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I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN
ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS 
(Reglement artikel 81, 1, 2, 3, 5 en 7)

A. Vragen waarop werd geantwoord binnen de 
reglementaire termijn

Vraag nr. 50
van 15 maart 2001
van de heer DIRK DE COCK

Website Vlaamse Gemeenschap  –  Werking

Teneinde de werking van de Vlaamse overheid
beter te kunnen inschatten en het contact met de
burgers uit te bouwen, is een degelijke website on-
ontbeerlijk.

De website www.vlaanderen.be voldoet mijns in-
ziens in theorie aan deze behoefte. In de praktijk
rijzen er echter problemen. Wie nadere informatie
wenst over de werking van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, wordt immers constant ge-
confronteerd met een time-out van de bewerking.
Ook de Vlaamse openbare instellingen en andere
componenten van de website zijn zeer moeilijk be-
reikbaar, wat de wereldwijde beeldvorming van de
Vlaamse Gemeenschap niet ten goede komt.

1. Is de minister-president op de hoogte van de
hierboven geschetste moeilijkheden ?

2. Welke redenen kunnen worden aangehaald ter
verklaring ervan ?

3. Welke vooruitzichten zijn er dat deze hinderlij-
ke situatie ten goede wordt omgebogen ?

Antwoord

Wij zijn reeds op de hoogte van de geschetste pro-
blematiek. Het betreft die delen van de website
van de Vlaamse overheid welke gebruikmaken van
een verouderd softwarepakket (Illustra). Reeds in
de maand september 2000 werd aan de IT-dienst-

verlener de opdracht gegeven om dit probleem op
te  lossen (IT : informatietechnologie  –  red.). Uit
onderzoek bleek echter dat deze software door de
leverancier niet meer wordt ondersteund, zodat
een kortetermijnoplossing niet mogelijk was.

Daarom werd ervoor geopteerd om te migreren
naar een nieuwe omgeving, waar de gestelde per-
formantieproblemen zich niet meer zouden voor-
doen. Op dit ogenblik is de ontwikkeling van de
nieuwe applicatie in de maak.

De IT-dienstverlener meent tegen juli 2001 klaar te
zijn met de conversie, zodat dan naar het nieuwe
systeem zal kunnen overgeschakeld worden en de
burger niet langer zal geconfronteerd worden met
vermelde problemen.

Vraag nr. 52
van 12 april 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Etnisch-culturele minderheden  –  Betrokkenheid bij
adviesraden

Artikel 8 van het minderhedendecreet stelt dat de
adviesraden bij het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap en de Vlaamse openbare instellingen
concrete maatregelen moeten nemen om de mi-
granten, allochtonen, vluchtelingen en woonwagen-
bewoners bij hun besluitvorming te betrekken. Zij
moeten hiervoor rapporteren aan de coördineren-
de commissie.

1. Welke concrete maatregelen hebben de advies-
raden van de Vlaamse Gemeenschap of de
Vlaamse openbare instellingen die onder de be-
voegdheid van de minister vallen, genomen om
de doelgroepen en categoriale structuren te be-
trekken bij hun besluitvorming ?

2. Welke aanbevelingen werden spontaan gegeven
door de groepen van migranten, allochtonen,
vluchtelingen, woonwagenbewoners ?

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

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen.

MINISTER-PRESIDENT 
VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN,
BEGROTING, BUITENLANDS BELEID
EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

PATRICK DEWAEL
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Vraag nr. 53
van 12 april 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Adviezen aan federale regering  –  Overzicht

Bij heel wat federale regelgevingen zijn de Vlaam-
se Gemeenschap en het Vlaams Gewest (on)recht-
streeks betrokken. Soms is een advies van de
Vlaamse regering uitdrukkelijk vereist, soms niet.

1. Welke verplichte adviezen gaf de Vlaamse rege-
ring aan de federale regering sinds haar aantre-
den ?

2. Welke adviezen gaf de Vlaamse regering spon-
taan aan de federale regering ?

3. Met welke adviezen hield de federale regering
effectief en volledig rekening bij haar verdere
besluitvorming ?

4. Welke concrete adviezen werden totaal niet ge-
volgd door de federale regering ?

5. Werd er door de federale regering aan de
Vlaamse regering een reden opgegeven telkens
adviezen van laatstgenoemde niet of niet volle-
dig werden gevolgd ?

Antwoord

Hieronder vindt de Vlaamse volksvertegenwoordi-
ger een overzicht van de verplichte adviezen die de
Vlaamse regering gaf met betrekking tot ontwer-
pen van federale regels in de periode van 13 juli
1999 tot heden (vraag 1).

– Advies van 19 november 1999 betreffende het
voorontwerp van KB tot bepaling van de alge-
mene principes van het administratief en gelde-
lijk statuut van de rijksambtenaren die van toe-
passing zijn op het personeel van de diensten
van de gemeenschaps- en gewestregeringen en
van de colleges van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en van de Franse Ge-
meenschapscommissie, alsook op de publiek-
rechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen
(APKB)

Verplicht advies ingevolge artikel 87, § 4 Bijzon-
dere Wet 8 augustus 1990

– Advies van 7 april 2000 over het voorontwerp
van federaal plan inzake duurzame ontwikke-
ling 2000-2003

Verplicht advies ingevolge artikel 4 en 5 van de
wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie
van het federale beleid inzake duurzame ont-
wikkeling

– Advies van 14 april 2000 betreffende het voor-
ontwerp van KB tot bepaling van de algemene
principes van het administratief en geldelijk sta-
tuut van de rijksambtenaren die van toepassing
zijn op het personeel van de diensten van de ge-
meenschaps- en gewestregeringen en van de
colleges van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie en van de Franse Gemeen-
schapscommissie, alsook de publiekrechtelijke
rechtspersonen die ervan afhangen (APKB).

Verplicht advies ingevolge artikel 87, § 4 Bijzon-
dere Wet 8 augustus 1980 

Gunstig advies.

– Advies van 15 september 2000 betreffende het
voorontwerp van KB tot wijziging van het KB
van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en
de werking van de algemene raad van advies
van de Commissie voor de Regulering van de
Elektriciteit en het Gas

Verplicht advies ingevolge artikel 6, § 3 Bijzon-
dere Wet 8 augustus 1980

– Advies van 12 januari 2001 betreffende de aan-
vraag tot machtiging van de Vlaamse Vervoer-
maatschappij De Lijn om zelf de burgerrechte-
lijke aansprakelijkheid inzake haar motorrijtui-
gen te dragen

Verplicht advies ingevolge artikel 10, § 2 van de
wet van 21 november 1989 betreffende de ver-
plichte automobielverzekering inzake motorrij-
tuigen

Gunstig advies

Alle bovenvermelde adviezen werden gegeven op
aanvraag van de federale regering.

De Vlaamse regering gaf in de referteperiode geen
spontane adviezen (vraag 2).

In welke mate rekening wordt gehouden met de
adviezen van de Vlaamse regering, is slechts na te
gaan als de federale overheid haar besluitvor-
mingsprocedure beëindigd heeft, met andere woor-
den als over het besluit of de wet gestemd is. Ken-
merk van het voorafgaand advies is dat de beslis-
sende overheid er niet door gebonden is ; zij besluit
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volkomen vrij of ze al dan niet rekening houdt met
de verstrekte gegevens en ze hoeft dan ook niet te
motiveren waarom ze de adviezen niet of niet vol-
ledig volgt (vragen 3 tot 5).

Vraag nr. 156
van 21 maart 2001
van mevrouw MARLEEN VAN DEN EYNDE

Zwarte punten  –  Antwerpen

Zorgen voor voldoende verkeersveiligheid is een
belangrijk onderdeel van het mobiliteitsbeleid. De
aanwezigheid van "zwarte punten" in het verkeer
verhoogt het aantal verkeersslachtoffers op onze
gewestwegen.

1. Kan de minister vice-president een overzicht
geven van de zwarte punten in het arrondisse-
ment Antwerpen voor 1999 en indien mogelijk
ook voor 2000 ?

2. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de onge-
vallen en hoe vaak komen ze voor ?

3. Welke categoriëen van  weggebruikers waren
bij deze ongevallen betrokken ?

4. Zijn er momenteel reeds acties gepland om een
oplossing te bieden voor de zwarte punten in
het arrondissement Antwerpen ?

Antwoord

1. Een zwart punt is een plaats waar in de loop
van de laatste twaalf maanden, dus van 1 januari
tot 31 december, minstens drie ongevallen met
gekwetsten plaatsvonden.

De ongevallengegevens van 1999 worden, in op-
dracht van de Mobiliteitscel van het departe-
ment Leefmilieu en Infrastructuur, door de We-
genafdelingen van de administratie Wegen en
Verkeer herwerkt. Dit houdt onder andere in
dat alle niet juist gelokaliseerde ongevallen
worden gepositioneerd.

De gegevens van 1999 zullen waarschijnlijk
tegen eind 2001 verwerkt zijn. De ongevallenge-
gevens voor de jaren 1996 tot  1998 zullen waar-
schijnlijk tegen eind september 2001 verwerkt
zijn. Voor het jaar 2000 werden de ongevallen-
gegevens nog niet door het NIS verstrekt (Na-
tionaal Instituut voor de Statistiek  –  red.).

2 en3. Wat de belangrijkste oorzaken van de onge-
vallen betreft, hoe vaak ze voorkomen en welke
weggebruikers er bij deze ongevallen waren be-
trokken, moet worden verwezen naar de statis-
tieken van het NIS en de jaarlijkse analyse van
deze gegevens door het Belgisch Instituut voor
Verkeersveiligheid. De gegevens die door het
BIVV worden gebruikt, worden ter beschikking
gesteld door het NIS.

4. Op basis van de prioriteit vastgelegd in de be-
hoefteanalyse van de administratie Wegen en
Verkeer, worden acties ondernomen om oplos-
singen te bieden voor het probleem van de
zwarte punten.

Vraag nr. 157
van 21 maart 2001
van de heer ELOI GLORIEUX

Windturbineprojecten  –  Stand van zaken

Onze internationale verbintenissen om de uitstoot
van broeikasgassen te verminderen, dwingen ons
ertoe om, naast het drastisch verminderen van de
energievraag, versneld over te schakelen naar scho-
ne energiebronnen.

Het Vlaamse elektriciteitsdecreet legt de energie-
producenten de verplichting op om uiterlijk tegen
2004 minstens 3 % van hun elektriciteitsproductie
te verwezenlijken op basis van hernieuwbare ener-
giebronnen.

De hoofdmoot hiervan dient via windenergiepro-
jecten te worden gerealiseerd. Sedert de totstand-
koming van het Windplan Vlaanderen bestaat er
een globaal kader voor de oprichting van windtur-
bines op land.

1. Hoeveel aanvragen voor de bouw van windtur-
bines werden er sedertdien ingediend (opge-
deeld per provincie en per gemeente en met
vermelding van aantal turbines, kilowatt per
project, aanvrager/promotor) ?

2. Wat is de huidige status van die projectaanvra-
gen : welke projecten werden aanvaard, welke

MINISTER VICE-PRESIDENT 
VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT,
OPENBARE WERKEN EN ENERGIE

STEVE STEVAERT
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zijn nog in behandeling en welke werden afge-
wezen (reden van afwijzing) ?

3. Voldoet dit aanvraag- en toewijzingsritme om
de vooropgestelde drieprocentnorm tegen 2004
te halen ?

4. Kunnen de bedrijven die windturbines produce-
ren de vraag bijhouden ?

Antwoord

1, 2 en 3. Elk hernieuwbare-energieproject is on-
derworpen aan de geldende procedures inzake
bouw- en milieuvergunningen. Specifiek wat
windenergie betreft, dienen de projecten te wor-
den getoetst aan de oprichtingscriteria zoals
vermeld in de omzendbrief "Afwegingskader en
randvoorwaarden voor de inplanting van wind-
turbines", die op 17 juli 2000 werd goedgekeurd
door de Vlaamse regering (omzendbrief
EME/2000.01). Deze omzendbrief geeft, ten be-
hoeve van de betrokken administraties en over-
heden, een reeks afwegingselementen en af-
standsregels die men dient te hanteren voor de
beoordeling van de mogelijke locaties voor
windturbines. De afwegingselementen hebben
onder andere betrekking op ruimtegebruik,
landschap, natuur (vogels) en geluidsimpact.

In het kader van de interdepartementale wind-
werkgroepen wordt, op basis van gegevens aan-
geleverd door de administratie Ruimtelijke Or-
dening, geregeld een overzicht van lopende of
geplande windenergieprojecten opgemaakt.
Mijn administratie beschikt niet over de concre-
te aanvraagdossiers, noch over de meest recente
stand van zaken. Voor een gedetailleerd over-
zicht van de aanvragen van alle bouwvergunnin-
gen dien ik dan ook te verwijzen naar mijn col-
lega bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.

4. Momenteel rijst er geen probleem om de vraag
naar turbines in Vlaanderen bij te houden.

Een aantal turbines kunnen in principe perma-
nent in stock worden gehouden. De masten bij-
voorbeeld worden enkel op bestelling geprodu-
ceerd. Een leveringstermijn van zeven à negen
maanden is courant. In het geval van een zeer
uitgebreid windmolenpark, bestaande uit tien-
tallen windturbines, kan de leveringstermijn ui-
teraard oplopen.

Vraag nr. 158
van 22 maart 2001
van de heer JOHAN MALCORPS

Trammusea  –  Beleidsopties

1. Het Trammuseum Schepdaal is al geruime tijd
gesloten en door de lamentabele toestand (lek-
kend dak) zou er al voor miljoenen schade zijn
aan de collectie.

Wil De Lijn hier nog investeren en hoeveel ?

2. Of  is De Lijn van oordeel dat in Vlaanderen
één museum (in Berchem-Groenenhoek) vol-
staat ? En wat zijn dan de plannen met dit mu-
seum ?

3. Naar verluidt zou er in het museum in Berchem
jaarlijks nog 2,5 miljoen worden gestoken. Er
zou anderzijds geen plaats zijn om bijkomend
materieel onder te brengen.

Is het dan niet zinvol om daarnaast ook het his-
torisch depot van Schepdaal te behouden, dat
overigens al veertig jaar bestaat ? 

4. Ook had ik graag vernomen of eraan wordt ge-
dacht om het voorbeeld van de MIVB (Maat-
schappij voor Intercommunaal Vervoer Brussel)
te volgen : vanaf Pasen organiseert de MIVB
ritten met historische rijtuigen naar Tervuren.
Deze werkwijze is zeker attractiever dan het
openhouden van een statisch museum zonder
meer.

Wordt hieraan ook gedacht door De Lijn ?
Eventueel vanuit het museum Groenenhoek ?

Antwoord

1. Op 27 september 1996 heeft de Vlaamse Ver-
voermaatschappij De Lijn een erfpachtovereen-
komst afgesloten met de Stichting Vlaams Erf-
goed waardoor de site van het Trammuseum
Schepdaal alsook de roerende goederen gelegen
in de site voor 27 jaar worden overgedragen aan
deze stichting.

Een erfpachtovereenkomst is een vorm van af-
stand van onroerend goed die het dichtst aan-
sluit bij een verkoop. Dit betekent dat de Stich-
ting Vlaams Erfgoed autonoom optreedt met
praktisch alle rechten en plichten van een eige-
naar.
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2. Momenteel vinden er restauratiewerken plaats
in het Trammuseum Schepdaal. Als deze beëin-
digd zijn en het museum weer toegankelijk is
voor het publiek, zal er een samenwerkingsak-
koord worden afgesloten tussen het Buurt-
spoorwegmuseum in Schepdaal en het Vlaams
Tram- en Autobusmuseum in Berchem met het
oog op de erkenning van twee musea (museum-
decreet).

