving) ;

– het stadsrandbos Oostende (De Keignaert) ;

– het stadsrandbos Veurne (Pistelbos) ;

– het stadsrandbos Nieuwpoort-Koksijde
(Lenspolder - de Zelte).

Andere aandachtsgebieden zijn :

– de stadsrandbossen in de regio Roeselare-
Izegem (Kleiputten-Rhodesgoed) ;

– het stadsrandbos Tielt (Vijverbos en omge-
ving) ;

– het gebied van de Doevevallei (Heuvelland) ;

– het historisch bosgebied van de Sixtusbossen
(Poperinge, Vleteren) ;

– het historisch bosgebied op de zandrug tus-
sen Brugge en Gent.

In elk van deze gebieden zijn of worden er op
dit ogenblik contacten gelegd voor mogelijke
aankopen.

Vraag nr. 289 
van 8 mei 1998 
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Zwembaden  –  Vlaremnormen

Verschillende zwembaden en hun infrastructuur in

Vlaanderen voldoen niet aan de geldende hygiëne-
normen van de Vlarem-reglementering. Deze voor-
zieningen kregen tot de zomer van 1998 een voor-
lopige uitbatingsvergunning, nadien zouden ze
moeten sluiten.

1. Welke zwembaden kregen een dergelijke voor-
lopige uitbatingsvergunning ?

2. Welke voorzieningen deden ondertussen reeds
aanpassingen, zodat ze nu toch voldoen ?

3. Werd er een actieplan opgesteld om de uitba-
ters van de zwembaden te begeleiden bij deze
aanpassingen ?

Antwoord

1 en 2. Er zijn de afdeling Milieuvergunningen van
Aminal (administratie Milieu, Natuur-, Land-
en Waterbeheer) geen vergunningen bekend
voor de exploitatie van zwembaden die voorlo-
pig, in afwachting van de haalbaarheid van de
milieuvoorwaarden, zijn verleend.

3. De bewuste reglementaire voorschriften zijn
vastgesteld door titel II van het Vlarem, die
sedert 1 augustus 1995 van kracht is geworden.

Rond de inwerkingtreding van deze nieuwe
reglementaire bepalingen werd een ruime infor-
matiecampagne opgezet, zowel naar de openba-
re besturen als naar de bedrijven toe. Een speci-
fieke informatiecampagne voor de exploitanten
van zwembaden werd evenwel niet gevoerd.

Vraag nr. 294 
van 14 mei 1998 
van mevrouw CECILE VERWIMP-SILLIS

Multilateraal investeringsakkoord OESO  –  Milieu-
wetgeving

Het reeds onderhandelde ontwerp voor een MAI
(multilateraal investeringsakkoord) binnen de
OESO (Organisatie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling) bevat een aantal bepalingen
die de toepassing van de milieuwetgeving in de
verschillende staten en de uitvoering van interna-
tionale milieuovereenkomsten in gevaar kan bren-
gen.

Het gaat daarbij onder meer om de volgende prin-
cipes.
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1. Nationale behandeling

Gastlanden moeten buitenlandse investeringen
minstens op voet van gelijkheid plaatsen met
binnenlandse investeringen. Bepaalde activitei-
ten, steun en voordelen voor eigen bedrijven
voorbehouden, kan niet meer.

2. Geen beperkingen

Bepalingen die investeerders verplichten om
een bepaald deel van hun grondstoffen of
onderdelen lokaal aan te kopen, zijn verboden.
Eveneens verboden zijn verplichtingen om joint
ventures af te sluiten met lokale ondernemin-
gen, of een bepaald deel van de winst in het
gastland te investeren. Ook de duur van de
investering mag niet worden bepaald. Maatre-
gelen tegen speculatieve beleggingen en snelle
desinvesteringen lijken evenmin toegelaten.

3. Ruime definitie van "onteigening"

Uiteraard hebben investeerders recht op een
behoorlijke compensatie bij onteigening. Het
MAI geeft bedrijven echter het recht om com-
pensatie te vragen voor financiële gevolgen die
voortvloeien uit milieu-, arbeids-, gezondheids-
en veiligheidsnormen.

4. Stand still and roll back

Landen die het MAI ondertekenen, mogen
geen nieuwe wetten meer aannemen die aan
investeringen beperkingen opleggen en ze moe-
ten alle bestaande wetgeving aanpassen. Zo
wordt het ook bijzonder moeilijk om investerin-
gen aan strengere sociale of milieureglemente-
ringen te onderwerpen. De bestaande regle-
mentering dreigt zelfs verder te worden afge-
zwakt.

De vraag of MAI mogelijk negatieve gevolgen
kan hebben op milieuregelgeving is tot op
heden onvoldoende onderzocht. In de voorbije
maanden heeft Finland een onderzoek gedaan
van mogelijke conflicten tussen de eigen milieu-
regelgeving en de MAI-voorstellen. Uit dat
onderzoek bleek wel degelijk dat er de jure en
de facto conflicten zijn tussen beide.

Graag ontving ik van de minister in verband
hiermee antwoord op volgende vragen.

1. Werd door de Vlaamse regering reeds een
evaluatie gemaakt van de mogelijke conflic-

ten tussen milieuregelgeving en de MAI-
voorstellen ?

2. Werd een dergelijke evaluatie reeds gemaakt
voor de beleidsdomeinen die een directe of
indirecte impact hebben op het milieu ?

3. Zo de evaluatie er nog niet is, voor wanneer
wordt ze door de regering gepland ?

4. In welke mate wordt de eventuele goedkeu-
ring door de Vlaamse regering van het MAI
afhankelijk gemaakt van de resultaten van
een dergelijke evaluatie ?

5. Is de regering van oordeel dat een mogelijk
MAI wettelijk gezien als ondergeschikt moet
worden beschouwd aan de eigen milieuregel-
geving en aan internationale milieuverdra-
gen ?

Antwoord

Een eerste nazicht van de geconsolideerde tekst
van de OESO-The MAI Negotiating text (as of 14
february 1998) werd begin maart 1998 uitgevoerd
en resulteerde in een aantal bemerkingen. Deze
opmerkingen hadden betrekking op de gegevens-
overdracht (openbaarheid van milieugegevens) in
het kader van de "Transparency" en op de ver-
bodsbepalingen in het kader van de "Performance
Requirements 1° en 4° (opleggen van maatregelen
voor milieudoelstellingen)".

Verder kan ik verwijzen naar de resultaten van de
vergadering van de Leefmilieuministers van de
OESO op 2 en 3 april 1998. In de verklaring
(OECD release - Olis 3 april 1998) wordt onder-
meer gesteld dat :

– "Ministers reaffirmed their commitment to the
overall aim of making environmental, social,
investment and trade policies mutually suppor-
tive so as to achieve sustainable development ;

– To strenghten international co-operation in
meeting global and regional environmental
commitments by : g) promoting efforts to ens-
ure that the environmental concerns are effecti-
vely integrated into the proposed MAI in a way
that supports sustainable development, and so
as not to limit the capacity to make and imple-
ment national and international environmental
policies".
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De goedkeuring van het MAI kan niet gebeuren
zonder dat wordt tegemoetgekomen aan voormel-
de bemerkingen.

De tekst in het MAI onder de hoofding "Perfor-
mance Requirements 4°" vertoont een zeer sterke
gelijkenis met het artikel 20 van het GATT/WTO-
akkoord. Dit artikel 20 definieert de uitzonderin-
gen waarbij leefmilieuvereisten kunnen worden
opgelegd die de "handel" beïnvloeden. Deze
beperkingen zijn trouwens onderhevig aan hevige
discussies in de schoot van de WTO, daar deze
bepalingen in tegenspraak zijn met het milieube-
leid van het Vlaams Gewest en van de Europese
Unie (GATT : General Agreement on Tariffs and
Trade ; WTO : World Trade Organisation  –  red.).

Vraag nr. 296 
van 14 mei 1998 
van de heer JOHAN MALCORPS

Aquafin  –  Derogatieaanvraag

Naar verluidt zou de NV Aquafin recentelijk een
nieuwe aanvraag voor derogatie voor rioolwater-
zuiveringsinstallaties hebben ingediend. Het zou er
op neerkomen dat Aquafin problemen heeft of
voorziet om de wettelijk vastgestelde normen te
respecteren en nu graag een soepeler regeling zou
genieten.

1. Wanneer heeft de NV Aquafin deze derogatie
aangevraagd ?

2. Voor welke normen en tijdslimieten wordt er
een derogatie aangevraagd ?

3. Heeft de minister zich hierover al uitgesproken ?
Zo ja, in welke zin ?

Antwoord

1. Onmiddellijk na het verschijnen van titel II van
het Vlarem van 1 juni 1995 heeft de NV Aqua-
fin mij op 21 september 1995 gemeld dat de ver-
anderde bepalingen in verband met de nutriënt-
verwijdering verregaande financiële gevolgen
hadden, en dat het onmogelijk was te voldoen
aan de nieuwe eisen binnen de vooropgestelde
timing (dit is 1 januari 1999). Een groot aantal
installaties, zowel bestaande als bepaalde instal-
laties van het nieuwe investeringsprogramma,
kunnen niet voldoen aan de bepalingen inzake
stikstofverwijdering zonder bijzonder belangrij-
ke investeringsinspanningen.