Beide musea vullen elkaar aan op gebied van
historisch rollend materieel (buurtspoorwegma-
terieel en stadstrammaterieel, alsook autobus-
sen).

3. De jaarlijkse subsidie van 2,5 miljoen is niet be-
stemd voor het Vlaams Tram- en Autobusmuse-
um in Berchem, maar voor de restauratie van
het historisch rollend materieel eigendom van
De Lijn.

De restauratie van deze rijtuigen wordt bepaald
door de Commissie Historisch Rollend Mate-
rieel die binnen De Lijn bestaat en waarin alle
verenigingen zetelen die materieel beheren van
De Lijn.

Thans worden er drie rijtuigen gerestaureerd
die behoren tot de verzameling van het Buurt-
spoorwegmuseum in Schepdaal.

4. Op termijn is het de bedoeling om vanuit het
Vlaams Tram- en Autobusmuseum in Berchem
toeristische tramritten te organiseren, zoals dit
gebeurt vanuit het trammuseum in Woluwe
(Brussel).

Vraag nr. 159
van 22 maart 2001
van mevrouw ANN DE MARTELAER

Kantoorgebouw De Lijn Leuven  –  Energiegebruik

Bij de werken aan de Leuvense stationsomgeving
treden het Vlaams Gewest, De Lijn, de NMBS en
de stad Leuven op als evenwaardige partners. De
kantoorruimten die momenteel binnen het gebouw
van De Lijn worden opgetrokken, zullen adminis-
tratieve diensten van deze vervoermaatschappij en
enkele diensten van de NMBS huisvesten.

Via diverse besluiten en in publicaties roept de
Vlaamse overheid op tot een rationeel energiege-
bruik, waarbij de overheid zelf en de gemeenten op
lokaal niveau een voorbeeldrol vervullen.

Tevens stelt de Vlaamse regering zich in het re-
geerakkoord tot doel het aandeel aan hernieuwba-
re energie binnen de lokale energievoorziening op
te trekken naar 3 % tegen eind 2004. In dat kader
worden er subsidies gegeven voor de plaatsing van
zonnepanelen voor elektriciteitsproductie.

1. In welke mate werd bij de uitwerking van dit
project m.b.t. de kantoorgebouwen, in het kader
van de "voorbeeldrol" rekening gehouden met
energiebesparende maatregelen en gebruik van
hernieuwbare energiebronnen ?

2. Werd er een energieaudit opgemaakt ?

3. Welke energiebesparende maatregelen werden
er opgenomen ?

4. Waarom werd er binnen de speciale dakcon-
structie van dit kantoorgebouw niet gekozen
voor het aanbrengen van zonnepanelen ?

Antwoord

1. Bij het concept van het gebouw werd er veel
aandacht besteed aan de thermische en akoesti-
sche isolatie.

De energieprestatie van een gebouw wordt be-
paald door verschillende factoren :

– globale isolatiefactor van het gebouw ;

– zomercomfort ;

– ventilatie voor een goede luchtkwaliteit ;

– verbruik voor verwarming en eventuele koe-
ling ;

– verbruik elektriciteit.

In eerste instantie is er bij het ontwerp vertrok-
ken van een goed geïsoleerd gebouw. De mate-
rialen werden gekozen om een isolatiewaarde
(U-waarde) te verkrijgen van :

– 0.3 W/m2K voor het dak ;

– 1.5 W/m2K voor het glas ;

– 0.5 W/m2K voor de muren.

2. Er werd los van de realisatiestudie door het ge-
specialiseerd studiebureau Daidalos uit Leuven
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een bouwfysische studie uitgevoerd om het
comfort te bepalen. Uit deze studie kwam dui-
delijk naar voren dat op basis van de bezetting
van de lokalen (aantal personen per lokaal en
de aanwezigheid van pc's en andere toestellen
zoals printers, fax e.d.) de interne warmtepro-
ductie hoog lag.

Op basis van deze gegevens werd de bezetting
van de lokalen aangepast en werd de ventilatie
bepaald. Met nachtelijke ventilatie wordt de
temperatuur in het gebouw naar beneden ge-
haald, om zo tegen de morgen opnieuw een aan-
genaam binnenklimaat te verkrijgen en overver-
hitting te vermijden. Op deze wijze is mechani-
sche koeling zoveel mogelijk vermeden. Ook de
verwarming is aan de reële situatie gerelateerd.

3. Naast een goede isolatie en het weren van
koude bruggen om de warmteverliezen te be-
perken in de winter, werd veel aandacht besteed
aan de koeling en het weren van de zonne-
warmte.

Uit de bouwfysische studie is gebleken dat er
meer energie nodig zou zijn voor de koeling in
de zomer dan voor de verwarming in de winter.
Om zo weinig mogelijk energie te moeten ge-
bruiken voor de koeling is ervoor geopteerd om
de glaspartijen zo klein mogelijk te houden, wat
ook inzake isolatie voordelig is. Voor de ramen
aan de zuid- en de westzijde zal een zonnewe-
ring worden geplaatst aan de buitenzijde van
het gebouw. Voor de lokalen aan de westzijde
zal de zonnewering elektrisch worden gestuurd
volgens de invalshoek van de zon. Door deze
zonnewering te plaatsen, kan voor de meeste lo-
kalen de koeling beperkt blijven tot een ver-
hoogde ventilatie 's nachts.

Voor enkele lokalen, zoals vergaderzalen, is nog
een extra koeling nodig met afzonderlijke koel-
units. Deze koeling wordt gestuurd afhankelijk
van de werkelijke binnentemperatuur, zodat ze
slechts wordt ingeschakeld bij intensief gebruik
van deze lokalen.

De verwarming gebeurt door middel van hoog-
rendementsketels. De vertrektemperatuur
wordt geregeld afhankelijk van de buitentempe-
ratuur, met binnentemperatuurcompensatie. Op
deze manier kan de vertrektemperatuur zo laag
mogelijk worden gehouden en kunnen dus de
verliezen in de leidingen worden beperkt.

Voor de verlichting is geopteerd voor hoogren-
dementsverlichting : TL- en spaarlampen. Gloei-

lampen en halogeen zijn tot een minimum be-
perkt. De TL-toestellen zijn uitgerust met elek-
tronische ballasten om de verliezen verder te
verminderen en het zichtcomfort te verhogen.

4. Aangezien in de winter het rendement van zon-
nepanelen klein is, juist op het ogenblik dat er
veel warmte nodig is, zou er nog steeds een
grote stookinstallatie nodig zijn. Het rendement
van zonnepanelen voor verwarming is klein.
Het warmwatergebruik in een kantoorgebouw
is eveneens klein, zodat het gebruik van zon-
nepanelen in deze toepassing niet opportuun is.

Er werden dus geen zonnepanelen geplaatst en
er is in de stabiliteitsstudie van het dak ook
geen rekening gehouden met deze supplemen-
taire belasting.

Vraag nr. 160
van 22 maart 2001
van de heer CHRIS VANDENBROEKE

Grenspost Rekkem  –  Bestemming

Blijkbaar heerst omtrent de bestemming van de
grenspost op de E17 in Rekkem nog steeds enige
onduidelijkheid.

Zo zou, naar we mochten vernemen, wat de locatie
richting Frankrijk betreft, met name worden ge-
dacht aan de oprichting van een (internationaal)
talencentrum en een navenante ontmoetingsplaats
van en voor diverse culturen.

Bestaat er reeds duidelijkheid omtrent de toekom-
stige bestemming van de grenspost enerzijds en
omtrent het tijdstip waarop voor een nieuwe be-
stemming wordt geopteerd anderzijds ?

Antwoord

In het verleden werd inderdaad gedacht aan de op-
richting van een talencentrum en een internationa-
le ontmoetingsplaats op het voormalig douanecom-
plex in Rekkem. Deze ideeën werden gelanceerd
door het provinciebestuur van West-Vlaanderen
(vorige legislatuur) en de intercommunale Leiedal,
die onder meer optreedt namens de stad Kortrijk.
(Intercommunale Leiedal : Intercommunale Maat-
schappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische
Expansie en Reconversie voor het Gewest Kortrijk
–  red.)
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De administratie Wegen en Verkeer was hier niet
rechtstreeks bij betrokken, tenzij wat het ter be-
schikking stellen van de terreinen betreft.

Tot op heden werden er nog geen concrete plannen
voorgesteld. Op dit ogenblik is mijn administratie
dan ook niet betrokken in dit dossier.

Vraag nr. 161
van 22 maart 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Wegentelefoon  –  Evaluatie

Vlaanderen voert geregeld een sensibiliseringsactie
om de Vlaamse Wegentelefoon bij de automobilis-
ten bekend te maken.

1. Hoeveel oproepen waren er in 1997, 1998, 1999,
2000 en 2001 ?

Wat was de aard van deze oproepen ? In welke
categorieën worden ze ondergebracht ?

2. Hoe gebeurt de opvolging van de gemelde pro-
blemen ? Met welke resultaten ?

Antwoord

1. Het aantal oproepen dat de Vlaamse Wegente-
lefoon sinds 1997 tot op heden heeft ontvangen,
bedroeg in :

1997 696
1998 614
1999 598
2000 600
2001 173 (tot einde maart)

De verschillende oproepen waren van zeer uit-
eenlopende aard. Toch dient te worden opge-
merkt dat in alle provincies gelijklopende resul-
taten werden verkregen m.b.t. een rangschik-
king in aantal volgens de aard van de oproepen.
Hieruit blijkt dat het grootste deel van de op-
roepen handelde over gaten in het wegdek en
wegverzakkingen, wat kan worden onderge-
bracht in de categorie "staat van de rijweg en
aanhorigheden".

Hierna volgt een overzicht van de meest voor-
komende soorten oproepen, in dalende volgor-
de naar aantal :

1) staat van de rijweg en aanhorigheden, met
vooral gaten en verzakkingen in het wegdek ;

2) staat van het waterafvoerstelsel ;

3) signalisatie, bewegwijzering ;

4) voorstellen tot verbetering van de infrastruc-
tuur ;

5) milieubeheer (beplantingen, zwerfvuil).

2. De manier van behandelen en opvolgen van de
oproepen binnen de vijf provincies werd geïn-
formatiseerd en gebeurt dan ook zeer gelijklo-
pend. Elke oproep wordt telefonisch of via een
meldingsformulier gemeld aan de betrokken in-
genieur (of district), die de zaak moet onderzoe-
ken en tevens voor de eventuele oplossing zor-
gen. Er wordt voor gezorgd, afhankelijk van de
aard van de oproep, dat de oproeper zo snel
mogelijk antwoord krijgt en er een oplossing
wordt gegeven aan het probleem.

Binnen veertien dagen kunnen de meeste dos-
siers worden afgesloten met gunstig gevolg.
Voor dossiers, die een beleidsmatige beslissing
vergen, is meestal meer tijd nodig.

De oproepen die niet voor de gecontacteerde
afdeling bestemd zijn, worden onmiddellijk
doorgegeven aan de bevoegde dienst (bv. Tou-
ring Wegenhulp, VTB-VAB, gemeenten of
stadsbestuur).

(VTB-VAB : Vlaamse Toeristenbond  –  Vlaamse
Automobilistenbond  –  red.)

Vraag nr. 162
van 29 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Oude Leiearmen  –  Heraansluiting

In het kader van de preventie van overstromingen
en afbakening van overstromingsgebieden wordt
door de administratie overwogen om de oude Lei-
earmen in Wevelgem opnieuw te laten aansluiten
op de Leie.

1. Kan de minister vice-president bevestigen dat
het de bedoeling is om de oude Leiearmen in
Wevelgem opnieuw te laten aansluiten op de
Leie ?

-1695- Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 13  –  25 mei 2001



2. Welke werkzaamheden dienen hiertoe te wor-
den uitgevoerd ?

3. Wat is de geraamde kostprijs en de vooropge-
stelde timing ?

4. Bestaan er gelijkaardige plannen voor andere
rivieren ? Zoja, welke ?

Antwoord

1. Er dient in eerste instantie een studie te gebeu-
ren volgens de principes van "geïntegreerd ge-
biedsgericht beleid" om een toekomstvisie te
ontwikkelen op de Leievallei en in het bijzon-
der op de functie van verschillende oude Leie-
armen.

Het opnieuw in verbinding stellen van deze
oude armen met de gekanaliseerde Leie is één
van de vele onderwerpen van de studie, waarbij
in eerste instantie moet worden onderzocht wat
de effecten zijn op gebied van waterbeheersing.

Verder zal moeten worden nagegaan wat de ef-
fecten zijn op de waterkwaliteit. Ook het recre-
atieve gebruik van de oude armen, hun ecologi-
sche en landschappelijke waarde moeten wor-
den bestudeerd. Mijn administratie werkt thans
een dergelijk studievoorstel uit.

2. Het is nog te vroeg om uitspraken te doen no-
pens de werkzaamheden die moeten gebeuren.

3. Het is uiteraard ook nog voorbarig kostprijzen
of een timing  voorop te zetten.

4. Ook voor andere rivieren bestaan dergelijke
plannen. Een studie voor de Durme werd eind
vorig jaar aanbesteed.

Vraag nr. 163
van 29 maart 2001
van de heer DIRK HOLEMANS

N9 doortocht Eeklo  –  Heraanleg

In het meerjarenprogramma 2001-2003 van de ad-
ministratie Wegen en Verkeer staat voor het jaar
2002 100 miljoen ingeschreven voor de heraanleg
van de N9 doortocht Eeklo. Dit is zonder meer ver-
heugend nieuws voor de bewoners van Eeklo, die
al jaren wachten op een structurele verbetering van
de verkeersonveilige situatie op de hoofdverkeers-
as door hun stad.

Reeds in 1995 werd aan het toenmalig stadsbestuur
van Eeklo een ontwerpplan voorgesteld dat terecht
heel wat ruimte bood voor de zwakke weggebrui-
ker (o.m. een fietspad van twee meter breed). Jam-
mer genoeg rees er hevig verzet tegen het plan bij
de handelaars van Eeklo.

Ondertussen zijn we zes jaar verder en is de ver-
keersonveiligheid op de N9 alleen maar toegeno-
men. Vandaar het belang om deze keer een plan te
ontwerpen dat zowel de zwakke weggebruiker
maximaal beschermt en ruimte biedt, als een breed
draagvlak heeft bij de lokale bevolking.

Om de werken in 2002 effectief te kunnen uitvoe-
ren, zal het noodzakelijk zijn zo snel mogelijk te
beginnen met de opmaak van de plannen, alsook
het overleg over deze plannen met de lokale bevol-
king te organiseren.

Hoewel de gemeente als lokaal bestuur het dichtst
bij de bevolking staat en het best geschikt is om
initiatieven te nemen om de bevolking te betrek-
ken, blijft het de eindverantwoordelijkheid van het
bevoegde gewestniveau om erop toe te zien dat
deze betrokkenheid in de realiteit effectief wordt
georganiseerd en naar waarde geschat.

1. Heeft de bevoegde administratie reeds ont-
werpplannen opgemaakt voor de heraanleg van
de N9 doortocht Eeklo ? Zo ja, wordt er op-
nieuw zoals in 1995 gekozen voor een van de rij-
weg gescheiden fietsstrook van twee meter
breed ?