2. Er werd door de NV Aquafin een werkdocu-
ment opgesteld, dat mij met brief van 28 mei
1998 in de meest recente versie werd overhan-
digd en waarin per installatie wordt aangegeven
wanneer op het investeringsprogramma in de
nodige renovatiewerken is voorzien.

3. Aan de NV Aquafin werd de opdracht gegeven
om in samenspraak met de administratie
Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer en de
Vlaamse Milieumaatschappij een ontwerppro-
gramma uit te werken teneinde te voldoen aan
de emissiegrenswaarden vastgesteld in titel II
van het Vlarem.

Vraag nr. 297 
van 15 mei 1998 
van mevrouw VEERLE HEEREN

Militair domein Brustem-Bevingen  –  Aankoop

Bij besluit van de Vlaamse regering van 9 juli 1996
en 30 september 1997 werd de invulling van het
militair domein Brustem-Bevingen gewijzigd. Hier-
door werden op het gewestplan Sint-Truiden  –
Tongeren voor het grondgebied Sint-Truiden 51 ha
bosgebied en 54 ha natuurgebied ingekleurd.

1. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan
opdat de afdeling Bos en Groen van het Vlaams
Gewest beslist om waardevolle voormalige mili-
taire domeinen aan te kopen ?

2. Is de minister geïnteresseerd in de aankoop van
het voormalig militair domein Brustem-Bevin-
gen, met name het bos- en natuurgebied ?

3. Welke Limburgse militaire domeinen werden
de voorbije vijf jaar door de afdeling Bos en
Groen aangekocht en wat was de aankoopprijs ?

Antwoord

1. De belangrijkste criteria voor de verwerving
van bossen en andere terreinen door de afdeling
Bos en Groen van Aminal (administratie
Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer), onge-
acht wie de goederen aanbiedt, zijn :

– de aard en omvang van het gebied, met het
oog op een rationeel beheer ;

– de ligging en onder meer de nabijheid van
andere toegankelijke bossen of natuurgebie-
den ;
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– de biologische waarden van het gebied.

2. Bij besluit van de Vlaamse regering van 1 juni
1995 houdende vaststelling van het ontwerpplan
tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan
Sint-Truiden-Tongeren werden van het 355 ha
grote militaire domein, circa 140 ha met een
groene bestemming ingekleurd, dit is 39 % van
de oppervlakte. Deze groene bestemmingen
bevinden zich in het zuidelijke deel van het
militaire domein van Brustem en kunnen wor-
den opgedeeld in 105 ha bos- en bosuitbrei-
dingsgebied en 35 ha natuurgebied.

Een bosdomein van die oppervlakte zou de
functie van stadsbos voor de agglomeratie Sint-
Truiden kunnen vervullen, waardoor ook de
druk op de bestaande omliggende bos- en
natuurdomeinen zou verminderen. Onderzoek
en ervaringen elders tonen aan dat, voorname-
lijk in bosarme regio's, minstens een aaneenge-
sloten areaal van deze omvang (> 100 ha) nood-
zakelijk is om enerzijds de recreatiedruk te kun-
nen opvangen zonder de draagkracht van het
bos te overschrijden en anderzijds om een bos-
gebonden fauna en flora ontwikkelingskansen
te geven.

Er werd nog geen aankoopdossier opgemaakt.
Er is evenmin zicht op het huidig gebruik van
de gronden en de mogelijkheden tot verwer-
ving. Ik geef opdracht aan de afdeling Bos en
Groen om, in overleg met de afdeling Natuur en
de stad Sint-Truiden, de haalbaarheid van een
bos- en natuurproject te onderzoeken.

3. De afdeling Bos en Groen heeft in de provincie
Limburg de afgelopen jaren geen militaire
domeinen aangekocht. Dit heeft te maken met
de taakverdeling terzake tussen de afdeling
Natuur en de afdeling Bos en Groen. De enige
tijd geleden gedessaffecteerde militaire domei-
nen zijn in de provincie Limburg in hoofdzaak
natuurterreinen, zonder of met een gering aan-
deel bos, dit in tegenstelling tot de meeste ande-
re provincies waar de vrijgekomen terreinen
meestal bossen zijn.

Vraag nr. 298
van 15 mei 1998
van mevrouw VERA DUA

Mestopslagplaats Velzeke  –  Uitvoering arresten
Raad van State

Zie :

Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening
Vraag nr. 407
van 15 mei 1998
van mevrouw Vera Dua
Blz. 2320

Antwoord

Ik vestig er de aandacht op dat het verslag nr.
A/A.77.431/X-7986 van 30 maart 1998 inzake een
vordering tot schorsing van de auditeur van de
Raad van State betrekking heeft op de bouwver-
gunning die door de minister bevoegd voor de
Ruimtelijke Ordening op 17 november 1997 werd
gegeven.

Bovendien verwijst de auditeur van de Raad van
State via de voetnoot 11 bij de paragraaf 43 van het
verslag van 30 maart 1998, waarin hij het gebrek
aan ijver aan de kaak stelt dat de administratieve
overheden aan de dag leggen om de arresten van
de Raad van State uit te voeren, naar het arrest nr.
59.488 van 2 mei 1996 in de zaak A.68.702/X-6516,
waarbij niet het Vlaams Gewest, doch wel de stad
Brussel betrokken is.

Aangezien het dus geenszins duidelijk is of de
auditeur van de Raad van State de Vlaamse milieu-
administratie viseert, heb ik toch de betrokken
diensten opdracht gegeven het nodige te doen
opdat de arresten van de Raad van State tijdig en
stipt worden uitgevoerd.

Vraag nr. 96 
van 16 april 1998 
van de heer FREDDY DE VILDER

Speciaal Onderstandsfonds  –  Afschaffing

Met ingang van 1 januari 1997 werd de wet van 27
juni 1956 betreffende het Speciaal Onderstands-
fonds (SOF) opgeheven.

Concreet betekende dit het volgende.

VLAAMS MINISTER 
VAN FINANCIEN, BEGROTING EN
GEZONDHEIDSBELEID

WIVINA DEMEESTER-DE MEYER
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– De aanvragen voor een tegemoetkoming inge-
diend vóór 31 december 1996 werden nog
behandeld met het oog op een tegemoetkoming
in de kosten tot en met 31 december 1996.

– De dossiers waarvoor reeds een goedkeuring
voor een tegemoetkoming in de behandelings-
kosten voor kanker of TBC door het Speciaal
Onderstandsfonds werd verleend, werden afge-
sloten per 1 januari 1997 (met andere woorden
vanaf die datum wordt er geen financiële ver-
goeding meer verleend).

– Ondanks het feit dat de OCMW's in Oost-
Vlaanderen pas op 14 februari 1997 hiervan op
de hoogte werden gesteld, waren de aanvragen
na 1 januari 1997 niet meer ontvankelijk.

De consequentie is duidelijk : deze kosten kwamen
ten laste van de OCMW's. Met andere woorden, de
besparingsmaatregel op het niveau van de Vlaamse
regering werd hier verhaald op een lager, lokaal
bestuur, in casu de OCMW's.

1. Waarom werd bij de opheffing van het Speciaal
Onderstandsfonds niet in overgangsmaatrege-
len voorzien om de periode waarin de betrok-
ken lagere besturen werden ingelicht, te over-
bruggen ?

2. Hoeveel leverde deze besparingsmaatregel op ?

3. Hoeveel dossiers vielen door deze maatregel
door de mazen van het net ?

4. Op welke manier wordt er na 1 januari 1997
tegemoetgekomen in de kosten van onderhoud
en behandeling van behoeftige kanker- en TBC-
patiënten ? Of komen al die kosten nu ten laste
van de OCMW's ?

Antwoord

1. De afschaffing van het SOF werd niet gereali-
seerd met de bedoeling dat de lagere besturen
de taken van dit fonds zouden overnemen.

Het SOF werd afgeschaft omdat niet alleen de
aanvraagprocedure erg verouderd is (tijdrovend
en mobilisatie van verschillende instanties die
telkens over dezelfde problematiek moeten
beslissen), maar ook omdat de ziekteverzeke-
ring inmiddels werd aangepast. Enerzijds voer-
de de programmawet van 24 december 1993
vanaf 1 januari 1994 een sociale vrijstelling van
het remgeld in. Het remgeld dat ten laste blijft

van de patiënt hangt af van zijn sociale of fiscale
situatie. Anderzijds wordt door de wet van 26
juli 1996 tot modernisering van de sociale zeker-
heid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van
het wettelijk pensioenstelsel in de mogelijkheid
voorzien dat de toegankelijkheid van het ziekte-
verzekeringstelsel wordt vergroot en de betaal-
baarheid van alle noodzakelijke behandelingen
voor iedereen mogelijk wordt. Het SOF, dat
werd opgericht door een wet van 1956, verleen-
de in het verleden een tegemoetkoming aan
personen aangetast door aandoeningen waar-
voor de Rijksdienst voor Ziekte- en Invalidi-
teitsverzekering (Riziv) in de terugbetaling van
de behandeling tekortschoot.