Wordt ook de optie behouden uit het plan van
'95 voor slechts één rijstrook per rijrichting voor
het doorgaand verkeer ?

2. Wie is er betrokken of wordt in de toekomst be-
trokken bij het planningsproces inzake de her-
aanleg van de N9 ?

Op welke wijze wordt nu het maatschappelijk
draagvlak bij de lokale bevolking opgebouwd ?

Is er een garantie dat het lokale democratisch
verkozen niveau, de gemeenteraad, hierover
een open debat kan voeren ?

Antwoord

Wat de doortocht van de gewestweg N9 in Eeklo
betreft, kan worden meegedeeld dat nog geen ont-
werpplannen zijn opgemaakt.
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Bij de herinrichting van een doortocht wordt een
projectstructuur samengesteld en wordt er gewerkt
met een stappenplan. Een en ander is uitgelegd in
omzendbrief OW98/2, ondertekend door minister
Eddy Baldewijns op 20 mei 1998.

Volgens bovenvermelde omzendbrief dient de pro-
jectstructuurgroep er als volgt uit te zien.

Administratie Wegen en Verkeer (AWV)

De leidende ambtenaar stelt de delegatie samen en
kan een beroep doen op ondersteunende diensten
van het departement Leefmilieu en Infrastructuur.
Daarvoor wordt een onderscheid gemaakt tussen
de mensen die het volledige proces van begin tot
einde volgen en mensen die advies geven in be-
paalde deelfasen.

De diensten van de administratie Ruimtelijke Or-
dening, Huisvesting en Monumenten en Land-
schappen (Arohm) maken ambtshalve deel uit van
de stuurgroep. In sommige gevallen kunnen ook de
diensten van Monumenten en Landschappen wor-
den opgenomen in de projectstuurgroep.

Het gemeentebestuur

Zowel gemeentelijke diensten als beleidsverant-
woordelijken voor verkeer en ruimtelijke planning
hebben hun plaats in de stuurgroep. Het staat het
gemeentebestuur vrij vertegenwoordigers van de
bevolking in haar delegatie in de projectstuurgroep
op te nemen, voorzover een constructieve en een
particularistisch-overstijgende inbreng kan worden
gewaarborgd.

Bovendien kan de extra aanbeveling worden ge-
daan om de samenstelling van de stuurgroepen aan
te passen aan het soort van project of het type van
doortocht. De projectstuurgroep van een binnen-
stedelijke hoofdstraat bijvoorbeeld kan functione-
ren met een groter aantal lokale betrokkenen ; een
doortocht van het type "stedelijke as", "stedelijke
invalsweg" of "zuivere doortocht" daarentegen
heeft meer nood aan sturing vanuit globale ver-
keersplanologische en ruimtelijke kaders.

Vertegenwoordigers van het openbaar vervoer, De
Lijn, NMBS

Voorzover het project het openbaar vervoer beïn-
vloedt of er op termijn een invloed op zal hebben
(zie mobiliteitsplan).

Vertegenwoordigers van betrokken medefinanciers
(bv. Aquafin)

Soms komt het ook voor dat derden  –  bijvoor-
beeld een grootwarenhuis dat een nieuwe aanslui-
ting wil op een gewestweg  –  tegemoetkomen in
noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur
(bv. een rotonde).

Externe deskundigen

Worden aangetrokken voor ondersteuning of uit-
voering van de studie.

De projectstuurgroep kan tussentijdse activiteiten
delegeren naar werkgroepen die voorbereidend
onderzoek of ontwerpwerk uitvoeren.

Het stappenplan wordt als volgt omschreven :

Stap 1  –  Omkadering Mobiliteitsplan/struc
planning tuurplan

Stap 2  –  Vooronderzoek Verkeersplanologisch 
m.b.t. het project concept

Stap 3  –  ontwerpfase Stedenbouwkundig 
concept
Architecturaal en bouw-
kundig ontwerp

Stap 4  –  Technisch en Vergunningen en aan-
administratief dossier bestedingsdossier

Stap 5  –  Uitvoeringsfase Realisatie

Stap 6  –  Evaluatie Evaluatienota

Bij de herinrichting van een doortocht dienen
steeds drie doelstellingen voor ogen te worden ge-
houden :

– bevorderen van de verkeersveiligheid van alle
weggebruikers ;

– bevorderen van de belevingskwaliteiten voor de
weggebruikers en de gebruikers van de omge-
ving ;

– bevorderen van een multimodale bereikbaar-
heid.

Wat de specifieke vragen voor de doortocht van
Eeklo betreft, namelijk m.b.t. het fietspad geschei-
den van de  rijweg, één rijstrook per rijrichting en
betrokkenheid van de gemeenteraad, dit zal zeker
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aan bod komen tijdens de bijeenkomsten van de
projectstuurgroep. Het staat de gemeente tevens
vrij de gemeenteraad te raadplegen.

Voor nadere uitleg verwijs ik naar het "Vademe-
cum verkeersvoorzieningen in bebouwde omge-
ving" van de administratie Wegen en Verkeer,
waarvan één exemplaar aanwezig is bij alle ge-
meentebesturen.

Vraag nr. 164
van 29 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Verkeerswisselaar Bissegem  –  Vangrails

Ter hoogte van de verkeerswisselaar R8-A17-A19
in Bissegem, kort voor de eerste verkeerslichten
om de R8 te kruisen, zijn de vangrails reeds maan-
denlang beschadigd op een cruciale plaats, uit het
oogpunt van veiligheid.

1. Wanneer worden deze vangrails hersteld en wat
is de geraamde kostprijs ?

2. Bestaat er een interventieteam om op dergelij-
ke cruciale plaatsen binnen de kortste keren de
vangrails te vervangen ?

Antwoord

Er wordt verondersteld dat de bocht wordt be-
doeld gelegen tussen de autosnelweg A19 en de R8
waar op de linkerzijde vangrails staan.

Deze vangrails worden eerstdaags vervangen door
betonnen New Jerseys, ter plaatse te gieten. Dit
werk is opgenomen in een recentelijk aanbestede
aanneming (uitvoering gepland voor deze zomer).

Defecte vangrails worden systematisch hersteld.
Hiervoor zijn de nodige kredieten op het investe-
ringsprogramma ingeschreven.

Op uitzonderlijke plaatsen, zoals bijvoorbeeld ter
hoogte van scherpe bochten, kan het gebeuren dat
de herstelde vangrails binnen de kortste tijd op-
nieuw worden beschadigd, zodat de passant de in-
druk heeft dat de vangrails niet hersteld worden.

Vraag nr. 165
van 29 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Zonne-energie  –  Overheidsgebouwen

De aanwending van zonne-energie als bron van
duurzame energievoorziening wordt sinds enkele
jaren gepromoot. Vanaf 2000 wordt de installatie
van fotovoltaïsche zonnepanelen maximaal finan-
cieel ondersteund door de elektriciteitsproducen-
ten, het Vlaams Gewest en de gemeenten.

Uit het antwoord van de minister op vraag nr. 43
van 22 november 2000 blijkt dat reeds 212 dossiers
werden goedgekeurd voor een totaal subsidiebe-
drag van meer dan 42 miljoen frank. De sensibilise-
ringsacties beperken zich momenteel tot de uitgave
van een informatiebrochure, advertenties in week-
bladen en infostands op belangrijke bouw- en ver-
bouwbeurzen in Vlaanderen (Bulletin van Vragen
en Antwoorden nr. 7 van 2 februari 2001, blz. 892  –
red.).

Nochtans zou de Vlaamse overheid nog een bijko-
mende inspanning kunnen leveren door zelf foto-
voltaïsche panelen aan te brengen op overheidsge-
bouwen. De voorbeeldfunctie van de Vlaamse
overheid is immers niet te miskennen.

Zijn er overheidsgebouwen waar ondertussen foto-
voltaïsche panelen werden geplaatst als instrument
van duurzame energievoorziening ?

Zo ja, over welke gebouwen gaat het en wat heeft
de installatie gekost ?

Zo neen, is de installatie van dergelijke panelen op
overheidsgebouwen gepland voor de nabije toe-
komst ?

Antwoord

Sinds de start van het subsidieprogramma voor fo-
tovoltaïsche zonnepanelen in juli 1998 werd reeds
voor meer dan 42 miljoen frank aan subsidiegeld
toegekend. Voor het jaar 1998 en 1999 bedroeg de
steun 50 % van de investeringskosten. Een aantal
gemeenten vult dit aan met een extra premie.
Vanaf het jaar 2000 werd de subsidie opgetrokken
tot 75 % investeringssteun dankzij een bijdrage
van 25 % door de elektriciteitsproducenten Elec-
trabel en SPE (Samenwerkende Vennootschap voor
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Productie van Elektriciteit  –  red.). Deze extra in-
spanning heeft ertoe geleid dat in het jaar 2000
reeds bij de voorjaarsoproep van eind april 2000
het volledige jaarbudget werd toegekend. Ook
voor de oproep van eind april 2001 wordt verwacht
dat het aantal ingediende projecten de capaciteit
van het beschikbare  budget zal overschrijden.

Bijna drie jaar na de start van het subsidiepro-
gramma kan worden geconcludeerd dat in Vlaan-
deren wel degelijk interesse en bereidwilligheid be-
staan om in fotovoltaïsche zonne-energie te inves-
teren. Desondanks zal het nog ettelijke jaren duren
alvorens de kostprijs van deze veelbelovende tech-
nologie tot een aanvaardbaar niveau is gezakt.

Daarom worden vanuit de Vlaamse overheid intus-
sen maximale inspanningen geleverd om de aan-
bodzijde toe te laten expertise en een zeker markt-
volume uit te bouwen. De bevolking wordt zowel
via gemeenten, bibliotheken en beurzen, als via na-
tionale en lokale pers geïnformeerd inzake de hui-
dige subsidiemodaliteiten en de technische moge-
lijkheden van de installaties.

De Vlaamse overheid kan en wil niet nalaten zelf
een voorbeeldrol te vervullen inzake het gebruik
van fotovoltaïsche panelen. Eind 1999 werd daar-
om een eerste aanzet gegeven om Vlaamse over-
heidsgebouwen met deze duurzame energietechno-
logie uit te rusten. Als in aanmerking komende ge-
bouwen, waarbij onder andere noord-zuidoriënta-
tie en beschikbare dakoppervlakte werden geëva-
lueerd, kwamen toen het Ferraris- en Conscience-
gebouw in de Koning Albert II-laan in Brussel uit
de bus. De panelen, die een totaal effectief vermo-
gen van 25 kW (nominaal vermogen 28 kW piek)
vertegenwoordigen, zijn reeds opgesteld (kW : Ki-
lowatt  –  red.). Verwacht wordt dat de installaties
nog voor de zomermaanden in gebruik worden ge-
steld. In de beide inkomhallen zal een display wor-
den aangebracht waarop voor iedereen informatie
omtrent de opgewekte elektriciteit wordt weerge-
geven. Beide installaties vormen samen meteen het
grootste netgekoppelde fotovoltaïsche systeem in
Vlaanderen.

De totale kostprijs voor deze installatie bedraagt
net geen 7 miljoen frank.

In de toekomst zal op basis van een inventarisatie
die momenteel door de afdeling Gebouwen wordt
opgemaakt, verder worden onderzocht welke be-
staande, te renoveren of nieuw te bouwen over-
heidsgebouwen in aanmerking komen voor de
plaatsing van fotovoltaïsche panelen.

In de loop van het jaar 2001 zal ook een typebestek
worden afgerond dat moet toelaten de aanbeste-
dingsprocedure van dergelijke projecten vlot af te
handelen. Dit bestek zal ter beschikking worden
gesteld van gewestelijke, provinciale en gemeente-
lijke overheidsdiensten.

Vraag nr. 166
van 29 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Westelijke ring Kortrijk  –  Planning

De aanleg van de westelijke ring in Kortrijk leidde
ertoe dat het stuk gewestweg tussen de Meense-
poort en het dorpscentrum van Bissegem er slecht
onderhouden bij ligt en dat er enkel voorlopige
herstellingswerken worden uitgevoerd.

Aangezien de rioleringswerken nog moeten star-
ten, herstelt de stad Kortrijk de voetpaden niet.
Hierdoor is men in een vicieuze cirkel geraakt.

1. Kan de minister vice-president de exacte timing
meedelen van de start van de werkzaamheden
aan de westelijke ring van Kortrijk ?

Welke stappen dienen te worden ondernomen ?

Wat is de geraamde kostprijs ?

2. Zijn rioleringswerken gepland aan de Meense-
steenweg en een heraanleg ?

Wat is de geraamde kostprijs ?

Antwoord

De toestand van het wegdek tussen de Meense-
poort en het dorpscentrum van Bissegem houdt
geen verband met de aanleg van de westelijke ring
in Kortrijk. De werken voor de aanleg van de wes-
telijke ring moeten nog starten, de aanleg ervan
kan dus niet de oorzaak zijn van de toestand van
de N8. Niettemin is het zo dat er wordt gewacht
met een heraanleg van de Meensesteenweg totdat
de werken voor de westelijke ring uitgevoerd zijn.
Een deel van het werftransport voor de aanleg van
de westelijke ring zal immers gebeuren via de
Meensesteenweg. Dit belet evenwel niet dat de
stad Kortrijk de noodzakelijke herstellingswerken
aan de riolering uitvoert. De werken voor een her-
aanleg van de Meensesteenweg zijn op dit ogenblik
dan ook niet opgenomen in het meerjarenpro-
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gramma 2001-2003 van mijn departement. De wer-
ken worden geraamd op 80 miljoen frank.

De aanleg van de westelijke ring maakt deel uit
van het project "doortocht Leie" in Kortrijk. Dit
project wordt uitgevoerd onder leiding van de af-
deling Bovenschelde van de administratie Water-
wegen en Zeewezen. Er wordt verwacht dat de
realisatie van de brug zal aanvangen eind 2001.

Op het programma 2001 is de onderbouw van de
brug opgenomen en op het ontwerpprogramma
2002 de bovenbouw van de brug en de aanleg van
de westelijke ring. Volgende stappen dienen nog te
worden ondernomen :

– het afronden van de onteigening Bleko;

– de onteigening jegens de NMBS;

– het afwerken van de studie van de brug en van
de wegen ;

– het opmaken van deelcontracten.

De kostprijs voor de brug wordt geraamd op 100
miljoen frank en de kostprijs voor de westelijke
ring op 90 miljoen frank. Bovenvermelde bedragen
zijn ten laste van het budget van de administratie
Waterwegen  en Zeewezen.

Het gedeelte van de westelijke ring tussen de ro-
tonde in het verlengde van de Burgemeester Nolf-
straat en het kruispunt Panorama is ten laste van
de administratie Wegen en Verkeer en wordt ge-
raamd op 50 miljoen frank. Dit gedeelte zal, samen
met het gedeelte ten laste van de administratie Wa-
terwegen en Zeewezen, worden aangelegd onder
het toezicht van de afdeling Bovenschelde.

Op het indicatieve investeringsprogramma voor de
wegen 2001-2003 zijn er (nog) geen kredieten inge-
schreven voor de westelijke ring (de R036  –  stads-
ring van Kortrijk), omdat er bij de opmaak van dit
programma nog geen duidelijkheid was over de
vordering van de verbredingswerken aan de Leie
door de administratie Waterwegen en Zeewezen.
Hiermee zal rekening moeten worden gehouden
bij de opmaak van het programma 2002-2004.

Vraag nr. 167
van 29 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Ring Menen  –  Stand van zaken

De ring rond Menen is nog niet volledig afgewerkt.
Voor de kruising met de gewestweg Kortrijk-Menen
is een ondertunneling van de ring gepland.

1. Is de ondertunneling van deze gewestweg nog
steeds gepland ? Wat is de geraamde kostprijs ?

2. Welke werkzaamheden dienen nog te worden
uitgevoerd voor de voltooiing van de ring rond
Menen ? Wat is de timing en kostprijs ?

Antwoord

De ondertunneling van het kruispunt van de N32
met de N8 is nog niet in het indicatief meerjaren-
programma van mijn departement opgenomen.

Aangezien er nog geen planning op korte of mid-
dellange termijn is, is er ook nog geen kostprijsra-
ming.

Vraag nr. 168
van 29 maart 2001
van de heer JAN LOONES

Kusthavens  –  Baggerwerken

Als gevolg van de specifieke stromingen in de
Noordzee heeft de Vlaamse kust in het algemeen
erg te lijden onder erosie, terwijl de inhammen,
waar havens en jachthavens worden gebouwd, dan
weer last hebben van slibvorming.

Daarom wordt in elke haven ieder jaar overgegaan
tot baggerwerken (uitdiepen van de bodem tot op
de diepte van het jaar ervoor).

Naar verluidt zou, onder impuls van de federale re-
gering, de manier van werken gewijzigd zijn.

Tot op heden verliepen deze baggerwerken altijd
volgens een bepaald stramien : de baggerspecie
werd opgezogen en vervolgens op de door de stro-
ming afgekalfde stranden gespoten. Zo werden
twee werken in één keer uitgevoerd.

Naar verluidt zou het zand nu, in plaats van op de
stranden te worden gespoten, in bakken moeten
worden geladen en naar zogenaamde stortplaatsen
op zee vervoerd. Nochtans zou het slib  –  dankzij
de frequentie waarmee wordt gebaggerd (elk jaar)
–  niet vervuild zijn.
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Deze nieuwe manier van werken zou niet alleen
veel meer tijd in beslag nemen, maar ook veel
duurder (tot 5 x zoveel) uitvallen.

1. Wat zijn de verantwoordelijkheden van het
Vlaams Gewest in verband met de baggerwer-
ken aan de Vlaamse kust ?

2. Kloppen de geruchten over een aanpassing van
de baggerwerken, onder impuls van de federale
overheid ?

3. Kan de minister vice-president deze vernieuwde
manier van baggeren verantwoorden ?

Antwoord 

1. De bevoegdheden van het Vlaams Gewest zijn
gedefinieerd in de Bijzondere Wet tot hervor-
ming van de instellingen en meer bepaald:

"art. 6 §1 X
2° waterwegen en aanhorigheden,
3° havens en aanhorigheden,
4° zeewering en
9° de loodsdiensten en bebakeningdiensten van

en naar de havens, evenals de reddings- en
sleepdiensten op zee.

De bevoegdheden bedoeld in 2°, 3°, 4° en 9°
houden het recht in om in  de territoriale wate-
ren en het continentaal plat de werken en acti-
viteiten uit te voeren, met inbegrip van het bag-
geren, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van deze bevoegdheden".

Concreet voert de administratie Waterwegen en
Zeewezen de baggerwerken uit voor de vrijma-
king van de aanlooproutes naar de Vlaamse ha-
vens. Dit ontslaat het Vlaams Gewest niet van
het verkrijgen van de vereiste vergunningen van
de federale overheid voor het storten van de
baggerspecie in zee.

2. De baggerwerken in Nieuwpoort en Blanken-
berge worden aangepast zodat zij conform zijn
met de wet ter bescherming van het mariene
milieu  in de zeegebieden, waarbij rechtstreeks
lozen van baggerslib verboden is.

3. Deze vernieuwde manier is enkel een aanpas-
sing van de door de wet opgelegde verbodsbe-
paling voor het rechtstreeks lozen van bagger-
specie in zee. Gebaggerde slibspecie moet wor-
den gestort op de vergunde baggerstortplaatsen.
Zandachtige specie mag worden aangewend

voor nuttig hergebruik, bijvoorbeeld op stran-
den en vaaroevers.

Vraag nr. 169
van 30 maart 2001
van mevrouw SONJA BECQ

A12 Meise  –  Vernieuwing wegdek

Uit het antwoord van de minister op mijn schrifte-
lijke vraag "A12 Meise  –  Geluidshinder" (vraag
nr. 310) van 17 mei 2000 blijkt dat het slechte weg-
dek van de A12 oorzaak is van de geluidsoverlast
ter hoogte van de Nieuwelaan en de Hoogstraat,
beide in Meise, en de Wilgenlaan in Wolvertem.
Nog volgens het antwoord van de minister was er
een dossier in opmaak om het wegdek van de A12
volledig te vernieuwen (Bulletin van Vragen en
Antwoorden nr.16 van 30 juni 2000, blz. 1521  –
red.).

Hoever is het dossier "vernieuwing wegdek A12"
gevorderd ?

Staat vast wanneer de werken van start gaan ?

Wat is de kostprijs van de werken ? Graag een in-
deling per fase/onderdeel.

Wat is de duur van de werken, met andere woor-
den, wanneer zullen ze beëindigd zijn ?

Antwoord

Op 24 november 2000 vond de aanbesteding plaats
voor het dossier "A12 Meise: geluidswerende top-
laag in beide richtingen (tussen km 4,7 en 7,8)". Op
19 februari 2001 werd het dossier goedgekeurd en
op 20 maart 2001 aan de aannemer betekend. Het
goedgekeurde bedrag is 217.820.126 frank. Heden
(12 april 2001) werd het bevel verstuurd tot effec-
tieve aanvatting der werken op 21 april 2001. De
totale termijn is tweehonderd kalenderdagen. De
werken dienen dus uiterlijk op 19 oktober beëin-
digd te zijn.

In een eerste fase wordt de rijrichting naar Ant-
werpen vernieuwd. Deze richting wordt volledig
voor het verkeer afgesloten. Al het verkeer wordt
via twee doorsteken op twee (versmalde) rijstro-
ken op de andere rijrichting gebracht. Ook het ver-
keer richting Brussel wordt van drie op twee (ver-
smalde) rijstroken gebracht. Beide verkeersstro-
men worden fysiek gescheiden.
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In een tweede fase (vanaf augustus) wordt de rij-
richting naar Brussel aangepakt en gebeurt de ver-
keersafwikkeling op 2 x 2 (versmalde) rijstroken
via het vernieuwde wegdek in de rijrichting Ant-
werpen.

Vraag nr. 170
van 30 maart 2001 
van mevrouw BRIGITTE GROUWELS

Uitdieping Westerschelde  –  Financiering

De uitdieping van de Westerschelde en het onder-
houd van een vaarroute met voldoende diepgang
zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling
van de haven van Antwerpen en voor de Vlaamse
economie in het algemeen.

Wie draagt de kosten voor deze uitdieping en voor
het onderhoud van de vaarroute en in welke mate ?

Wat is het aandeel hierin van de diverse betrokken
Nederlandse overheden en wat is het aandeel van
de betrokken Vlaamse of Belgische overheden ?

Antwoord

Naar aanleiding van een gemeenschappelijk rap-
port van het Rekenhof en de Nederlandse Reken-
kamer over de uitvoering van het verdrag met Ne-
derland van 17 januari 1995 betreffende de verrui-
ming van de Westerschelde, had op 10 en 17 febru-
ari 2000 hierover een uitgebreid parlementair
debat plaats. Het parlementair verslag dateert van
27 maart 2000 (Stuk 37 (1999-2000)  –  Nr. 2  –  red.).

In het "Verdrag tussen het Koninkrijk der Neder-
landen en het Vlaams Gewest inzake de verrui-
ming van de vaarweg in de Westerschelde" wordt
in de artikelen 2 en 3 bepaald welke werken, met
inbegrip van  hun voorbereiding, uitvoering en on-
derhoud, er dienen te worden uitgevoerd ter ver-
wezenlijking van deze  verruiming.

In artikel 5 worden de kosten en betalingen vastge-
legd, waarbij wordt verwezen naar de bijlage E, die
handelt over de betalingsregeling.

Samengevat kan worden gesteld dat er vier soorten
werken dienen te worden uitgevoerd, namelijk :

1. opruiming wrakken en obstakels,

2. oeververdedigingen,

3. herstel natuurwaarden,

4. baggerwerken.

1 en 2. De wrakkenruimingen op Nederlands
grondgebied, de oeververdedigingswerken, als-
mede het onderhoud worden uitgevoerd door
het Koninkrijk der Nederlanden.

De kosten hiervoor werden integraal, althans zo
werd oorspronkelijk bepaald, gedragen door het
Vlaams Gewest, met dien verstande dat de eer-
ste 54 miljoen gulden door Nederland werden
gedragen. Achteraf werd genegotieerd dat het
totaalbedrag van de wrakkenberging in het
kader van het verdiepingsproject, in de regel,
zou worden beperkt tot maximaal 235 miljoen
gulden.

Er werd eveneens een tijdslimiet gesteld aan de
werken in verband met oeververdedigingen.
Deze redelijkheidstermijn werd vastgelegd op
tien jaar.

De wrakkenbergingen op Belgisch grondgebied
werden uitgevoerd en integraal bekostigd door
het Vlaams Gewest.

3. Voor de werken in verband met het herstel van
de natuurwaarden is verdragsrechtelijk bepaald
dat het Vlaams Gewest deze kosten afkoopt
voor een totaalbedrag van 44 miljoen gulden.

Deze werken worden uitgevoerd door het Ko-
ninkrijk der Nederlanden.

4. Alle baggerwerken worden uitgevoerd door het
Vlaams Gewest.

De kosten voor de baggerwerken alsmede het
onderhoud worden integraal gedragen door het
Vlaams Gewest.

Vraag nr. 171
van 12 april 2001
van de heer CARL DECALUWE

N38 Ieper  –  Heraanleg kruispunten

In het investeringsprogramma voor de wegen
2000-2002 is de herinrichting gepland van het
kruispunt Rodenbachlaan met de N38 in Ieper en
van het kruispunt Bellestraat met de N38 in Vla-
mertinge. Nu blijkt dat de heraanleg van beide
kruispunten wordt verschoven naar het investe-
ringsjaar 2003.
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Gezien het grote aantal dodelijke verkeersongeval-
len op beide kruispunten is het belangrijk dat de
uitvoering wordt opgenomen in het investerings-
programma 2002. Vooral de verkeersveiligheid
voor de zwakke weggebruiker is op beide kruis-
punten dramatisch te noemen.

1. Is de minister vice-president ervan op de hoogte
dat betrokken projecten worden verdaagd naar
2003 ? Zo ja, wat is daarvan de reden ?

2. Welke criteria worden gehanteerd bij het bepa-
len van prioriteiten en het achteruitschuiven
van bepaalde investeringen ?

3. Wanneer worden beide kruispunten in Ieper nu
juist heraangelegd ?

4. Wat is de kostprijs voor deze projecten ?

Antwoord

Er is geen sprake van het achteruitschuiven van de
heraanleg van deze kruispunten.

Het blijft de bedoeling om de heraanleg van beide
kruispunten aan te besteden in de loop van 2002,
zodat de uitvoering in het najaar van 2002 of begin
2003, kan starten.

Op het meerjarenprogramma is 30 miljoen frank
ingeschreven voor de heraanleg van het kruispunt
van de N38 met de Rodenbachlaan en 12 miljoen
frank voor de heraanleg van het kruispunt van de
N38 met de Bellestraat.

Vraag nr. 172
van 12 april 2001
van de heer FRANCIS VERMEIREN

Metrostation Erasmus Brussel  –  Pendelparking

Tegen 2003 zal het Brussels hoofdstedelijk metro-
net vier nieuwe stations in dienst nemen, namelijk
Het Rad, Coovi, Maurice Carême en Erasmus. Dit
laatste, een eindstation, ligt vlakbij het ziekenhuis
van de ULB (Université Libre de Bruxelles), maar
bevindt zich ook op de grens met het Vlaamse ge-
west in Vlezenbeek (Dilbeek).

Het is evident dat voor vele pendelaars uit het wes-
telijk randgebied van Brussel de verlenging van
lijn 1a met eindpunt in Anderlecht (station Bizet)
tot Erasmus, nieuwe perspectieven opent om zich

met het openbaar vervoer naar en in Brussel te
verplaatsen.

Met het voltooien van de werken in september
2003 lijkt het aangewezen dat zowel De Lijn als de
diensten van de Vlaamse Gemeenschap, meer be-
paald de afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Bra-
bant, hieraan nu reeds de nodige aandacht schen-
ken, om de geboden mogelijkheden te benutten.

1. Werd reeds de aanleg overwogen van een ontra-
dingsparking voor pendelaars uit het Pajotten-
land die gebruik zouden maken van de aanwe-
zigheid van het nieuwe eindpunt van lijn 1a van
de Brusselse metro vlakbij Vlezenbeek ?

2. Is een dergelijke parking reeds opgenomen in
het gewestplan Halle-Vilvoorde, of moet dit nog
worden aangepast ?

Is er voldoende ruimte beschikbaar om een der-
gelijke parking aan te leggen ?

3. Omvat de bestaande samenwerking tussen De
Lijn en de MIVB (Maatschappij voor Intercom-
munaal Vervoer Brussel) de mogelijkheid om
abonnementen uit te reiken geldig voor de
beide vervoermaatschappijen ?

Wordt eraan gedacht om in dit abonnement de
prijs te verrekenen voor het gebruik van een
dergelijke parking tegen zeer voordelige voor-
waarden ?

4. De Brusselse metro telt andere lijnen waarvan
de eindpunten gelegen zijn op de grens met het
Vlaamse gewest, zoals Koning Boudewijnsta-
dion, Stokkel, Hermann-Debroux.

Biedt De Lijn aan de pendelaars uit
Vlaams-Brabant diensten aan die geregelde ver-
bindingen verzekeren met deze eindpunten van
het metronet ?

Antwoord

1 en 2. De aanleg van een pendelparking op het
grondgebied van het Vlaamse gewest wordt niet
overwogen, gezien de grote loopafstand tot de
ingang van het metrostation. Voorzover bekend,
plant ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
geen pendelparking.

Dergelijke parkings in de buurt van reeds be-
staande saturatiepunten zouden enkel de ver-
keerscongestie vergroten en verplaatsen van het
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centrum van Brussel naar de Vlaamse Rand.
Een goed streekvervoer, dat meerdere metro-
stations, spoorwegstations en belangrijke attrac-
tiepolen bedient, is daarom een beter alternatief
voor de oplossing van de verkeersproblemen in
Brussel.

3. Binnen de MTB-tariefzone gelden geïntegreer-
de tarieven. Zo zijn de MTB-abonnementen
geldig op het gehele openbaar vervoer en is
voor de biljet- en kaartreiziger de gratis over-
stap tussen MIVB en De Lijn geregeld. (MTB :
metro-tram-bus  –  red.)

In het kader van het gewestelijk expresnet
wordt een meer gedreven tariefintegratie tussen
de vier maatschappijen voor openbaar vervoer
onderzocht.

4. Alle streeklijnen van De Lijn bedienen één of
meerdere lijnen van het metronet van de
MIVB. Gezien hun ligging betreft het niet
steeds een eindstation.