Algemeen kan worden gesteld dat het de essen-
tiële taak is van het Riziv-stelsel om, op basis
van gelijke behandeling, op alle terreinen een
rechtvaardige solidariteit te organiseren en op
dynamische wijze aan te passen aan de evolutie
van de geneeskunde.

2. De afschaffing van het SOF werd, zoals hierbo-
ven uitgelegd, niet gerealiseerd om besparingen
binnen de uitgaven in de Vlaamse gezondheids-
zorg te leveren. Het begrotingsartikel voor het
SOF bedroeg in 1996 20.000.000 frank. Hiervan
werden 18.000.000 frank uitgegeven voor bijko-
mende financiële ondersteuning van de behan-
deling van kanker- en TBC-patiënten.

Dit vrijkomend bedrag zal worden aangewend
om het preventiebeleid in Vlaanderen verder
uit te bouwen. Dit beleid beoogt via lokale
gezondheidszorgnetwerken een maximale parti-
cipatie van de ganse bevolking aan gezond-
heidsbevorderende doelstellingen te bewerk-
stelligen.

3. Jaarlijks worden een tweehonderdtal dossier-
aanvragen voor het SOF door de administratie
Gezondheidszorg behandeld. Niet alle dossiers
komen in aanmerking voor een financiële tege-
moetkoming.

4. De kosten voor de behandeling van behoeftige
kanker- en TBC-patiënten wordt, zoals dit ook
geldt voor andere ziekten, voor het grootste
gedeelte door de Riziv betaald. Indien de
patiënten niet zijn aangesloten bij een ziekte-
verzekering en in de onmogelijkheid verkeren
om hun behandeling te betalen, kunnen zij
gebruikmaken van het OCMW van de gemeen-
te waar ze hun verblijfplaats hebben. De
OCMW's hebben de wettelijke verplichting die
dienstverlening te verzekeren welke toelaat dat
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elke persoon de mogelijkheid heeft een leven te
leiden dat beantwoordt aan de menselijke waar-
digheid (artikel 1 van de wet op de OCMW's
van 8 juli 1976). In artikel 57 wordt geëxplici-
teerd dat deze dienstverlening van materiële en
geneeskundige aard kan zijn.

Het betreft hier een veeleer beperkte uitgave,
verdeeld over de OCMW's van de vijf Vlaamse
provincies, waarbij vooral de provincies Ant-
werpen en Oost- en West-Vlaanderen het groot-
ste aantal aanvragen voor tegemoetkoming
doen. Ik verwijs hierbij naar de gelijkaardige
schriftelijke vraag nr. 12 van 21 oktober 1997
van de heer Etienne Van Vaerenbergh, Vlaams
volksvertegenwoordiger (Bulletin van Vragen
en Antwoorden nr. 6 van 15 december 1997, blz.
800).

Vraag nr. 101 
van 30 april 1998 
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

VIPA-subsidiëring ouderenvoorzieningen  –  Dos-
siers

Verschillende (geplande) ouderenvoorzieningen
hebben in de loop van 1997 een dossier ter subsi-
diëring bij het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) inge-
diend volgens de toen geldende normen. De minis-
ter deelde in de Commissie voor Welzijn, Gezond-
heid en Gezin mee dat deze investeringen  –  in de
mate dat het nieuwe voorzieningen betrof  –  in
1997 niet zouden worden uitgevoerd daar er een
nieuwe programmering op komst was.

1. Werden deze aanvragers ervan op de hoogte
gebracht dat hun dossiers niet zouden worden
uitgevoerd ?

2. Worden deze dossiers voor nieuwe voorzienin-
gen nu gedeblokkeerd door de administratie ?

3. Worden dossiers van instellingen die in 1997
werden ingediend  –  conform de toen geldende
voorschriften  –  prioritair behandeld ?

4. Is het juridisch verdedigbaar dat een dossier,
ingediend volgens de geldende reglementering,
opnieuw moet worden opgesteld als later de
regeling verandert ?

5. Werden de aanvragers ervan op de hoogte
gebracht dat ze een nieuwe aanvraag moeten
indienen ?

6. Kunnen dergelijke initiatiefnemers schadever-
goeding verkrijgen voor de extra-uitgaven die
ze moeten doen om hun dossier weer eens aan
te passen aan de na de feiten veranderde regels ?

Antwoord

1.

Omzendbrief met betrekking tot het investeringsbe-
leid voor ouderenvoorzieningen

Op 21 november 1996 verspreidde het VIPA een
rondschrijven aan alle ouderenvoorzieningen
waarin werd gesteld dat de aanvragen voor investe-
ringen voor ouderenvoorzieningen zouden toege-
spitst worden op intramurale instellingen voor ver-
blijf met zorgomkadering. De rangschikking van de
aanvragen zou gebeuren volgens de volgende prio-
riteiten :

1. brandveilig maken van de bestaande instellin-
gen ;

2. aanpassen aan de erkenningsnormen ;

3. aanpassen aan de hedendaagse eisen inzake
comfort en materiële zorgomkadering ;

4. nieuwbouw van dagverzorgings- en diensten-
centra.

Voor de uitbreiding van de capaciteit en de bouw
van nieuwe rusthuizen (bijkomende bedden) wor-
den voorlopig geen subsidiebeloftes meer ver-
leend.

Deze nieuwe richtlijnen zijn het gevolg van volgen-
de ontwikkelingen :

– het gestarte overleg tussen de federale overheid
en de gemeenschappen/gewesten in uitvoering
van de beslissingen genomen op het federale
begrotingsconclaaf ;

– het voorstel van de federale overheid om een
moratorium inzake erkenning en tegemoetko-
ming door de verzekering voor geneeskundige
verzorging in te stellen voor één jaar vanaf 1
januari 1997 ;

– de vaststelling dat de valide bejaarden meer en
meer prioriteit geven aan onafhankelijke woon-
vormen wegens een snel toenemende tendens
van verhoogde zelfredzaamheid, hogere eisen
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inzake wooncomfort en financiële onafhanke-
lijkheid ;

– het feit dat uit profielanalyses een sterke toena-
me van het aantal zwaar zorgbehoevenden bin-
nen de bestaande bejaardentehuizen blijkt.

Brief aan de initiatiefnemers bij de behandeling van
hun aanvraag

Naar de initiatiefnemers die een aanvraag tot sub-
sidiebelofte hadden ingediend voor een uitbreiding
van het beddenaantal, werd in de loop van 1997 bij
de behandeling van hun dossier ook iedere keer
een brief gestuurd. Hierin werden de principes van
de Vlaamse regering voor een Vlaams ouderen-
zorgbeleid uiteengezet met betrekking tot de
onderhandelingen over het protocol tussen de
federale overheid en de andere betrokken overhe-
den over het te voeren ouderenzorgbeleid. Aan de
initiatiefnemer werd meegedeeld dat voorlopig de
maatregelen uit de omzendbrief 96/1 van het VIPA
verder worden aangehouden, gelet op de stand van
deze onderhandelingen. Ten slotte werd aangekon-
digd dat er binnen het jaar bovendien een behoef-
testudie zou worden uitgevoerd, met het oog op
het bepalen van een aangepaste programmatie-
norm die in alle gewesten en gemeenschappen van
toepassing zal zijn vanaf 1998.

Communicatiedagen over de resultaten van de stu-
dieopdracht naar de ontwikkeling van een beslis-
singsproces en evaluatiemethodiek voor de toewij-
zing van investeringssubsidies aan ouderenvoorzie-
ningen onder het VIPA-decreet

Op 30 april 1997 werd een overeenkomst gesloten
met de consultant Arthur D. Little voor het uitvoe-
ren van een studieopdracht naar de ontwikkeling
van een beslissingsproces en evaluatiemethodiek
voor de toewijzing van investeringssubsidies aan
ouderenvoorzieningen onder het VIPA-decreet.

De studieopdracht bestond uit :

a) een synthese maken, op basis van de bestaande
informatie, over het huidige bejaardenzorgland-
schap in Vlaanderen en de belangrijkste
ontwikkelingstendenzen en trends in de bejaar-
denzorg ;

b) de recentelijk ontwikkelde instellingsgebonden
evaluatiecriteria voor de ziekenhuizen vertalen
naar de specifieke situatie van de bejaarden-
zorg. Hieronder dient ook begrepen te worden :
de ligging van de instelling, het prijsbeleid van

de instelling, minimale en maximale schaal-
grootte. Er wordt niet ingegaan op de criteria
die te maken hebben met de aansluiting bij de
zorgbehoeften, buiten de criteria die afleidbaar
zijn onder punt a ;

c) de recentelijk ontwikkelde VIPA-beslissings-
procedure aanpassen voor de ouderenvoorzie-
ningen die onder het VIPA-decreet vallen ;

d) het aangeven van de middelen die binnen ver-
meld beslissingsproces noodzakelijk zijn voor
de objectieve toetsing der criteria ;

e) het overdragen van kennis gedurende en op het
einde van de studieopdracht aan de belangheb-
benden om deze in staat te stellen de ontwikkel-
de procedure en criteria te hanteren.

Op 3, 5 en 6 november 1997 werden communicatie-
dagen georganiseerd voor de sector van de oude-
renvoorzieningen. Hierop werd de achtergrond en
de doelstellingen van de VIPA-studieopdracht toe-
gelicht, waarna een overzicht werd gegeven van de
manier waarop het project werd aangepakt. Ver-
volgens werden de uitgangssituatie en de belang-
rijkste ontwikkelingstendensen in de ouderenzorg
geschetst. Aansluitend hierop werden de vernieuw-
de VIPA-procedure en de criteria onder de loep
genomen.

De nieuwe procedure bepaalt dat een aanvraag
voor een subsidiebelofte een zorgstrategisch plan
moet bevatten. Dit plan wordt beoordeeld aan de
hand van een aantal objectieve criteria door een
commissie Zorgstrategie. De commissie moet
onder andere een antwoord geven op drie vragen.

1. Sluit de realisatie van dit zorgstrategisch plan
aan bij de noden van de regio ?

2. Is de initiatiefnemer goed geplaatst om op per-
formante wijze aan de geïdentificeerde behoef-
ten te voldoen ?

3. Is voor de realisatie van dit zorgstrategisch plan
een investering noodzakelijk voor deze voorzie-
ning ?

De beoordeling van het zorgstrategisch plan moet
een vlugge prioriteitsstelling mogelijk maken,
zodat de initiatiefnemer zonder grote ontwerpkos-
ten uitsluitsel verkrijgt over de mogelijkheid van
investeringssubsidies.
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Omzendbrief van 5 mei 1998 van het VIPA over de
modaliteiten voor het indienen van een zorgstrate-
gisch plan als eerste fase van de aanvraag tot subsi-
diebelofte

De nieuwe procedure werd in het VIPA-procedu-
rebesluit ingevoegd door het besluit van de Vlaam-
se regering van 10 maart 1998 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1994
houdende de procedureregels inzake de infrastruc-
tuur voor persoonsgebonden aangelegenheden. Dit
besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 18
april 1998. Op 5 mei 1998 stuurde het VIPA een
omzendbrief naar de ouderenvoorzieningen met de
modaliteiten voor het indienen van een zorgstrate-
gisch plan als eerste fase van de aanvraag tot subsi-
diebelofte.

Besluit

De initiatiefnemers die een aanvraag tot subsidie-
belofte hadden ingediend, werden dus via omzend-
brieven, een communicatiedag en rechtstreekse
brieven op de hoogte gehouden van de beslissing
om tijdelijk geen subsidies meer te verlenen voor
een uitbreiding van het beddenaantal en van de
wijzigingen in de regelgeving.

2.

Ten aanzien van uitbreidingsdossiers dient te wor-
den verwezen naar de omzendbrief hieromtrent
van 21 november 1996 van het VIPA  –  zoals reeds
vermeld in het antwoord op vraag 1  –  die nog
altijd van kracht is.

3.

De initiatiefnemers die in 1997 een dossier indien-
den voor een uitbreiding van het beddenaantal wis-
ten duidelijk dat in 1997 geen subsidiebeloftes voor
deze dossiers zouden worden verleend.

Met betrekking tot de andere dossiers moet wor-
den gesteld dat het doorlopen van elke stap in de
nieuwe procedure verbonden is aan duidelijke en
zo kort mogelijke termijnen. De behandeling van
elk dossier volgt dus een afgebakend traject. Hier-
door is het onmogelijk om sommige dossiers bij
voorrang te behandelen. Het zorgstrategisch plan
wordt eerst binnen veertig dagen na de ontvanke-
lijkheid geëvalueerd door het team Ouderenzorg
van de administratie Gezin en Maatschappelijk
Welzijn. Daarna heeft de initiatiefnemer veertig
dagen om een reactienota op te maken. Deze ter-
mijn moet uiteraard niet worden uitgeput. Daarna
wordt het dossier ingeschreven bij de commissie

Zorgstrategie. Elk dossier krijgt hier een inschrij-
vingsnummer en wordt behandeld volgens de
datum van inschrijving. Het bij voorrang behande-
len van dossiers, om welke reden dan ook, is hierbij
uitgesloten. Dit past volledig in de filosofie achter
de nieuwe procedure. De bedoeling is immers dat
de behandeling en beoordeling van de dossiers op
een objectieve en voor iedereen gelijke manier ver-
lopen.

De instellingen die reeds een aanvraag hadden
ingediend, hebben natuurlijk wel een voordeel bij
de tweede fase van de procedure, aangezien zij
reeds een technisch-financieel plan (vroeger was
dit het masterplan) hebben opgemaakt. Wanneer
hun zorgstrategisch plan wordt goedgekeurd, heb-
ben zij reeds een technisch-financieel plan klaarlig-
gen. Eventueel moeten zij het technisch-financieel
plan aanpassen aan het zorgstrategisch plan, maar
ook dan hebben ze nog een voordeel. De verwach-
ting is dus ook dat de initiatiefnemers die in 1997
een aanvraag hadden ingediend, bij de eersten zul-
len zijn om de procedure te doorlopen.

4.

Via de nieuwe procedure wordt een eerst fase toe-
gevoegd aan de behandeling van de aanvragen tot
subsidiebelofte. De bedoeling is om op basis van
transparante en objectieve criteria prioriteiten te
kunnen bepalen. De nieuwe procedure is dan ook
van toepassing op de aanvragen waarvoor nog
geen subsidiebelofte werd verleend.

In de rechtsleer (Patricia Popelier, Rechtszeker-
heid als beginsel voor behoorlijke regelgeving,
Antwerpen-Groningen, pp. 295 e.v.) is het aan-
vaard dat niemand erop kan vertrouwen dat een
bepaalde regeling in de toekomst steeds zal blijven
bestaan. Het is een onbetwist recht van de regelge-
ver om bestaande verhoudingen door een wijziging
van de rechtsregels te onderwerpen aan een nieu-
we regelgeving. Dit is immanent aan elke regelge-
ving.

Dit prerogatief van de regelgever wordt beperkt
door het principe van de rechtstaat en het vertrou-
wensbeginsel. Hierbij is het belangrijk dat geen
afbreuk wordt gedaan aan de "verkregen rechten".
Als er al een beslissing (tot subsidiebelofte) werd
genomen, moet deze beslissing blijven gelden, ook
al verandert de regelgeving. Wanneer er nog geen
beslissing werd genomen, geldt de nieuwe regelge-
ving.

Ook bij de beginselen van behoorlijk bestuur (A.
Van Mensel, Het beginsel van behoorlijk bestuur,
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Kluwer rechtswetenchappen, Antwerpen, pp. 81
e.v.) is het duidelijk dat alle handelingen van regle-
mentaire aard mogen worden opgeheven, omdat
niemand aanspraak kan maken op het in stand
houden van een bepaalde reglementering. Hierbij
worden dan weer niet de reeds genomen individu-
ele beslissingen opgeheven.

5.

Zoals reeds aangehaald bij het antwoord op vraag
1 werden de initiatiefnemers goed ingelicht over de
invoering van de procedure. Op de communicatie-
dagen van begin november 1997 werd reeds duide-
lijk gesteld dat alle lopende dossiers ook de zorg-
strategisch fase zouden moeten doorlopen. Daarna
hebben de meeste initiatiefnemers die reeds een
aanvraag hadden ingediend, contact opgenomen
met de dossiermanager voor begeleiding bij de
opmaak van het zorgstrategisch plan. Degenen die
dit niet onmiddellijk hebben gedaan, werden zelf
door de dossiermanager gecontacteerd. Al deze ini-
tiatiefnemers wisten dan ook reeds geruime tijd
vóór het verschijnen van het besluit in het Belgisch
Staatsblad waar ze aan toe waren.

Na de inwerkingtreding van het besluit met de
nieuwe procedure volgde op 5 mei 1998 de formele
omzendbrief met de modaliteiten voor het indie-
nen van een zorgstrategisch plan.

6.

Met de nieuwe procedure wordt een voorafgaande
fase ingevoegd bij de behandeling van de aanvra-
gen tot subsidiebelofte. Daarvoor moet elke initia-
tiefnemer een zorgstrategisch plan opmaken. Hier-
voor hoeft hij zeker geen beroep te doen op een
studie- of architectenbureau. Vele gegevens wor-
den ter beschikking gesteld door de administratie
en een professioneel gerunde instelling beschikt
zeker ook over de andere gegevens die in het plan
moeten worden verwerkt. De toekomstvisie vergt
wel denkwerk van de initiatiefnemer, maar dit zal
de werking zeker ten goede komen. Het is juist de
bedoeling dat de initiatiefnemer zonder grote dos-
sierkosten reeds een beslissing verkrijgt over de
opportuniteit en de prioriteit van zijn dossier. Pas
bij de opmaak van het technisch-financieel plan
moet een beroep worden gedaan op een architect.
De initiatiefnemers die reeds vroeger een aanvraag
indienden, hebben dit plan al opgemaakt en hoe-
ven dan ook geen kosten meer te maken.

Uiteraard moet eventueel het technisch-financieel
plan worden aangepast aan de beoordeling door de
commissie Zorgstrategie. Ook bij de vroegere pro-

cedure kwam het voor dat initiatiefnemers hun
masterplan aanpassen na de beoordeling door de
Coördinatiecommissie wegens zorgstrategische
redenen. Nu gebeurt de beoordeling op basis van
transparante en objectieve criteria. De initiatiefne-
mer vult zelf de scores op deze criteria in bij de
opmaak van het zorgstrategisch plan.