Vraag nr. 173
van 12 april 2001
van de heer FRANCIS VERMEIREN

Windwerkgroep  –  Stand van zaken

De omzendbrief EME/2000.01 van 17 juli 2000
m.b.t. het afwegingskader en de randvoorwaarden
voor de inplanting van windturbines, verschenen in
het Belgisch Staatsblad van 1 september 2000 (edi-
tie l), bevat heel wat richtlijnen over de aanleg van
windparken.

Tevens werd een "windwerkgroep" opgericht voor
het verstrekken van adviezen aangaande concrete
projecten.

1. Heeft deze windwerkgroep reeds concreet ge-
stalte gekregen ? Met andere woorden, werden
de leden ervan reeds aangewezen ? Wie verte-
genwoordigen zij ?

Werden aan deze werkgroep reeds bepaalde
projecten voorgelegd ?

2. Kan deze windwerkgroep ook eigen ontwerpen
ontwikkelen ?

3. Kan deze werkgroep ook adviezen verstrekken
aangaande andere alternatieve energiebronnen
en de manier waarop deze eventueel kunnen
worden aangewend ?

4. Wordt de windwerkgroep ook ingeschakeld bij
de informatieverstrekking aan een ruimer pu-
bliek  –  meer bepaald kandidaat-bouwers  –  in-
zake de door de Vlaamse overheid ter beschik-
king gestelde subsidiëring bij het aanwenden
door particulieren van alternatieve energie-
bronnen (bv. zonnepalen, zonneboilers, enz.), of
wordt dit toevertrouwd aan andere diensten ?

5. Tijdens Batibouw in de Heizelpaleizen konden
de bezoekers reeds kennismaken met een aan-
tal mogelijkheden geboden door producenten
van installaties voor alternatieve energie.

Wordt door voormelde windwerkgroep dan ook
de doeltreffendheid ervan gecontroleerd, zodat
de gebruikers de zekerheid kan worden gege-
ven dat hun investeringen een werkelijke bij-
drage leveren voor het behalen van de doelstel-
lingen van de Vlaamse regering inzake energie-
besparing en inzake de productie van milieu-
vriendelijke energie op kleinschalig niveau met
het oog op 3 % hernieuwbare energie ?

Antwoord

1. De interdepartementale windwerkgroep is als
volgt samengesteld :

– 1 vertegenwoordiger van de Vlaamse minis-
ter bevoegd voor Energie (voorzitterschap
en secretariaat)

– 1 vertegenwoordiger van de Vlaamse minis-
ter bevoegd voor Ruimtelijke Ordening

– 1 vertegenwoordiger van de Vlaamse minis-
ter bevoegd voor Landschappen

– 1 vertegenwoordiger van de Vlaamse minis-
ter bevoegd voor Leefmilieu

– 2 vertegenwoordigers van de administratie
Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Mo-
numenten en Landschappen 

– 2 vertegenwoordigers van de administratie
Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer

– 1 vertegenwoordiger van de administratie
Economie, afdeling Natuurlijke Rijkdom-
men en Energie

– 1 vertegenwoordiger van het Instituut voor
Natuurbehoud
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– 1 vertegenwoordiger van de Organisatie
Duurzame Energie Vlaanderen (ODE)

– eventueel externe deskundigen waarop de
werkgroep steeds een beroep kan doen.

De werkgroep kreeg tot dusver twee concrete
adviesaanvragen. Het project in Gistel, een ini-
tiatief van NV Schorrewind bestaande uit zes
windturbines, werd overwegend positief geadvi-
seerd. Hoewel de betrokken locatie niet in een
vogel- of habitatrichtlijngebied gelegen is, werd
evenwel op een mogelijk risico ten aanzien van
een aantal vogelsoorten en de ruimtelijke im-
pact gewezen.

Het project in Veurne, een initiatief van de coö-
peratieve Beauvent CVBA bestaande uit drie
windturbines, kon conform de huidige omzend-
brief EME/2000.01 niet positief worden geadvi-
seerd, omdat de geplande turbines in waardevol
landschappelijk agrarisch gebied gelegen waren.
Gezien het gunstige windaanbod, de afwezig-
heid van problemen ten aanzien van vogels en
de relatief beperkte landschappelijke versto-
ring, werd er bij de stad Veurne op aangedron-
gen terzake een bijzonder plan van aanleg voor
te bereiden.

2. Het ligt niet binnen de doelstellingen van deze
werkgroep om zelf projecten te ontwikkelen.

Er kan evenwel worden gewezen op een proef-
studie die in de komende maanden van start
gaat. Deze studie is erop gericht de gevoeligheid
van het aspect landschap ten aanzien van de
plaatsing van  windturbines voor de provincie
West-Vlaanderen in kaart te brengen.

Na afronding van deze studie (verwacht in de
loop van het najaar 2001) zal worden geëvalu-
eerd of input naar de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen kan worden geformuleerd.
Daarnaast zal worden nagegaan of deze aanpak
ook voor de andere provincies aangewezen is.

3. De opdracht van de windwerkgroep is beperkt
tot windenergie. Andere vormen van hernieuw-
bare energie komen niet aan bod.

4. De informatieverstrekking inzake hernieuwbare
energiebronnen wordt gecoördineerd door de
afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie.
De VZW ODE Vlaanderen, gevestigd in Leu-
ven, ontvangt in dit kader een subsidie om als
centrale informatiezender voor hernieuwbare
energie in Vlaanderen te fungeren.

Nieuwe brochures betreffende subsidievoor-
waarden en informatieve brochures worden op
grote schaal verspreid, onder andere naar ge-
meenten en bibliotheken.

5. Het behoort niet tot het takenpakket van de
windwerkgroep om op de doeltreffendheid van
investeringen in hernieuwbare energie toe te
zien. De windwerkgroep treedt coördinerend op
bij de praktische implementatie van windener-
gie in Vlaanderen. Indien dit wordt gevraagd
door het bevoegde niveau (hetzij gemeentelijk,
hetzij provinciaal), kan de windwerkgroep te-
vens ad hoc advies verlenen.

Wat in het kader van de 3%-beleidsdoelstelling
als "groene stroom" wordt beschouwd, werd
door de Vlaamse regering vastgelegd en staat
beschreven in het ontwerpbesluit ter bevorde-
ring van elektriciteitsopwekking uit hernieuw-
bare energiebronnen bij het Elektriciteitsde-
creet van 17 juli 2000.

Het toezicht op de naleving van deze definitie
dient te gebeuren door een erkend keurorganis-
me, zoals eveneens beschreven in vermeld ont-
werpbesluit.

Vraag nr. 174
van 12 april 2001
van mevrouw PATRICIA CEYSENS

Ring Leuven  –  Snelheidsbeperking

Op de ring rond Leuven is een snelheidsbeperking
van 50 km/uur aangewezen. Het stadsbestuur dien-
de hiervoor een aanvraag in bij het Vlaams Ge-
west.

1. Is de minister vice-president hiervan op de
hoogte ?

2. Wat is de stand van het dossier ?

Antwoord

1. Tijdens een vergadering op 2 april 2001 op het
stadhuis van Leuven werd door de stad voorge-
steld om op de ring van Leuven de snelheid te
beperken tot 50 km/h tussen de Twee Waters en
de Tervuurse Poort (zuidkant van de ring) en tot
70 km/h op het overige gedeelte.

2. De stad Leuven neemt hiervoor de nodige ge-
meenteraadsbeslissing, die vervolgens door mij
zal worden bekrachtigd.
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Vraag nr. 175
van 12 april 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Etnisch-culturele minderheden  –  Betrokkenheid bij
adviesraden

Zie :
Minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buiten-
lands Beleid en Europese Aangelegenheden
Vraag nr. 52
van 12 april 2001
van mevrouw Riet Van Cleuvenbergen
Blz. 1689

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen.

Vraag nr. 176
van 19 april 2001
van de heer CHRIS VANDENBROEKE

N36 Izegem  –  Rotondes

Het is een achtenswaardig principe om passende
inspanningen en investeringen te doen op het vlak
van de verkeersveiligheid.

Concreet is het de bedoeling om onder meer de
nodige werkzaamheden uit te voeren langs de N36
op het grondgebied van Izegem. Met name wordt
hierbij gedacht aan het aanleggen van rotondes.

Blijkbaar loopt het evenwel niet zo vlot met de
heraanleg van de N36.

1. Wat is de stand van zaken in dit dossier ?

2. Begin april was er een coördinatievergadering
met de AWV (administratie Wegen en Verkeer).

Klopt het dat de plannen opnieuw werden uit-
gesteld ?

3. Wat is de reden voor dit nieuwe uitstel ?

Antwoord

De herinrichting van de kruispunten Meensesteen-
weg/Vandenbogaerdelaan en Kortrijksestraat/On-

dankstraat is ingeschreven op het programma voor
het jaar 2001.

Voor beide kruispunten zijn de grondplannen, de
onteigeningsplannen en het plan met de type-
dwarsprofielen opgemaakt.

Aan het Aankoopcomité is de raming voor de ont-
eigeningen gevraagd. Het is nog steeds de bedoe-
ling om beide rotondes dit jaar aan te besteden,
zodat er op dit ogenblik nog geen sprake kan zijn
van uitstel van beide projecten.

Vraag nr. 177
van 19 april 2001
van de heer CHRIS VANDENBROEKE

Centrale brug Izegem  –  Renovatiewerken

In opdracht van het Vlaams Gewest worden reno-
vatiewerken uitgevoerd aan de centrale brug in
Izegem (verbinding Emelgem met centrum van
Izegem).

Deze werken lopen evenwel hopeloze vertraging
op. Op sommige dagen wordt gewoon niet gewerkt,
op andere dagen zijn hooguit, naar we vernemen,
twee arbeiders aan het werk.

Voor de lokale middenstand is dit een totale ramp.
De winkelcentra zijn niet of nauwelijks bereikbaar
en de middenstand organiseerde al twee protestac-
ties.

1. Wanneer werden deze werken vergund ?

2. Wanneer werd het bevel van aanvang gegeven ?

3. Wat was de vooropgestelde uitvoeringstermijn ?

4. In welke mate (aantal dagen) is de uitvoerings-
termijn al overschreden ?

5. Welke ambtshalve maatregelen heeft het
Vlaams Gewest als opdrachtgever genomen ?

Antwoord

De centrale brug over het Kanaal Roeselare-Leie
en het viaduct over de spoorweg Brugge-Kortrijk
vormen een directe toegangsweg naar het centrum
van Izegem. Door onder andere de vele waterinsij-
pelingen en de slechte toestand van de voegen, was
een structurele herstelling van de brug en het via-
duct noodzakelijk.

Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 13  – 25 mei 2001 -1706-



De aanvangsdatum van de werken werd, in onder-
ling overleg met de aannemer, vastgesteld op 15
mei 2000. Ondanks verscheidene aanmaningen van
de aanbestedende overheid, is de aannemer de
werken pas gestart op maandag 31 juli 2000. De in
het bestek opgenomen uitvoeringstermijn bedraagt
honderd werkdagen.

De hinder voor de Izegemse bevolking is pas be-
gonnen begin augustus 2000.

De werken konden niet worden afgerond binnen
de voorgeschreven uitvoeringstermijn. De hon-
derdste werkdag (rekenend vanaf 15 mei 2000) was
op 29 november 2000. Vanaf dat moment wordt de
boete wegens laattijdige uitvoering toegepast. De
maximumboete bedraagt 1,4 miljoen frank ( = 5 %
van de totale inschrijvingsprijs) en is reeds bereikt.

Oorzaken van de vertraging zijn :

– de 35 werkdagen die de aannemer zomaar heeft
laten voorbijgaan ;

– de aannemer stelt onvoldoende middelen en
personeel ter beschikking om de werken op een
aanvaardbare manier te laten vorderen ;

– de werf is slecht georganiseerd ;

– er werd geen realistische planning opgesteld en
de planning werd onvoldoende nageleefd ;

– de aannemer neemt onvoldoende maatregelen
opdat de werken van de onderaannemers op el-
kaar zouden kunnen aansluiten ;

– het uitvoeren van dergelijke werken in de win-
terperiode is niet eenvoudig (slechte weersom-
standigheden, stilliggen van de asfaltplants, ...).

Momenteel zijn de werken nog steeds niet afgelo-
pen. Er wordt verwacht dat ze beëndigd zullen zijn
voor de jaarlijkse bouwvakantie.

De leidende ambtenaar heeft al diverse processen-
verbaal van vaststelling opgemaakt wegens het te
traag vorderen van de werken. Tevens is er een
proces-verbaal van weigering van voorlopige ople-
vering opgemaakt. In verschillende aangetekende
brieven werd de aannemer aangemaand om de
werken zo vlug mogelijk voort te zetten en om de
hinder voor de Izegemse bevolking te beperken.
De aannemer werd erop gewezen dat de boete we-
gens laattijdige uitvoering zal worden toegepast en
dat, na het einde van de werken, een negatief dos-

sier zou worden ingediend bij de Commissie voor
Erkenning van Aannemers.

Momenteel kan het Vlaams Gewest geen verdere
stappen ondernemen ten aanzien van de aanne-
mer. Het nemen van ambtshalve maatregelen zoals
het verbreken van het contract is immers niet aan-
gewezen en zou de periode van hinder voor de Ize-
gemse bevolking nog aanzienlijk verlengen.

Vraag nr. 178
van 19 april 2001
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Mobiliteitsplan Puurs  –  Lussensysteem

Op een hoorzitting die enige tijd geleden werd ge-
organiseerd rond het mobiliteitsplan voor de ge-
meente Puurs, werd door het gemeentebestuur kri-
tiek geleverd aan het adres van de minister
vice-president aangaande het lussenplan voor het
busverkeer binnen de Klein-Brabantse regio. De
Lijn kon dat vanaf april toepassen, maar de minis-
ter vice-president zou om financiële redenen tot op
heden geweigerd hebben om zijn handtekening
onder het project te zetten.

Kan de minister vice-president dit bevestigen ?

Als er financiële bezwaren zijn, van welke orde van
grootte zijn die dan ?

Moet het lussenplan alsnog worden aangepast, of is
het enkel een kwestie van timing ?

Antwoord

1. De prioriteiten in het convenantbeleid liggen in
het realiseren van de voorstedelijke assen rond
Brussel, Gent en Antwerpen.

2. Het project Klein-Brabant, dat past in de doel-
stellingen van de basismobiliteit, biedt een ver-
voersgarantie in de regio van Boom, Bornem,
Puurs, Sint-Amands en Willebroek.

Het lussensysteem is voor het bereiken van de
vervoersgarantie in deze regio de meest effi-
ciënte keuze. Voor de organisatie met belbussen
zijn meer middelen nodig.

3. De Lijn Antwerpen zal het dossier Klein-Bra-
bant op korte termijn indienen in het kader van
de realisatie van basismobiliteit.
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De gemeente Boom staat op de tweede plaats
van de prioriteitenlijst en De Lijn zal dus in
2001 in een bijkomend aanbod moeten voorzien
om de voorwaarden inzake basismobiliteit te
realiseren.

Vraag nr. 180
van 19 april 2001
van mevrouw VEERLE HEEREN

De Lijn  –  Gratisrijders, reductierijders en zwartrij-
ders

In de voorbije jaren is er in de media nogal wat
aandacht besteed aan de omvang van het zwartrij-
den bij de vervoermaatschappij De Lijn. Sedert
1996 voert men jaarlijks een grootscheepse fraude-
meting uit. Daarnaast worden er blijkbaar frequent
controles op fraude uitgevoerd.