De initiatiefnemers die vroeger een aanvraag had-
den ingediend, moeten dus weinig bijkomende kos-
ten maken om te voldoen aan de nieuwe procedu-
re, zeker vergeleken met de andere initiatiefne-
mers. Bovendien is in de VIPA-subsidiëring 7 %
algemene kosten begrepen. De vraag naar een
schadevergoeding lijkt dan ook niet op zijn plaats
en getuigt niet van een positieve ingesteldheid ten
opzichte van de nieuwe procedure, die er nochtans
op gericht is om de VIPA-procedure klantvriende-
lijker te maken. Van de instellingen zelf komen er
trouwens overwegend positieve reacties op deze
nieuwe procedure en zij verlenen er ten volle hun
medewerking aan. Ik kan hierbij ook verwijzen
naar de kenmerken van de nieuwe procedure, zoals
ze werden opgesomd in de omzendbrief van 5 mei
1998.

Vraag nr. 131 
van 22 april 1997 
van de heer ETIENNE VAN VAERENBERGH

Gemeentelijk jongerentijdschrift Wezembeek-Op-
pem  –  Taalgebruik

De gemeente Wezembeek-Oppem verspreidt gratis
een jongerentijdschrift. Naar ik verneem, verschij-
nen sommige artikels enkel in het Frans.

De initiatiefnemer van het jongerenblad vindt het
een verrijking voor beide taalgemeenschappen dat
specifieke artikels die de ene groep aanbelangen
enkel in hun taal verschijnen.

1. Heeft de minister reeds maatregelen genomen
tegen deze schending van de taalwetgeving ?

2. Er werden over deze aangelegenheid reeds
klachten ingediend bij de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht en bij de adjunct-gouverneur. Heb-
ben zij al uitspraak gedaan ? Zo ja, welke ?

VLAAMS MINISTER 
VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
STEDELIJK BELEID EN HUISVESTING

LEO PEETERS
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Antwoord

In antwoord op zijn vraag deel ik de Vlaamse
volksvertegenwoordiger mee dat de Vaste Com-
missie voor taaltoezicht in casu heeft gesteld dat de
klacht met betrekking tot het jongerentijdschrift in
Wezembeek-Oppem ontvankelijk en gegrond is.

Ook de adjunct van de gouverneur van de provin-
cie Vlaams-Brabant beoordeelde de klachten
gegrond.

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
deelde mij nog mee dat het volledige dossier bij het
gemeentebestuur werd opgevraagd en dat de
gemeenteontvanger eveneens op de hoogte werd
gesteld dat een eventuele gemeentelijke subsidie
m.b.t. het jongerentijdschrift door onwettigheid
kan aangetast zijn.

Voorzover nog nodig heb ik er de gouverneur op
gewezen dat overeenkomstig artikel 58 van de
gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen
in bestuurszaken, alle handelingen en verordenin-
gen die naar vorm of naar inhoud strijdig zijn met
de bepalingen van deze gecoördineerde wetten,
nietig zijn.

Vraag nr. 159 
van 6 mei 1998 
van de heer JACKY MAES

Sociale huur  –  Intrest op waarborg

Momenteel bepaalt de typehuurovereenkomst die
werd opgemaakt door de Vlaamse regering en
door alle sociale huisvestingsmaatschappijen moet
worden toegepast in artikel 8 dat :

"... de waarborg ten voordele van de huurder een
intrest opbrengt analoog met deze van toepassing
op de spaardeposito's bij de ASLK. De intrest zal
jaarlijks worden gekapitaliseerd."

Er zijn sociale huisvestingsmaatschappijen die voor
oude huurovereenkomsten (die dateren van voor
de periode dat de geïndividualiseerde waarborgre-
kening, die intrest opbrengt voor de huurder, ver-
plicht werd gesteld) de waarborgen op eigen reke-
ning houden en ook de intresten in hun voordeel
verrekenen. Dit betekent dat binnen eenzelfde
sociale woningmaatschappij er huurders zijn die
wel de intresten van de huurwaarborg ontvangen
en andere huurders voor wie dit niet het geval is,
en die dus eigenlijk niet gelijk behandeld worden.

1. Heeft de minister kennis van deze situatie ?

2. Is deze handelwijze correct ?

3. Indien dit niet het geval is, welke maatregelen
heeft hij dan genomen om aan deze praktijk een
einde te stellen ?

Antwoord

1. Naar aanleiding van de door de Vlaamse volks-
vertegenwoordiger gestelde vraag, heeft de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij mij op de
hoogte gebracht van deze situatie.

2 en 3. Dit vloeit voort uit de opeenvolgende
besluiten van de Vlaamse regering die in de vol-
gende bepalingen inzake de intresten op de
huurwaarborg voorzagen :

– huurcontracten afgesloten vóór 1985 : geen
bepalingen omtrent de intrest in hoofde van
de huurder ;

– huurcontracten afgesloten tussen 1 januari
1985 en 1 januari 1989 : de waarborg brengt
intrest in op hoofde van de huurder. Deze
intrest wordt uitbetaald ;

– huurcontract afgesloten vanaf 1 januari 1989 :
de waarborg brengt intrest op in hoofde van
de huurder. Die intrest wordt gekapitaliseerd
tijdens de duur van de huurovereenkomst.

Vraag nr. 161 
van 7 mei 1998 
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Gewestgronden Vlaams-Brabant  –  Voorkooprecht
Vlabinvest

Naar aanleiding van een schriftelijke vraag
omtrent de verkoop van onroerend goed van het
Vlaams Gewest in Drogenbos maar ook in Zemst,
via een advertentie in het Franstalige reclameblad
Vlan, stelt de minister van Financiën dat de doma-
niale wet oplegt dat dergelijke verkoop steeds
dient te gebeuren via publiciteit in het meest ver-
spreide advertentieblad van de streek.

De minister wijst er evenwel op dat enkel wanneer
een andere overheid het betrokken goed wil ver-
werven en een onteigeningsbesluit m.b.t. het goed
neemt, de domaniale wet en dus de verplichting tot
adverteren vervalt (vraag nr. 87 van 31 maart 1998
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aan mevrouw Demeester ; Bulletin van Vragen en
Antwoorden nr. 14 van 28 mei 1998, blz. 1871  –
red.).

Ik had derhalve graag vernomen of de minister in
het kader van Vlabinvest richtlijnen heeft verstrekt
aan de administratie om, wanneer er een intentie is
om onroerend goed van de overheid in de Vlaams-
Brabantse gordel te verkopen, dit eerst aan Vlabin-
vest aan te bieden, vooraleer het op de markt te
gooien.

Antwoord

Tot op heden werden geen richtlijnen gegeven aan
de administratie om, wanneer er een intentie is om
een onroerend goed van de overheid in de rand
rond Brussel te verkopen, dit eerst aan Vlabinvest
aan te bieden.

Om op de hoogte te zijn van het steeds beperkter
wordende aanbod aan gronden die te koop worden
aangeboden, worden door Vlabinvest de adverten-
tiebladen van de streek geregeld geconsulteerd en
worden plaatsbezoeken aan de betrokken gemeen-
ten geregeld, waarna rechtstreekse contactname
met de eigenaars (zowel private personen als over-
heid) volgt.

Vlabinvest is uiteraard enkel geïnteresseerd in
gronden gelegen in een woonzone conform het
gewestplan en in bebouwbare percelen, niet in rest-
gronden langs wegen.

Vraag nr. 164 
van 13 mei 1998 
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Faciliteiten  –  Restrictieve toepassing

Vermoedelijk werd de omzendbrief inzake het
niet-repetitief karakter van de faciliteiten ook naar
de besturen van andere faciliteitengemeenten dan
de zes randgemeenten en Voeren gestuurd.

Heeft de minister enig zicht op de toepassing van
de richtlijnen in gemeenten als Herstappe, Bever,
Mesen, Ronse en Spiere-Helkijn ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Luc Martens, Vlaams minister van
Cultuur, Gezin en Welzijn.

Gecoördineerd antwoord

Aan alle gemeenten en OCMW's werd kennis
gegeven van de respectieve omzendbrieven inzake
de correcte toepassing van de SWT (gecoördineer-
de wetten op het gebruik van de talen in bestuurs-
zaken) door de gemeentebesturen en de OCMW's.

De gouverneurs, belast met het eerstelijnstoezicht,
houden de correcte toepassing van de SWT nauw-
lettend in het oog.

Vraag nr. 166 
van 19 mei 1998 
van de heer JULIEN DEMEULENAERE

Kleine gemeenten  –  Opdrachtfinanciering

Kleine gemeenten worden, net als de grotere, met
allerlei opdrachten opgezadeld zoals oprichting
van allerlei raden, PWA (plaatselijk werkgelegen-
heidsagentschap), POB (plaatselijke openbare
bibliotheek), opmaak van allerlei beleidsplannen,
personeelsstatuut, GNOP (gemeentelijk natuur-
ontwikkelingsproject), convenants, inventarissen en
dergelijke.

Voor de kleinste gemeenten, zoals Mesen, Spiere-
Helkijn en andere, zijn bijkomende financiële mid-
delen nodig om te kunnen beantwoorden aan de
opgelegde verplichtingen.