Mij verbazen de cijfers over het aandeel fraudeurs
nogal wanneer ik vaststel hoeveel Vlamingen in-
middels gratis, dan wel via verminderde tarieven
gebruik kunnen maken van de diensten van De
Lijn.

Daarom kreeg ik van de minister graag gedetail-
leerd antwoord op volgende vragen.

1. Hoeveel mensen kunnen thans via diverse rege-
lingen per provincie gratis gebruikmaken van
de diensten van De Lijn ? Hoe is dit cijfer geë-
volueerd sinds de invoering van het gratis rij-
den ?

2. Hoeveel mensen kunnen buiten de onder 1 ver-
melde groep gebruikmaken of maken effectief
gebruik van een reductie op De Lijn ? Hoe is
dit aantal geëvolueerd sedert 1996 per provin-
cie ? Welke formules bestaan hiervoor ?

3. Hoeveel procent van de reizigers rijdt nu gratis
of met reductie ? Heeft men daar zicht op ?

4. Hoe evolueerden sinds 1996 jaarlijks per pro-
vincie de resultaten van de fraudemetingen ?
Welke groep is het meest fraudegevoelig ?

Wat zijn de oorzaken van deze fraude ? Kan
zonder meer worden gesteld dat fraude recht
evenredig verloopt met de prijs ?

Welke maatregelen werden er sedert 1996 geno-
men om dit fraudefenomeen tegen te gaan ?

Antwoord

1. Gratis vervoer

65+ : inwoners van Vlaanderen die ouder zijn
dan 65 jaar hebben een gratis netabonnement.

Aantal 65-plussers in Vlaanderen (op 1.1.2000)

Antwerpen 295.301
Limburg 121.913
Oost-Vlaanderen 252.732
Vlaams-Brabant 188.338
West-Vlaanderen 220.492

Totaal 1.078.776

VF-kaart : personen met een handicap die er-
kend zijn door het Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap,
hebben in maart 2001 een gratis netabonnement
toegestuurd gekregen.

Het initieel aantal verzonden VF-kaarten be-
droeg 47.546.

Kinderen jonger dan 6 jaar rijden gratis met
tram of bus.

Aantal kinderen jonger dan 6 jaar in Vlaande-
ren (op 1.1.2000)

Antwerpen 99.575
Limburg 47.237
Oost-Vlaanderen 85.344
Vlaams-Brabant 62.659
West-Vlaanderen 70.723

Totaal 365.538

Kinderen jonger dan 12 jaar rijden gratis indien
zij vergezeld zijn van een persoon met een gel-
dig De Lijn-abonnement. Deze regel is evenwel
beperkt tot maximum vier kinderen. Kinderen
jonger dan 12 jaar kunnen ook een gratis Lijn-
pas 75 % krijgen op voorlegging van een geldi-
ge verminderingskaart "grote gezinnen".

Vermits de gratis meerijdende kinderen niet
worden geregistreerd en een gratis Lijnpas niet
wordt ontwaard, is het exacte cijfer gratis rij-
dende -12-jarigen niet bekend.
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Het aantal kinderen tussen 6 en 12 jaar in
Vlaanderen op 1 januari 2000 kan een indicatie
zijn :

Antwerpen 108.851
Limburg 54.766
Oost-Vlaanderen 90.173
Vlaams-Brabant 68.033
West-Vlaanderen 80.297

Totaal 402.120

Ter promotie van het openbaar vervoer bestaan
er een reeks derdebetalersystemen. De gemeen-
ten kunnen bijvoorbeeld een nultarief invoeren,
geldig voor alle lijnen van De Lijn, voor inwo-
ners van hun gemeenten die jonger zijn dan 12
jaar of/en ouder zijn dan 60 jaar. Van deze mo-
gelijkheid hebben tot op heden 26 gemeenten
gebruikgemaakt.

De Vlaamse Gemeenschap en Dexia komen
100 % tegemoet in de prijs van de woon-werk-
abonnementen van hun personeelsleden.

2. Reductiereizigers

Derdebetalersystemen : in Vlaanderen komen
negentien gemeenten gedeeltelijk tegemoet in
de prijs van de abonnementen van (bepaalde
categorieën van) hun inwoners.

De federale overheid betaalt 80 % - 88 % terug
van de woon-werkabonnementen van haar per-
soneelsleden.

Personen met een geldige verminderingskaart
"grote gezinnen" kunnen gebruikmaken van
een Lijnkaart % (reizen met deze kaart gebeurt
tegen een goedkoper tarief). Ook personen met
een WIGW-statuut mogen gebruikmaken van
een Lijnkaart %. (WIGW : weduwen, invaliden,
gepensioneerden en wezen  –  red.)

Een verminderingskaart VG (vervoersgarantie)
wordt uitgereikt aan alle bestaansminimumge-
rechtigden evenals aan de personen die ermee
samenwonen, rekening houdende met bepaalde

criteria. Rechthebbenden op een gewaarborgd
inkomen voor bejaarden kunnen ook met een
VG-kaart reizen (dit is evenwel sinds de invoe-
ring van een 65+-kaart een zeer kleine groep
geworden). Politieke vluchtelingen kunnen
eveneens gebruikmaken van een VG-kaart.

Op vertoon van de verminderingskaart VG
reikt De Lijn een tweerittenkaart uit tegen het
tarief van 40 frank, ongeacht het aantal doorlo-
pen zones.

Effectief gebruik van de VG-kaart in 2000 (aan-
tal reizigers, niet het aantal gerechtigden)

Antwerpen 790.235
Limburg 138.804
Oost-Vlaanderen 436.477
Vlaams-Brabant 299.918
West-Vlaanderen 246.900

Totaal 1.912.334

3. Aantal reizigers, gratis of met reductie

In 2000 bedroeg het aantal reizigers met een
65+-kaart, met een derdebetalersysteem, van de
leeftijdscategorie -12 en 60+ of gebruikmakend
van het gratis vervoer in Hasselt 26.469.802. Dit
betekent 11 % van het totaalaantal reizigers van
de Vlaamse Vervoermaatschappij in 2000
(240.526.442).

Dit cijfer omvat evenwel niet alle gratis vervoer :
niet meegerekend werden de door een derdebe-
taler terugbetaalde abonnementen, de -12-jari-
gen met een gratis Lijnpas, kinderen jonger dan
6 jaar en de -12-jarigen die met een abonnee
meereizen.

4. Fraudemetingen

Evolutie van de fraudecijfers sinds 1996

Resultaten van de grote fraudemetingen in 1996
(in procent)
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Ritfraude 27 23 22 15 10 21

Reizigersfraude 2 1,5 2,1 1,9 0,9 2



Ritfraude geeft aan op hoeveel procent van de
gecontroleerde ritten fraude werd gepleegd.
Reizigersfraude geeft aan hoeveel procent van
de gecontroleerde reizigers fraude pleegde.

In 1997, 1998, 1999 en 2000 gebeurden opvol-
gingsopmetingen van deze grote meting uit
1996. Algemeen kan worden gesteld dat de orde
van grootte van de fraudepercentages, zoals
deze werden vastgesteld in 1996, geldig bleef
voor de vier volgende jaren. Zulks blijkt niet al-
leen uit jaarlijkse fraudemetingen, maar ook uit
de dagelijkse controles door de controleurs van
De Lijn. Een grote meting in het najaar 2001 zal
aantonen of deze vaststellingen nog steeds gel-
den.

Factoren van invloed op de fraude

De fraudebeïnvloedende factoren, zoals vastge-
steld in het grote onderzoek uit 1996 en beves-
tigd door de tussentijdse metingen in 1997, 1998,
1999 en 2000, zijn :

– piek en dal ;

– opstapregime : vrije opstap, opstap via voor-
deur of met vertoon van vervoerbewijs ;

– stedelijke lijnen, basislijnen, streeklijnen ;

– ritten in de stad, voorstad of daarbuiten ;

– type voertuig : standaardbus, gelede bus,
tram, gekoppelde tram, ... ;

– entiteit ;

– regio.

De invloed van de prijs van de vervoerbewijzen
van De Lijn werd nog niet opgenomen in een
onderzoek naar fraudebeïnvloedende factoren.
Hierover kunnen dus geen uitspraken worden
gedaan.

De tweejaarlijkse tevredenheidsmetingen van
De Lijn leren evenwel dat de prijs niet tot de
topvijf van de factoren behoort die de klanten
bestempelen als belangrijke aspecten van tevre-
denheid. Uit de tevredenheidsmetingen van
2000 blijkt dat de prijs een factor is die een bij-
drage kan leveren tot tevredenheid bij de klant,
maar anderzijds geen factor is die ontevreden-
heid creëert.

Maatregelen ter bestrijding van fraude

De Lijn voert dagelijks permanente controles
uit om het zwartrijden te bestrijden. De jaarlijk-
se fraudemetingen leveren de input voor deze
metingen : ze geven aan op welke ritten de
hoogste fraudepercentages te verwachten zijn.

In de loop van 2001 zal De Lijn 81 bijkomende
chauffeurs aanwerven, die onder andere ook
zullen bijdragen tot bestrijding van de fraude.

De jaarlijkse fraudemetingen zullen gepaard
gaan met een reizigerscampagne.

Vraag nr. 181
van 19 april 2001
van de heer CARL DECALUWE

Fietspaden  –  Module 13-projecten

Het is reeds geruime tijd zo dat de gemeenten, mits
een eigen inbreng, op een versnelde manier de aan-
leg van fietspaden langs gewestwegen kunnen fi-
nancieren.

Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen
bleek dat de indiening van projecten nog niet zo
vlot verloopt.

1. Welke initiatieven nam de minister om het nieu-
we financieringssysteem bij de gemeentebestu-
ren kenbaar te maken ?

2. Kan de minister een overzicht geven van de in-
gediende projecten per provincie ?

3. Welke projecten zijn reeds in aanbestedingsfase ?

Antwoord

1. De zogenaamde module 13, die toelaat gemeen-
ten te subsidiëren wanneer ze nieuwe verbin-
dende fietspaden aanleggen langs gewestwegen,
werd ingevoerd ingevolge een beslissing van de
Vlaamse regering van 21 januari 2000.

– Via de Mobiliteitsbrief, editie nr. 16 van fe-
bruari 2000, werden alle geïnteresseerden
een eerste maal geïnformeerd over deze
nieuwe middelenverbintenis.

– De tekst van de module werd gepubliceerd
in "Het Mobiliteitshandboek", aflevering nr.
12 van 12 maart 2000.
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– Op 30 mei 2000 stuurde de directeur-gene-
raal van de administratie Wegen en Verkeer
(AWV) een nota aan al zijn afdelingen met
een omstandige briefing over de toepassings-
modaliteiten van module 13. De afdelings-
hoofden werd gevraagd deze informatie te
verspreiden naar de gemeentebesturen.

– In de loop van de maand juli werden alle
Vlaamse gemeenten rechtstreeks aange-
schreven door de directeur-generaal van de
administratie Wegen en Verkeer, onder an-
deren over de toepassing van module 13.

– Het Vlaams Gewest heeft een tiental ambte-
naren in dienst als mobiliteitsbegeleider. Zij
moeten ervoor zorgen dat de communicatie
met de lokale besturen over mobiliteitsaan-
gelegenheden optimaal verloopt. Hun werd
nogmaals opgedragen de module 13 onder
de aandacht van de gemeentebesturen te
brengen.

2. Sedert 6 november 2000 en tot op heden onder-
tekende ik 22 projectbijakten met module(s) 13
voor een totaal subsidiebedrag van 711 miljoen
frank.

Antwerpen : Arendonk, Brecht, Geel, Hoogstra-
ten, Kalmthout (4 projectbijakten), Kasterlee,
Malle (2 projectbijakten), Retie (2 projectbijak-
ten), Schilde, Ravels ;

Limburg : Bree, Zutendaal ;

Oost-Vlaanderen : Zottegem ;

Vlaams-Brabant : Herent, Zemst (2 projectbij-
akten) ;

West-Vlaanderen : Koksijde.

Naast de reeds ondertekende projectbijakten
worden er nog ongeveer evenveel voorbereid
(verificatie en vervollediging van de raming,
aanvulling van het dossier met synthesenota van
het mobiliteitsplan, enz.).

3. Momenteel zijn twee dossiers aanbesteed (Geel
en Brecht). In vele andere dossiers moeten er
eerst nog gronden worden aangekocht.

Vraag nr. 183
van 24 april 2001
van de heer JOHAN DE ROO

Openbaar vervoer Gent  –  Studie

Naar aanleiding van mijn schriftelijke vraag nr. 238
van 24 maart 2000 antwoordde de minister
vice-president dat er in opdracht van De Lijn en de
stad Gent een ruime studie van het openbaar ver-
voer in Gent zou worden uitgevoerd (Bulletin van
Vragen en Antwoorden nr. 13 van 19 mei 2001, blz.
1205  –  red.).

1. Is deze studie reeds afgerond ? Zo ja, wat zijn
de resultaten ?

2. Wordt er ook een studie uitgevoerd over de
haalbaarheid van een Light Rail in de regio
Maldegem-Eeklo-Gent ?

Antwoord

1. De studie is gestart op 22 februari 2001. Het las-
tenboek voorziet in een studietermijn van drie-
honderd kalenderdagen.

Rekening houdende met een opschorting van
één maand tussen medio juli en medio augustus
2001, zal de studie afgewerkt zijn tegen half fe-
bruari 2002.

2. De studie heeft betrekking op een ruime regio
rond Gent. De regionale spoorlijnen rond Gent
worden  in de studie opgenomen, waaronder de
bestaande spoorlijn (Maldegem-) Eeklo  –
Gent.

De studie zal handelen over :

– de mogelijke toekomstperspectieven van
deze as (op korte én op langere termijn) ;

– de meest geëigende vervoertechniek (be-
houd van de bestaande uitbating, eventuele
omschakeling naar Light Rail, ...) ;

– de optimale exploitatieomstandigheden
(ontsluitende of veeleer verbindende lijn,
uitbouw als stamlijn van het openbaar ver-
voer in de streek, mogelijkheden tot integra-
tie met het overige openbaar vervoer, moge-
lijkheden voor eventuele bijkomende halte-
plaatsen, ... ).

Vraag nr. 189
van 27 april 2001
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Studie vernederlandsing straatbeeld  –  Overleg met
De Lijn
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In zijn antwoord op een vraag om uitleg van 25 mei
2000 van collega Van Vaerenbergh over het taalge-
bruik bij De Lijn, kondigde de minister vice-presi-
dent aan dat hij professor Boes zou betrekken in
een overleg met De Lijn Mechelen en Leuven
(Handelingen C169 van 25 mei 2000, blz. 1-2  –
red.). Professor Boes maakte in 1999 een studie in
opdracht van de provincie Vlaams-Brabant over de
vernederlandsing van het straatbeeld en de verfij-
ning van de bestuurstaalwetgeving.

Op mijn vraag aan professor Boes tijdens de hoor-
zitting op 7 maart in de Commissie voor Brussel en
de Vlaamse Rand of er iets concreets uit dat over-
leg was gekomen, antwoordde hij dat hem daar-
over  niets was meegedeeld (Stuk 662 (2000-2001)
–  Nr. 1  –  red.). Met andere woorden, als er al een
dergelijk overleg is geweest, dan werd de professor
daar niet bij betrokken, in tegenstelling tot wat de
minister vice-president vorig jaar liet uitschijnen.

Kan de minister vice-president meedelen wat er
van aan is ?

Antwoord

Op 19 april 2001 vond overleg plaats tussen afge-
vaardigden van de minister vice-president en mi-
nister van Mobiliteit, Openbare Werken en Ener-
gie, van de minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk
Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden
en van de Vlaamse Vervoermaatschappij.

Dit overleg handelde mede over de praktische toe-
passingsmodaliteiten van de studie van professor
Boes, in het licht van de specifieke problematiek
van De Lijn.

Vraag nr. 132
van 15 maart 2001
van mevrouw SONJA BECQ

Kinderopvang  –  Bijkomende plaatsen

In het raam van de begroting en het Beleidsplan
Kinderopvang werd vooropgesteld dat er in 2001
2.500 bijkomende plaatsen zullen worden ge-
creëerd, vooral in de particuliere sector.

Zo werd 90 miljoen ingeschreven voor de particu-
liere opvanginstellingen (POI's) met acht tot 22
kinderen. Er werd eveneens 90 miljoen uitgetrok-
ken voor nieuwe plaatsen in de gesubsidieerde sec-
tor.

Tegelijk verklaarde de minister naar aanleiding van
een vraag om uitleg met betrekking tot het statuut
van onthaalgezinnen, dat onthaalgezinnen (zowel
private als aangeslotenen bij een dienst) 15.000
frank startpremie zouden ontvangen (Handelingen
C87 van 8 februari 2001, blz.1-4  –  red.).

1. Hoeveel van de 90 miljoen voor de particuliere
opvanginstellingen met acht tot 22 kinderen
werd reeds besteed of toegezegd :

– aan particuliere opvanginstellingen die vóór
1 januari 2001 reeds bestonden ;

om hoeveel instellingen en om hoeveel kin-
deren gaat het en kan daarvan per regio een
overzicht worden gegeven ;

– aan nieuwe particuliere opvanginstellingen,
gestart sinds 1 januari 2001 ;

om hoeveel instellingen en om hoeveel kin-
deren gaat het en kan daarvan per regio een
overzicht worden gegeven;

– aan de promotie voor de oprichting van par-
ticuliere opvanginstellingen ?

2. Hoeveel van de 90 miljoen voor nieuwe plaat-
sen in de gesubsidieerde sector werd reeds be-
steed of toegezegd ?

3. Om hoeveel diensten voor opvanggezinnen, res-
pectievelijk kinderdagverblijven gaat het ? Be-
treft het hier enkel nieuwe initiatieven (sinds 1
januari 2001) of uitbreidingen sinds 1 januari
2001 ? Kan ook daarvan per regio een overzicht
worden gegeven ?

Antwoord

1. Het advies van de Raad van State betreffende
het ontwerp van besluit van de Vlaamse rege-
ring houdende de voorwaarden inzake financië-
le ondersteuning van particuliere opvangvoor-
zieningen heb ik onlangs ontvangen. Ik zal dan
ook spoedig het ontwerp van besluit van de
Vlaamse regering voor een definitieve beslissing
aan de Vlaamse regering voorleggen.

VLAAMS MINISTER 
VAN WELZIJN, GEZONDHEID
EN GELIJKE KANSEN

MIEKE VOGELS
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Daarbij aansluitend kan de procedure worden
opgestart voor de toekenning van deze onder-
steuning. De particuliere opvangvoorzieningen
zullen na de beslissing van de Vlaamse regering
zo spoedig mogelijk van de nodige formaliteiten
op de hoogte worden gebracht.

Het ingeschreven bedrag van 90 miljoen wordt
integraal bestemd voor de subsidie. Niets ervan
gaat naar promotie.

2. De raad van bestuur van Kind en Gezin heeft
over het krediet van 90 miljoen voor de uitbrei-
ding van de gesubsidieerde sector reeds beslist
in januari 2001.

3. Overzicht van het toegewezen aantal plaatsen
per provincie, per opvangvorm, met vermelding
van het aantal betrokken voorzieningen :
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Regio KDV DVO Totaal plaatsen
Plaatsen Voorzieningen Plaatsen Voorzieningen

Brussels H. gewest 23 3 0 0 23
Antwerpen 122 5 196 6 318
Vl.-Brabant 88 3 130 4 218
W.-Vlaanderen 104 5 196 7 300
O.-Vlaanderen 83 4 140 5 223
Limburg 51 2 56 2 107

Totaal 471 22 718 24 1189

KDV : kinderdagverblijven ; DVO : diensten voor opvanggezinnen  –  red.

Overzicht van het aantal nieuwe en uitbreiden-
de initiatieven

– Uitbreidende diensten voor opvanggezinnen :
23

– Nieuwe dienst voor opvanggezinnen : 1

– Uitbreidende kinderdagverblijven : 16

– Nieuwe kinderdagverblijven : 6

Desgevraagd kunnen deze aantallen ook per
nader gespecificeerde regio worden gegeven.

Vraag nr. 140
van 21 maart 2001
van mevrouw ANN DE MARTELAER

Persoonlijk assistentiebudget  –  Arbeidswetgeving

Bij decreet van 17 juli 2000 kunnen personen met
een handicap een persoonlijk assistentiebudget
(PAB) verkrijgen. De budgethouder kan hiermee
een assistent aanwerven en sluit in die hoedanig-
heid als opdrachtgever een overeenkomst af. Dit is
een arbeidsovereenkomst, waarbij de persoon met
een handicap als werkgever moet voldoen aan zijn
fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen.

Tijdens de besprekingen m.b.t. het PAB werd ge-
steld dat ook familieleden in aanmerking konden
komen als assistent. In principe zou bij gehuwden
een valide echtgenoot deels of volledig betaald as-
sistent kunnen zijn binnen het PAB.

Op het vlak van arbeidswetgeving rijst hier even-
wel een probleem. Iemand in loondienst nemen,
kan alleen maar als er sprake is van ondergeschikt-
heid, en dit kan volgens de wet niet bij echtgeno-
ten.

1. Is de minister op de hoogte van dit probleem ?

2. Worden echtgenoten daardoor volledig uitge-
sloten van het betaald assistentschap, of werd
hiervoor een oplossing uitgewerkt ?

Antwoord

Er is een verschil tussen de hulp en bijstand die het
Burgerlijk Wetboek aan elke echtgenoot oplegt, en
het verrichten van een beroepsactiviteit als werk-
nemer onder het gezag van de mede-echtgenoot.
Rechtspraak hierover stelt dat de hoedanigheid
van echtgenoot en de daarmee gepaard gaande be-
langengemeenschap het bestaan van een gezags-
verhouding op grond van een arbeidsovereen-
komst niet beletten.



Er bestaat evenmin een wettelijke bepaling die het
afsluiten van een arbeidsovereenkomst tussen
echtgenoten verbiedt of aan bepaalde voorwaar-
den koppelt.

Aangezien er geen formele juridische hinderpalen
zijn, kan een persoonlijk assistentiebudget worden
toegekend aan een echtgenoot-budgethouder die
de mede-echtgenoot als persoonlijk assistent in
dienst neemt.

Vraag nr. 153
van 30 maart 2001
van de heer FILIP DEWINTER

Vlaamse administratie  –  Allochtonen

De minister stelt in de Gazet van Antwerpen van
14 maart 2001 en in de Financieel Economische
Tijd (FET) eveneens van 14 maart 2001 dat er veel
te weinig allochtonen werken binnen de Vlaamse
overheid.

Zij wil een plan laten uitwerken om meer allochto-
nen te werk te stellen bij de Vlaamse administratie.
Zij sluit niet uit dat daarbij met quota en andere
afdwingbare maatregelen zal worden gewerkt.

1. Hoeveel vreemdelingen meent de Vlaamse ad-
ministratie te moeten aanwerven ?

2. Is de kostprijs van heel deze operatie reeds be-
kend en zijn hiervoor al de nodige kredieten
uitgetrokken ?

3. In hoeverre moeten de aan te werven allochto-
nen aan dezelfde criteria voldoen als de au-
tochtone kandidaten ?

Antwoord

Waarover gaat het eigenlijk ?

In uitvoering van het regeerakkoord van 29 januari
1992 (!) besliste de Vlaamse regering op 3 februari
1993 om de evenredige participatie van vrouwen,
migranten en gehandicapten in de Vlaamse admi-
nistraties en Vlaamse openbare instellingen
(VOI's) te realiseren volgens het Canadese model
en onder de coödinerende zorg van de minister be-
voegd voor Ambtenarenzaken, dit in uitvoering
van een SERV-advies van 13 november 1991
(SERV : Sociaal-Economische Raad van Vlaande-
ren  —  red.). Dit betekende de start van het eman-
cipatiebeleid en de aanwerving van een emancipa-

tieambtenaar enerzijds, en de start van het doel-
groepenbeleid anderzijds.

Op 8 juni 1998 hebben de Vlaamse sociale partners
–  regering, vakbonden en sociale partners   –  zich
in Vesoc geëngageerd om een actieplan "allochto-
nen" op te stellen en uit te voeren (Vesoc : Vlaams
Economisch en Sociaal Overlegcomité  –  red.). Dit
actieplan is een tweesporenplan, met een werkge-
vers- en een werknemersluik :

– stimuleren van werkgevers om een diversiteits-
beleid te voeren. Het plan moet leiden tot het
aanwerven van meer allochtonen en het weg-
werken van elke vorm van discriminatie ;

– activeren van werkloze allochtonen. Dit door
het versterken van de kwalificaties van allochto-
nen door beroepsopleiding en vormingsprojec-
ten.

Het actieplan richt zich zowel naar de publieke als
naar de private arbeidsmarkt. De uitvoering van
het plan in de Vlaamse administratie  –  een onder-
deel van de publieke sector  –  valt samen met de
uitvoering van het doelgroepenbeleid zoals beslist
in 1993, en krijgt vorm via het model van positieve
actie gebaseerd op de Canadese Employment
Equity Act. Een woordje uitleg.

Positieve-actiebeleid

Positieve-actiebeleid is een beleidsinstrument om
de feitelijke ongelijkheden die de kansen op te-
werkstelling nadelig beïnvloeden, ongedaan te
maken. De actie wordt gevoerd door middel van
"gelijkekansenplannen", met doelstellingen die
binnen welbepaalde termijnen moeten worden ge-
realiseerd. Het toepassingsterrein voor positieve
actie is de arbeidsorganisatie (werving, bevorde-
ring, opleiding, classificatie, lonen, arbeidsvoor-
waarden e.d.).

Kernprincipe is de evenredige deelname : elke doel-
groep moet op alle niveaus van de arbeidsmarkt
kunnen deelnemen in verhouding tot het aandeel
van deze groep in de beroepsbevolking.

Positieve actie is een hulpmiddel in het proces van
gelijke behandeling van minderheids- en meerder-
heidsgroepen (mannen/vrouwen, valide/ minderva-
lide mensen,autochtonen/allochtonen, ...) om van
een juridische naar een feitelijke gelijkheid te
komen.
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Positieve actie is de derde logische stap in het ge-
lijkheidsbeginsel ten bate van gediscrimineerde
personen :

– stap 1 : verbieden discriminatie,

– stap 2 : juridische gelijkheid garanderen,

– stap 3 : positieve actie.

In het kader van het beleid van positieve actie kun-
nen volgende maatregelen worden genomen :

– maatregelen gericht op het veranderen van de
instroom (rekrutering en selectie) in de organi-
satie,

– maatregelen gericht op de veranderingen in de
processen van doorstroom in de organisatie.

De maatregelen richten zich dus zowel naar de ar-
beidsorganisatie (vraagzijde) als naar de doelgroep
zelf (aanbodzijdee) om hun positie te versterken.

Een globaal plan om de tewerkstelling van allochto-
nen bij de Vlaamse overheid te bevorderen

Alle plannen en (beperkte) maatregelen ten spijt,
blijft de tewerkstelling van allochtonen  –  zelfs in
deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt  – on-
dermaats. Er zijn blijkbaar extra stimulansen nodig
om het evenredigheidsprincipe te realiseren. Van-
daar het voorstel om een plan uit te werken. Dit
plan zal alvast volgende elementen bevatten :

1) versterkt positieve-actiebeleid : samenbrengen
van doelgroepenbeleid Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap (MVG), Vesoc-actie-
plannen en andere initiatieven in de openbare
sector, en via ICEM (Interdepartementale
Commissie Etnisch-Culturele Minderheden)
een platform bieden om in samenspraak met de
betrokkenen te bekijken waar de plannen kun-
nen worden verfijnd, versterkt om de in-
stroom/doorstroom van allochtonen te bevorde-
ren.

Dit luik van het  plan zal in zeer nauwe samen-
werking met de dienst Emancipatiezaken van
het MVG gebeuren. Deze dienst heeft immers
de opdracht om het doelgroepenbeleid van de
Vlaamse overheid concreet vorm te geven ;

2) aansluiting onderwijs  –  arbeidsmarkt : welke
initiatieven kunnen genomen om allochtone
jongeren beter gewapend te laten instromen in
de arbeidsmarkt (deeltijds onderwijs, midden-

standsopleiding, deeltijdse vorming, tweede-
kansonderwijs, specifieke voortrajecten voor re-
guliere opleidingen in het hoger onderwijs, ...).

Er bestaat heel wat, maar veelal los van elkaar.
De verschillende instrumenten zullen worden
geïnventariseerd en geëvalueerd en er zullen
voorstellen worden uitgewerkt om de instru-
menten beter/gerichter in te zetten ;

3) adequate instroom en doorstroom in het onder-
wijs vanaf het kleuteronderwijs : scholing is en
blijft een noodzakelijke (zij het helaas niet altijd
voldoende) voorwaarde om degelijk werk te
vinden en te houden.

Op dit terrein moet nog een hele weg worden
afgelegd. In het kader van het herdenken van
het onderwijsvoorrangsbeleid en het vorm
geven van een  gelijkekansenonderwijs dient dit
aspect van nabij te worden opgevolgd. Ook dit
aspect zal mee worden opgenomen in het actie-
plan.

Tot zover deze inleidende beschouwingen. Hierna
het antwoord op de concrete vragen.

1. Hierboven is reeds gesteld dat wordt gebruikge-
maakt van het model van positieve actie om de
tewerkstelling van allochtonen te bevorderen.
Sleutelconcept in dit model is het principe van
de evenredige vertegenwoordiging. Elke doel-
groep moet op alle niveaus van de arbeidsmarkt
kunnen deelnemen in verhouding tot het aan-
deel van deze groep in de beroepsbevolking.
Het evenredigheidsprincipe is geen tendentieus
principe, maar een basisprincipe in een demo-
cratische rechtsstaat, waarin wordt gestreefd
naar gelijke rechten en kansen voor alle bur-
gers.

Het antwoord op de vraag is dan ook eenvoudig :
het is uiteindelijke de bedoeling om allochtonen
op alle niveaus van de arbeidsmarkt te laten
deelnemen in verhouding tot hun aandeel in de
beroepsbevolking. Dit geldt zowel voor de pri-
vate als voor de publieke sector.