Terwijl de Vlaamse regering tegemoetkomt aan de
overigens terechte vraag van de grotere steden,
lijkt het mij logisch dat voor de kleinste gemeenten
een bijkomende inspanning wordt geleverd.

1. Is de vraag om bijkomende financiële middelen
voor de kleinste gemeenten (- 2.500 inwoners)
niet gegrond ?

2. Heeft de minister initiatieven genomen voor
een tegemoetkoming of een specifieke regeling
voor de betrokken gemeenten ?

Antwoord

De financiering van de gemeenten door de Vlaam-
se overheid is een bijzonder complexe problema-
tiek, waarbij het beleid erop gericht moet zijn dat
alle gemeenten bestuurskrachtig zijn en een vol-
waardige dienstverlening aan de bevolking kunnen
bieden. Die dienstverlening heeft betrekking op de
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verschillende maatschappelijke sectoren, waarvoor
de verschillende beleidsniveaus samen verantwoor-
delijkheid dragen. Het is daarom onontbeerlijk dat
de gemeenten en de Vlaamse overheid samenwer-
ken. De Vlaamse regering beschouwt de lokale
besturen dan ook als haar prioritaire partners in
haar streven naar een maximale kwaliteit van het
overheidsbestuur. Daarom zal de Vlaamse regering
een pact met de gemeenten en OCMW's afsluiten,
waarin enkele wederzijdse engagementen zullen
worden overeengekomen.

De Vlaamse regering verwacht in dit kader van de
lokale besturen dat ze de hun opgedragen taken
ter harte nemen en zich tegelijk inschrijven in de
methodiek van het resultaatgericht denken en dito
handelen. Een gebrek aan effectieve betrokken-
heid van het lokale niveau zou volgens de Vlaamse
regering de negatie zijn van een democratisch
samenwerkingsmodel en zou het voeren van een
efficiënt beleid aanzienlijk hypothekeren.

Anderzijds erkent de Vlaamse regering dat bij
nogal wat lokale besturen een wrevel bestaat over
het groeiende takenpakket en het toegenomen
planmatig en strategisch samenwerken met de
Vlaamse overheid. Daarom dringen nogal wat
gemeenten, zoals bijvoorbeeld kleinere gemeenten
en gemeenten met een centrumfunctie, aan op een
versterking van hun bestuurskracht om alle
opdrachten en plannen ook effectief te kunnen uit-
voeren. Zij beschikken dikwijls over onvoldoende
"knowhow" in de vorm van deskundig personeel ;
daarnaast ontbreekt het hun aan voldoende finan-
ciële middelen om dit personeel aan te trekken.

De Vlaamse regering erkent het specifieke pro-
bleem van de bestuurskracht van een aantal
gemeenten. Bestuurskracht is echter niet onder één
noemer te vatten. Zij heeft niet alleen te maken
met het aantal inwoners van de gemeente, maar
eveneens met andere factoren zoals financiële
draagkracht en met de ruimtelijke omgeving. Daar-
om heb ik opdracht gegeven tot onderzoek, met als
doel te komen tot objectieve criteria om bestuurs-
kracht te meten.

In ieder geval draagt de Vlaamse overheid al in
aanzienlijke mate bij tot de lokale financiën. Daar-
bij wordt een onderscheid gemaakt tussen algeme-
ne financieringsbronnen en specifieke bijdragen.
De som van de bijdragen van de Vlaamse Gemeen-
schap voor de algemene en specifieke financiering
van de lokale besturen benadert sterk het bedrag
van de opbrengst van de gemeentelijke belastin-
gen.

1. Algemene financiering

Het betreft middelen die de Vlaamse Gemeen-
schap ter beschikking stelt zonder vastgestelde
bestemming en die de lokale overheden vrij
kunnen besteden. De belangrijkste algemene
financieringsbronnen zijn het Vlaams Gemeen-
tefonds voor de gewone begroting en het Inves-
teringsfonds voor de buitengewone begroting.
Via de fondsen wordt elk jaar 48 miljard aan de
gemeenten bezorgd. Met die middelen corri-
geert de Vlaamse Gemeenschap de ongelijkheid
van kansen en bestedingsbehoeften tussen de
gemeenten op een objectieve wijze. Deze onge-
lijkheid tussen lokale besturen is onder meer
het gevolg van duidelijke verschillen inzake fis-
cale draagkracht : bij heffing van gelijke aanslag-
voeten inzake de aanvullende belasting op de
personenbelasting en de opcentiemen op de
onroerende voorheffing, verschillen de
opbrengsten die de gemeenten per inwoner ver-
krijgen aanzienlijk. Daarnaast spelen externe
factoren zoals bevolking, oppervlakte en de
ruimtelijke en sociaal-economische omgeving
een grote rol.

2. Specifieke bijdragen

Deze worden door de Vlaamse Gemeenschap
ter beschikking gesteld met een welbepaald
doel of bestemming. Het betreft een brede
waaier van middelen uit de verschillende
beleidssectoren, bestemd voor zowel lopende
uitgaven als investeringen van de lokale bestu-
ren. Tot de belangrijkste behoren : het Sociaal
Impulsfonds, de subsidies voor de wedden van
het personeel en de werking van het gemeente-
lijk onderwijs, de bijdragen voor de gesubsi-
dieerde contractuelen, de bibliotheken, de cul-
turele centra, het jeugdwerkbeleid, de gemeen-
telijke rioleringen, restauraties en het sociale-
huisvestingsprogramma. Naargelang het geval
gaat het om belangrijke dan wel relatief kleine
bedragen.

In het kader van het af te sluiten "pact met de
gemeenten" maakt de Vlaamse regering
momenteel een inventaris van de specifieke
financieringsstromen naar de lokale besturen.
Zulk overzicht is een noodzakelijke voorwaarde
om eventuele beleidsbeslissingen te ondersteu-
nen. Daarnaast wenst de Vlaamse regering te
onderzoeken of de huidige verdelingscriteria
van het Gemeentefonds en het Investerings-
fonds in voldoende mate bijdragen tot het egali-
seren van de bestuurskracht van de gemeenten,

Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 17  –  10 juli 1998 -2432-



rekening houdend met de resultaten van het
onderzoek naar bestuurskracht.

Tot slot wil Vlaamse regering ook nagaan op
welke wijze zij er actief kan toe bijdragen dat
gemeenten die worden geconfronteerd met pro-
blemen van bestuurskracht sterker samenwer-
ken, om zo een betere dienstverlening aan de
bevolking te kunnen bieden. Dit alles komt
natuurlijk ook de kleinere gemeenten ten
goede.

II. VRAGEN WAARVAN
DE REGLEMENTAIRE TERMIJN
VERSTREKEN IS EN WAAROP
NOG NIET WERD GEANTWOORD *
(Reglement artikel 77, 6)

Vraag nr. 169 
van 19 mei 1998 
van de heer FRANCIS VERMEIREN

VLAM-broodcampagne  –  Onderzoeksbureaus

Door het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en
Visserijmarketing, een VZW beter bekend onder
de afkorting "VLAM", werd een nogal betwiste
campagne ten gunste van het broodverbruik gelan-
ceerd. Heel wat bakkers zijn inderdaad niet erg
gelukkig met de bijdrage die hun wordt opgelegd
om het promotiefonds van een vereniging zonder
winstbejag te steunen.

Ter staving van de degelijkheid van deze campagne
heeft "VLAM" twee onderzoeksbureaus ingescha-
keld, namelijk Dimarso en Insight-Ipsos.

In verband met dit onderzoek vernam ik graag het
volgende.

1. Op grond van welke criteria werden de twee
voornoemde onderzoeksbureaus gekozen ?
Door wie werd deze keuze vastgelegd ?

2. Welk bedrag werd door elk onderzoeksbureau
aan VLAM aangerekend voor de uitvoering van
de gegeven opdracht ?

* datum van afsluiting : 29/6

3. Hoeveel bedroeg de globale uitgave voor de
realisatie van de campagne ten gunste van het
broodverbruik, dus niet alleen het onderzoek
doch ook de verwezenlijking van het campagne-
materiaal, de tv-spots, de reclame in magazines,
de verrassingsacties, affiches op voertuigen van
De Lijn, kustacties ?

Vraag nr. 300 
van 19 mei 1998 
van de heer LUDO SANNEN

MER exploitatievergunning  –  Gebruik voor bouw-
vergunning

In het kader van de organisatie van de milieu-
effectbeoordeling voor bepaalde categorieën van
hinderlijke inrichtingen en voor categorieën van
werken en handelingen (besluiten van 23 maart
1989) moet bij de indiening van de milieuvergun-
ningsaanvraag, respectievelijk bouwvergunnings-
aanvraag, een conform verklaard MER worden
gevoegd.

Thans doet zich het feit dat voor enkele projecten
zowel voor de bouwvergunning als voor de exploi-
tatievergunning een MER dient te worden toege-
voegd.

Meer in het bijzonder gaat het hierbij om de ver-
gunningen voor de grindwinningen in Kinrooi,
Maaseik en Dilsen, omdat het in de drie gevallen
gaat over :

a) een exploitatievergunning aan een groeve met
een totale voor winning bestemde oppervlakte
van meer dan 10 ha ;

b) de aanleg van een waterbekken met een opper-
vlakte van minimaal 50 ha.

In de drie dossiers werd uit oogpunt van de ex-
ploitatieaanvraag een MER opgesteld en conform
verklaard.

Nu rijst echter de vraag of deze MER's ook kun-
nen gebruikt worden bij de aanvraag van de bouw-
vergunning, want het lijkt ons logisch dat bepaalde
elementen wel dienen behandeld te worden in een

VLAAMS MINISTER 
VAN LEEFMILIEU EN TEWERKSTELLING

THEO KELCHTERMANS

MINISTER-PRESIDENT 
VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS
BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN,
WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

LUC VAN DEN BRANDE
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exploitatie-MER en niet in het bouw-MER, of
omgekeerd.

Blijkbaar is deze problematiek niet expliciet gere-
geld, wat aanleiding geeft tot discussie.

Graag vernamen we van de minister dan ook in
hoeverre een MER opgesteld voor de exploitatie-
aanvraag kan gebruikt worden voor de bouwver-
gunningsaanvraag.

Dient telkens een nieuw MER te worden opgesteld ?

Kan men aan de wettelijke eisen voldoen door een
aanvullend MER op te stellen voor de ontbreken-
de disciplines ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening.

Vraag nr. 302 
van 19 mei 1998 
van de heer JOHAN MALCORPS

Intercommunale ISVAG  –  Statutaire verwerkings-
beperkingen

In de statuten van de intercommunale maatschap-
pij "Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijde-
ring van de Antwerpse Gemeenten", verkort Isvag,
staat in artikel 3 te lezen dat de vuilverwerking en
verwijdering niet behelzen "de verwerking en/of
verwijdering van afvalstoffen afkomstig van een
nijverheids-, handels-, ambachtelijke-, landbouw-
of wetenschappelijke onderneming of instelling en
die bij verbranding, verwerking en/of verwijdering
door de intercommunale een gevaar betekenen
voor de levende wezens of in de natuur en die als
giftige stoffen in de toekomst door een wettelijke
regeling ad hoc als dusdanig erkend worden".

1. Kan de minister bevestigen dat de intercommu-
nale Isvag zich steeds aan deze statutaire bepa-
lingen gehouden heeft ?

Kan hij bevestigen dat er effectief enkel huisvuil
en slib werd verbrand, het enige waartoe de
inrichting statutair gemachtigd was ?

Slaat deze statutaire bepaling ook op zieken-
huisafval ?

2. Is het feit dat in elk geval stoffen werden uitge-
stoten die objectief gezien een gevaar beteke-

nen voor levende wezens en de natuur, niet in
strijd met de statutaire bepalingen ?

Zo ja, op welke wijze kan de minister de nale-
ving van de eigen statuten afdwingen ?

Welke initiatieven heeft hij daartoe eventueel al
genomen ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Leo Peeters, Vlaams minister van Bin-
nenlandse Aangelegenheden, Stedelijk
Beleid en Huisvesting.

Vraag nr. 303 
van 19 mei 1998 
van de heer JOHAN MALCORPS

Blankaartbekken (IJzervallei)  –  Waterpeilbeheer-
sing

De Europese Commissie heeft in het verleden de
Vlaamse overheid tot tweemaal toe een aanmaning
gegeven wegens het niet naleven van ecologisch
verantwoorde waterpeilen in de IJzerbroeken, met
name een minimumpeil van 3,14 m TAW (Techni-
sche Adviescommissie van de Waterkeringen). Dit
gebied is immers een Internationaal Ramsar- en
een Europees vogelrichtlijngebied. Daarnaast wer-
den zeer recentelijk kunstwerken op de Stenen- en
Houtensluisvaart in het Blankaartbekken aange-
vat, waarvoor nochtans geen milieueffectrapport
(MER) werd opgemaakt. Dit was nochtans nood-
zakelijk gelet op de relatie tussen het Blankaartpeil
en het IJzerpeil.

Enige tijd geleden was immers een compromispeil
van 2,60 m TAW in overleg met alle sectoren inge-
steld teneinde de baggerwerken van de Blankaart-
vijver en de afvoerkanalen richting IJzer technisch
mogelijk te maken. Aangezien deze werken zijn
uitgevoerd, en ook de versleten pompen en sluis-
deuren aan de monding van de Stenen- en Houten-
sluisvaart in de IJzer zijn vervangen, vervalt dit
compromis volledig en moet het oude peil van 3,14
m opnieuw worden ingevoerd, teneinde het ecolo-
gisch verantwoord peilbeheer van het Blankaart-
bekken mogelijk te maken. Ook al bestaat in het
kader van het IJzerbekkencomité terzake een
werkgroep ad hoc om verantwoorde en bindende
peilafspraken te maken en werd de belofte gedaan
deze in de voorbije maanden samen te roepen, toch
werd op dit vlak geen vooruitgang gemaakt. De
werkgroep ad hoc, door de minister aangekondigd,
is nog nooit samengekomen. Dit jaar is er nog geen
enkele vergadering geweest van Bekkencomité-
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werkgroep Waterkwaliteit, noch van Bekkenco-
mité-werkgroep Waterkwantiteit, stuurgroep EIG.

Het lijkt me bangelijk stil op dat front en we zijn
toch al mei. Daarnaast bestaan de in aanbouw zijn-
de en eerder genoemde kunstwerken ter vervan-
ging van de oude sluisdeuren aan de monding van
de Stenen- en Houtensluisvaart en het Kooivaarde-
ken uit geautomatiseerde systemen die het moge-
lijk zullen maken op zeer korte termijn het Blan-
kaartbekken gravitair te ontwateren. Op zich zou
dit geen probleem zijn indien voor de hele IJzer
het standaardpeil van minimum 3,14 m TAW zou
worden gerespecteerd. Dit is echter niet het geval.
De voorbije winter werden peilen genoteerd van
zelfs heel wat minder dan 2,60 m TAW, ook al was
er van wateroverlast of dreigende aanhoudende
neerslag helemaal geen sprake.

We vragen ons af wat daarvan de achterliggende
reden wel zou kunnen zijn. Een gravitaire ontwate-
ring van het Blankaartbekken, en ook van andere
ecologisch waardevolle delen van de IJzervallei,
zoals het Merkembroek en het Reningebroek, zijn
in dit opzicht dan ook geenszins te verantwoorden.
Het is dan ook noodzakelijk dat aan de genoemde
kunstwerken vaste drempels zouden worden aan-
gelegd  –  kleine kosten overigens  –  zodat de gra-
vitaire ontwatering in het Blankaartbekken enkel
zou kunnen gebeuren tot op het oude standaard-
peil van de IJzer, dit is 3,14 m TAW.

Het is trouwens ook noodzakelijk dat voor de vol-
ledige ecologische uitbouw van de IJzervallei
afdwingbare afspraken worden gemaakt inzake het
TAW-peil. Dit is al vele jaren een bijzonder gevoe-
lig discussiepunt, maar toch dient dit eens en voor
goed zijn beslag te krijgen in het kader van de
internationale voorschriften van Natura 2000, en
de ecologische doelstellingen van de Vlaamse rege-
ring in dit gebied.

1. Op welke wijze en tegen welke datum wordt het
TAW-peil van 3,16 m in de Blankaart gewaar-
borgd ?

2. Wanneer kwam of komt de ad hoc werkgroep
van het IJzerbekkencomité samen om daarover
een beslissing te nemen, en waarom is dit niet
reeds vroeger gebeurd ?

3. Waarom werd nopens de genoemde kunstwer-
ken geen MER opgemaakt ?

4. Wat zijn de eisen terzake van de Europese
Commissie, wanneer en op welke wijze werd
eraan voldaan, en wanneer werd de Commissie
daarvan op de hoogte gebracht ?

5. Wordt voor de hele IJzervallei een definitieve
regeling terzake uitgewerkt en zo ja, op welke
wijze en binnen welke tijdspanne ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening.

Vraag nr. 110 
van 12 mei 1998 
van de heer BART VANDENDRIESSCHE

Successierechten  –  Vermindering voor kleinere erf-
delen

Overeenkomstig art. 3 van het decreet van 15 april
1997 houdende wijziging van art. 48 en 56 van het
Wetboek der Successierechten worden in het eer-
ste lid verminderingen toegestaan aan kleinere erf-
delen (< 2 miljoen frank) in de rechte lijn en tussen
echtgenoten.

In hetzelfde artikel voorziet het tweede lid in bij-
komende vermindering voor kinderen onder de 21
jaar en vermindering ten gunste van de overleven-
de echtgenoot ten belope van de helft van de bijko-
mende vermindering die de gemeenschappelijke
kinderen samen genieten.

De vraag rijst nu of de overlevende echtgenoot die
niet in aanmerking komt voor de vermindering
bepaald in het eerste lid omdat zijn of haar netto-
erfdeel de 2 miljoen overtreft, dan wel in aanmer-
king kan komen voor de bijkomende vermindering
van het tweede lid.

Volgens het Bestuur van Registratie zou de overle-
vende echtgenoot in dat geval ook niet in aanmer-
king komen voor de bijkomende vermindering van
lid 2.

VLAAMS MINISTER 
VAN FINANCIEN, BEGROTING EN
GEZONDHEIDSBELEID

WIVINA DEMEESTER-DE MEYER
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Waarop steunt het Bestuur zich om tot dergelijke
interpretatie te komen ?

III. VRAGEN WAARVAN
DE REGLEMENTAIRE TERMIJN
VERSTREKEN IS MET
TEN MINSTE TIEN WERKDAGEN
EN DIE OP VERZOEK
VAN DE VRAAGSTELLER WERDEN
OMGEZET IN MONDELINGE VRAGEN
(Reglement artikel 77, 4)

Nihil.
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REGISTER

Nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Blz.

L. VAN DEN BRANDE, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie

114 25.03.1998 A. Van Aperen Vlaamse herkomstlabels  –  Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2372

134 08.04.1998 R. Van Cleuvenbergen Voorbereiding Europese richtlijnen  –  Informatie Vlaams Parlement . . . . 2259

g 139 16.04.1998 F. Dewinter Dienstreizen  –  Overzicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2259

144 20.04.1998 C. Vandenbroeke Ruimtevaartonderzoek  –  Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2372

146 21.04.1998 C. Verwimp-Sillis Wetenschapsbeleid  –  Evaluatie middelenverhogingen  . . . . . . . . . . . . . . . . 2375

148 23.04.1998 L. Van Nieuwenhuysen Steun aan de geschreven pers  –  Het Vrije Waasland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2379

149 27.04.1998 H. Suykerbuyk Zuid-Nederlandse provincies  –  Overlegstructuur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2380

150 27.04.1998 H. Suykerbuyk Nord-Pas-de-Calais  –  Samenwerkingsprojecten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2381

151 27.04.1998 H. Suykerbuyk Nordrhein-Westfalen  –  Samenwerkingsprojecten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2383

152 27.04.1998 H. Suykerbuyk Litouwen  –  Samenwerkingsprojecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2384

153 27.04.1998 H. Suykerbuyk Polen  –  Samenwerkingsprojecten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2385

154 27.04.1998 H. Suykerbuyk Zuid-Afrika  –  Stimuleringshulp zelfstandig ondernemen  . . . . . . . . . . . . . 2385

155 27.04.1998 H. Suykerbuyk Zuid-Afrika  –  Rode Kruishulp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2388

157 30.04.1998 P. Huybrechts KIA en Hyundai  –  Investeringssteun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2389

158 30.04.1998 N. Maes Cultureel ambassadeur  –  Evaluatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2389

159 05.05.1998 E. Van Vaerenbergh Universitaire magistratenopleiding  –  Overleg met Justitie  . . . . . . . . . . . . . 2390

160 05.05.1998 F. Dewinter Euro 2000-subsidies  –  Bestemming  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2391

161 05.05.1998 C. Vandenbroeke Interreg II West-Vlaanderen/Nord-Pas-de-Calais  –  Resterende middelen 2391

162 06.05.1998 F. Vermeiren Vrind 1997  –  Productiekostprijs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2392

163 08.05.1998 V. Heeren Toerismefaciliteiten voor gehandicapten  –  Maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . 2393

164 15.05.1998 L. Van Nieuwenhuysen Export Vlaanderen  –  Personeelsstatuut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2394

165 15.05.1998 J. Sauwens Samenwerking met Algerije  –  Evaluatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2394

166 15.05.1998 H. Lauwers Vlaamse websites  –  Domeinnamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2396

167 19.05.1998 C. Van Eyken Gids Welkom in Vlaanderen  –  Selectie geadresseerden in de Rand  . . . . . 2260

168 19.05.1998 M. Olivier Code van goed nabuurschap  –  Regio Nord-Pas-de-Calais  . . . . . . . . . . . . 2260

i 169 19.05.1998 F. Vermeiren VLAM-broodcampagne  –  Onderzoeksbureaus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2433

170 19.05.1998 G. Raskin Software voor onderwijs  –  Microsoft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2261



L. VAN DEN BOSSCHE, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtena-
renzaken

195 12.05.1998 L. Van Nieuwenhuysen Gemeenteschool Linkebeek  –  Taalgebruik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262

196 14.05.1998 L. Van Nieuwenhuysen Franstalige muziekacademie Wezembeek-Oppem  –  Stand van zaken  . . . 2263

197 14.05.1998 L. Sannen Biologielessen   –  Dissecties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2263

198 14.05.1998 D. Lootens-Stael Scholen  –  Volkslied  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2265

199 15.05.1998 L. Van Nieuwenhuysen Directeurs faciliteitenscholen  –  Taalexamens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2265

200 19.05.1998 H. Lauwers Luchthavens Deurne en Oostende  –  Statutaire tewerkstelling  . . . . . . . . . . 2266

201 19.05.1998 F. Dewinter Luchthavens Deurne en Oostende  –  Statutaire tewerkstelling  . . . . . . . . . . 2267

202 19.05.1998 F. Vermeiren Ministerie Vlaamse Gemeenschap  –  Vakantiejobs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2268

203 19.05.1998 L. Maximus Roken en schoolmoeheid  –  Campagnes en maatregelen  . . . . . . . . . . . . . . 2269

204 19.05.1998 E. Van Vaerenbergh PMS-centrum VGC  –  Werkingsgebied  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2270

205 25.05.1998 P. Ceysens Verpleegkunde  –  Vierdegraadsopleiding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2271

207 27.05.1998 H. Suykerbuyk Nieuwe spelling in het onderwijs  –  Toepassing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2272

208 27.05.1998 B. Vandendriessche Dove leerlingen en studenten  –  Beleid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2273

209 28.05.1998 M. Dillen Brandpreventie in scholen  –  Controle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2275

210 28.05.1998 M. Dillen Regionale identiteit en economische ontwikkeling  –  Onderzoeksprojecten  . . 2276

211 28.05.1998 M. Dillen Vlaams Personeelsstatuut  –  Functioneringstoelage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2277

212 28.05.1998 M. Dillen Europees Socratesprogramma  –  Evaluatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2278

213 29.05.1998 P. Desmet OVAM, VDAB, VLM, VMM  –  Managements- en staftoelage  . . . . . . . . . 2282

214 03.06.1998 K. Van Dijck Buitengewoon beroepsonderwijs  –  Alternerend leren  . . . . . . . . . . . . . . . . 2284

220 05.06.1998 D. Lootens-Stael Nederlandstalig onderwijs Brussel  –  Aanbodinstandhouding  . . . . . . . . . . 2285

221 05.06.1998 J. Malcorps ARGO  –  Asbestinventaris (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2287

235 18.06.1998 C. Verwimp-Sillis Nucleaire technologie  –  Verspreiding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2288

T. KELCHTERMANS, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling

g 170 16.02.1998 J. Timmermans Uitbreiding varkenshouderij Lierde  –  Milieuvergunning . . . . . . . . . . . . . . 2397

173 17.02.1998 V. Dua Kerstboomverbranding  –  Vlarem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400

195 03.03.1998 G. Raskin Dioxine  –  Milieunormen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400

203 11.03.1998 J. Malcorps Plassendale (Oudenburg-Oostende)  –  Bestemming  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2401

207 18.03.1998 J. De Roo Heffingen op eigen waterwinning  –  Bezwaarschriften Gent-Eeklo . . . . . . 2289

213 20.03.1998 J. Malcorps NV Derese Zedelgem  –  Milieuvergunning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402

223 25.03.1998 S. Becq Luchthavens  –  Inventarisatie geluidsoverlast  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2403

242 01.04.1998 L. Sannen Arseenfabriek Bocholt  –  Sanering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2403

252 15.04.1998 J. Malcorps Inafzo-stort Zonnebeke  –  Waterkwaliteitscontrole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2404

266 20.04.1998 J. Caubergs Stort Koersel-Beringen  –  Vergunningen  –  Sanering  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2407

271 23.04.1998 R. Van Cleuvenbergen Milieudatabank op Internet  –  Evaluatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2408
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274 30.04.1998 S. Platteau Aquafin  –  Herziening overeenkomst  –  Kritiek Rekenhof  . . . . . . . . . . . . 2409

275 30.04.1998 J. Malcorps Geluidshinder  –  Normering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2410

276 30.04.1998 C. Verwimp-Sillis Natuur- en milieueducatie  –  Beleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2411

279 04.05.1998 C. Decaluwé Zwembaden  –  Vlaremnormen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2414

282 05.05.1998 V. Dua Mestactieplan  –  Verzadigingsevolutie Oost-Vlaanderen  . . . . . . . . . . . . . . 2415

283 06.05.1998 L. Sannen Tessenderlo Chemie  –  Afvalwater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2416

285 06.05.1998 L. Sannen Milieuverenigingen  –  Beroepsrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2418

286 06.05.1998 J. Sauwens Koninklijk domein Opgrimbie  –  Vogelrichtlijngebied  . . . . . . . . . . . . . . . . 2419

288 07.05.1998 M. Olivier Bosgebieden West-Vlaanderen  –  Overheidsaankopen  . . . . . . . . . . . . . . . . 2419

289 08.05.1998 R. Van Cleuvenbergen Zwembaden  –  Vlaremnormen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421
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