2. In een actieve welvaartstaat waar het de bedoe-
ling is om de tewerkstelling niet uitsluitend te
reserveren voor een groep van "hyperactieven",
maar integendeel zo breed mogelijk open te
trekken en zoveel mogelijk niet-actieven toe te
leiden naar duurzaam en kwaliteitsvol werk, is
het op zijn minst een eigenaardige benadering
om tewerkstelling in termen van "kostprijs" uit
te drukken.
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In een democratische rechtstaat zou het boven-
dien ook van ongelijke behandeling en discrimi-
natie getuigen om enkel de tewerkstellingskos-
ten van allochtonen af te zonderen van de te-
werkstellingskosten van alle andere mensen te-
werkgesteld bij de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid  –  MVG en VOI's  –  be-
schikt over welomschreven middelen voor haar
personeelsbeleid. Deze middelen worden jaar-
lijks goedgekeurd door het Vlaams Parlement.
Het  voeren van een doelgroepenbeleid gebeurt
dan ook binnen de beschikbare middelen voor
personeel.

3. In de inleidende beschouwingen is het model
van positieve actie beknopt toegelicht. Er is
aangegeven dat het gaat zowel om maatregelen
gericht op de vraagzijde, als om maatregelen ge-
richt op de aanbodzijde.

Er is ook verwezen naar de opdracht van het
doelgroepenbeleid van het MVG en de op-
dracht van de dienst Emancipatiezaken terzake.
In uitvoering van zijn opdracht terzake heeft de
dienst Emancipatiezaken het "positieve-actie-
plan 2001 allochtonen en personen met een
handicap" voor het jaar 2001 opgesteld.

Welke concrete maatregelen voorziet het "posi-
tieve-actieplan 2001 allochtonen en personen
met een handicap" om de instroom te verhogen ?

– Aanpassingen van sollicitatieformulieren
voorstellen en die bespreken met de bevoeg-
de diensten.

– Overleg met Jobpunt over de werving van
personen met een handicap en allochtonen,
teneinde hun rekrutering alle kansen te
geven.

– De valkuilen bij selectie-examens en tests
bespreken met de bevoegde diensten.

– Doelgroepexpertise inbrengen in selectie-
commissies.

– Checklists over wervingskanalen en functie-
beschrijvingen uitwerken en verspreiden.

– Een onderzoek uitbesteden naar wat leiding-
gevenden kan overtuigen om personen met
een handicap in dienst te nemen.

Daarnaast voorziet het plan in opvolging van
het project "Startbanen". De Vlaamse overheid

wil startbaners aan werkervaring helpen. Dit
project is immers een prima kans om allochto-
nen en mensen met een handicap aan te wer-
ven.

Men zal ook werk maken van de uitbouw van
een contactennetwerk met organisaties van al-
lochtonen. In 2000 werd een netwerk uitge-
bouwd met gehandicaptenorganisaties, die een
belangrijke input leverden voor een realistisch
beleid. In 2001 zal een vergelijkbaar netwerk
worden uitgebouwd met organisaties van al-
lochtonen, met het oog op de bevordering van
de instroom en de verbetering van de begelei-
ding van nieuwe allochtone medewerkers. Te-
vens kan zo'n netwerk helpen om nieuwe of
aangepaste instrumenten te toetsen.

Het plan heeft ook oog voor een goede inbed-
ding van het positieve-actiebeleid in de gehele
administratie. Zo hebben alle leidinggevende
ambtenaren in hun persoonlijke doelstellingen
voor 2001 de nodige aandacht besteed aan het
positieve-actieplan en werden een aantal proef-
projecten binnen verschillende administraties
opgestart die worden afgestemd met de werk-
zaamheden van de Trivisi-pioniersgroep "Diver-
siteit".

Dit plan is zeer positief onthaald door de SERV,
een gezaghebbend orgaan op het vlak van werk-
gelegenheid. In zijn advies van 8 maart 2001 for-
muleert de SERV ook duidelijke aanbevelingen
over de uitvoering van het plan. Gegeven het
beleidskader van dit plan  –  beslissingen van de
Vlaamse regering en de sociale partners  –  en
het positief advies van de SERV, is er geen zin-
nige reden te bedenken om dit plan niet uit te
voeren.

Uit dit plan afleiden dat men de tewerkstelling
van allochtonen wil bevorderen door andere
criteria voorop te stellen, zou van bijzonder
slechte wil getuigen. Geen enkele allochtoon
(en trouwens niemand die zichzelf respecteert)
wil aangeworven worden enkel en alleen omdat
hij/zij tot een kansengroep behoort, maar wel
op basis van kwaliteiten, vaardigheden en com-
petenties die hij/zij kan inbrengen in de arbeids-
organisatie.

Vraag nr. 154
van 30 maart 2001
van mevrouw SONJA BECQ

Zorgverzekering  –  Rusthuiskosten
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Geregeld wordt vermeld dat OCMW's, naargelang
de stad of gemeente, voor 30 % of meer moeten te-
gemoetkomen in de verblijfkosten van rusthuisbe-
woners.

In combinatie met de mogelijkheid van bijdragen
vanuit de zorgverzekering is het relevant over vol-
doende gegevens te beschikken.

1. a) Voor hoeveel procent komen OCMW's ge-
middeld tegemoet in de betaling van de kos-
ten van de rusthuisbewoner in een
OCMW-rusthuis ?

Bestaan er verschillen tussen de arrondisse-
menten en/of steden en (landelijke) gemeen-
ten ? Indien mogelijk graag een overzicht
van de jongste vijf jaar.

b) Voor hoeveel procent komen OCMW's ge-
middeld tegemoet in de betaling van de kos-
ten van de rusthuisbewoner in een privé-rus-
thuis ?

Bestaan er verschillen tussen de arrondisse-
menten en/of steden en (landelijke) gemeen-
ten ? Indien mogelijk graag een overzicht
van de jongste vijf jaar.

c) Voor hoeveel procent komen familieleden
tegemoet via de vorderingen op grond van
de onderhoudsplicht ?

Bestaan er verschillen tussen de arrondisse-
menten en/of steden en (landelijke) gemeen-
ten ? Kan de minister ook hiervan een over-
zicht geven van de jongste vijf jaar ?

d) Hoeveel OCMW-rusthuizen in het Vlaamse
land werken zonder verlies, dan wel met
winst ?

e) Voor welk bedrag (hoeveel procent in verge-
lijking met de kostprijs) komen de gemeen-
ten/OCMW's eventueel tegemoet in de ver-
liezen van OCMW-rusthuizen ?

2. Ingeval dergelijke gegevens niet bestaan, op
welke wijze kan dan het effect van de zorgver-
zekering  –  onder meer de tegemoetkomingen
van de OCMW's voor de kosten van rusthuizen
–  worden gemeten ?

Antwoord

1. Op dit moment worden de door de Vlaamse
volksvertegenwoordiger gevraagde gegevens

niet op een structurele manier door de admini-
stratie verzameld.

2. De administratie beschikt wel over de volgende
gegevens om een beeld te krijgen van de tege-
moetkomingen van OCMW's in de verblijfskos-
ten van rusthuisbewoners. De gegevens komen
uit een rondvraag die de administratie Gezin en
Maatschappelijk Welzijn in oktober 1998 orga-
niseerde bij de Vlaamse OCMW's. Bij deze
rondvraag werden aan de OCMW's volgende
vragen voorgelegd :

– Voor welk bedrag komen OCMW's in
Vlaanderen tegemoet om het verblijf voor
bejaarden in rustoorden, rust- en verzor-
gingstehuizen en serviceflats te financieren ?

– Hoeveel bejaarden moeten een beroep doen
op het OCMW om hun verblijf in bovenge-
noemde voorzieningen te financieren ?

– Wat is het bedrag van de gemiddelde finan-
ciële bijdrage van het OCMW in deze kosten ?

248 van de 308 Vlaamse OCMW's  hebben op
de vragen geantwoord. Dit is meer dan 80 %.
Van 60 OCMW's (20 %) waren de antwoorden
niet bruikbaar en diende bij de berekeningen
een correctie te worden doorgevoerd. Bij een
aantal OCMW's die wel antwoordden, bleken
controles op de data te wijzen op inconsistentie.
De opvallendste tekortkoming betreft het ge-
middelde financiële bedrag, dat voor een aantal
OCMW's niet strookt met het antwoord op de
twee eerste vragen.

Het globale budget van de Vlaamse OCMW's
bedraagt, na een aantal berekeningen en correc-
ties, voor bejaarden in rusthuizen, RVT's en ser-
viceflats ongeveer 2,1 miljard frank. Met dit
budget komen de Vlaamse OCMW's tegemoet
voor meer dan 15.300 bejaarden. Gemiddeld
komen ze per bejaarde dus tegemoet voor bijna
138.000 frank per jaar.

3. De decreetgever heeft met het decreet houden-
de de organisatie van de zorgverzekering de
meeruitgaven voor het langdurig en ernstig ver-
minderd zelfzorgvermogen willen dekken door
een publieke zorgverzekering waarbij de hele
bevolking solidair wordt betrokken. Hij be-
schouwde het immers als problematisch dat
deze maatschappelijke verantwoordelijkheid
werd afgewenteld op het OCMW en op de fa-
milieleden van de zorgbehoevende.
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De invoering van de zorgverzekering zal dus
een effect hebben op de tegemoetkomingen die
door de OCMW's worden verstrekt. Dit effect
werd zelfs door de decreetgever gewenst.

Vraag nr. 155
van 12 april 2001 
van mevrouw INGRID VAN KESSEL

Psychologische groepstrainingen  –  Situatie

In de jaren zeventig werden in Vlaanderen psycho-
logische trainingen gegeven aan mensen om hun
karakter te sterken. Het ging vooral om psycholo-
gische marathons, sensitivity trainingen en dergelij-
ke (bijvoorbeeld "Leading Succes People").

Risico's voor een blijvende psychische overbelas-
ting van de betrokkenen bij zo'n "advanced succes
training" werden echter onvoldoende onder ogen
gezien. Voor sommige cursisten mondde de succes-
story uit in een persoonlijk drama op psychologisch
of relationeel vlak.

1. Worden de diensten van de minister nog met
dergelijke trainingen, en de gevolgen ervan, ge-
confronteerd ?

2. Bestaan er intussen reglementeringen of kwali-
teitscontroles uit het oogpunt van Welzijn of
Gezondheid ?

Antwoord

De administratie Gezondheidszorg van de Vlaamse
Gemeenschap wordt met de gestelde problematiek
nauwelijks of niet geconfronteerd. De problema-
tiek van de psychologische marathons, sensitivity-
trainingen en dergelijke (Leading Success People)
waarnaar wordt verwezen, is mijns inziens meer ge-
situeerd in de bedrijfspsychologische sfeer, niet zo-
zeer in de curatieve.

Deze sector (bedrijfspsychologische) is de laatste
jaren fel geëvolueerd en ik neem aan dat er een
soort van interne regulering geweest is, onder meer
door het aannemen van deontologische codes.
Deze sector is daarenboven de laatste jaren ook
sterk geprofessionaliseerd en vele organisaties en
bedrijven doen nu op een systematische wijze een
beroep op dit soort van diensten. Dit gebeurt van-
uit een modern personeelsbeleid, waarin vorming
een van de belangrijke instrumenten is om de in-
zetbaarheid van het personeel te verhogen. Vanuit
deze optiek kennen dubieuze opleidingen vermoe-

delijk minder en minder succes. Bedrijven zijn hier
niet mee gediend.

Wat het curatieve aspect betreft : de systematische
registratie (van de CGG en van de psychiatrische
sector) die wordt gehanteerd, gaat niet zo diep dat
ik hier uitspraken over kan doen (CGG : centrum
voor geestelijke gezondheidszorg  –  red.). Wel kan
ik stellen dat in de geregelde contacten die mijn
diensten hebben met het werkveld, dit soort van
problematieken nauwelijks of niet aan bod komen
en ons ook nooit spontaan worden gesignaleerd.
Anderzijds is het wel zo dat ik de indruk heb dat er
de laatste jaren heel wat meer mensen zijn die psy-
chisch decompenseren, niet zozeer door opleidin-
gen, maar door veranderingsprocessen of herstruc-
tureringen in de bedrijven.

Wat de vraag naar reglementeringen of controle
betreft, is het antwoord reeds vervat in hetgeen
hierboven werd gesteld : er is vanuit het Vlaamse
niveau geen controle of reglementering. Wel is er
op het federale niveau een regeling in het kader
van de bescherming van de titel van psycholoog. In
deze regelgeving is ook een deontologische rege-
ling vervat, waaraan trouwens een luik "klachten"-
behandeling gekoppeld is.

Vraag nr. 156
van 12 april 2001
van mevrouw MARGRIET HERMANS

Belangengroep Antwerpse Druggebruikers  –  Sub-
sidiëring

BAD (Belangengroep Antwerpse Druggebruikers)
is een vereniging die, zoals de naam zegt, mensen
tracht te vertegenwoordigen met drugproblemen.
Tot voor kort was deze vereniging gehuisvest aan
de Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen. Door gebrek
aan financiële middelen is een eigen locatie mo-
menteel volledig uitgesloten. Volgens de woord-
voerder van BAD werd een aanvraag voor subsi-
diëring ingediend, evenwel zonder resultaat.

Gezien de toch wel prangende drugproblematiek
en de huidige verscheidenheid in standpunten hier-
omtrent, lijkt het me des te meer noodzakelijk om
de realiteit van het probleem onder ogen te durven
zien.

1. Is de BAD de minister bekend ?

2. Waar vinden dergelijke verenigingen een plaats
binnen het beleid van de minister ?
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Komen zij in aanmerking voor steun ?

3. In hoeverre kan met name de BAD nog een of
andere vorm van steun verwachten ?

Bestaat de mogelijkheid hen aan een vast on-
derkomen te helpen ?

Antwoord

1. Ik ben op de hoogte van het bestaan en de wer-
king van de BAD.

2. Belangengroepen vinden, net zoals zelfhulp-
groepen en patiëntenverenigingen, zeker een
plaats binnen het globaal beleid. Dit past ten
volle in een participatieve aanpak, waarbij alle
betrokkenen een bijdrage kunnen leveren aan
het globaal beleid, in dit geval het drugbeleid.

Belangengroepen van druggebruikers zijn in
Vlaanderen veeleer zeldzaam. Naast Debed in
Brussel is ons enkel de BAD in Antwerpen be-
kend (Debed : De Bond voor een Emancipato-
risch Drugbeleid  –  red.). In Gent zouden drug-
gebruikers op dit ogenblik eveneens een initia-
tief nemen om zich te organiseren.

Onderzoek van de Nederlandse situatie leert
ons dat daar verschillende lokale gebruikersor-
ganisaties actief zijn. Deze verenigingen vinden
financiële steun in de stad waar zij werkzaam
zijn. Daarnaast bestaat een Landelijk Steunpunt
Druggebruikers (LSD), dat financiële middelen
ontvangt van het bevoegde ministerie. LSD or-
ganiseert een Landelijk Overleg Gebruikers-
groepen, ondersteunt lokale groepen, stelt een
nieuwsbrief samen en onderhoudt heel wat sa-
menwerkingsverbanden met organisaties (bv.
Trimbosinstituut, koepel van straathoekwerk,
...) Het brengt ook onderzoeksthema's aan die
door universiteiten en onderzoeksinstituten
worden opgenomen (bv. onderzoek naar de im-
pact van gebruikersruimten en opstellen van
protocollen). Het LSD oefent bovendien een
belangrijke signaalfunctie uit naar de overheid.

Het is belangrijk dat belangengroepen  –  net
zoals zelfhulpgroepen  –  vanuit de basis ver-
trekken, zonder al te veel bemoeienissen van de
overheid of van professionelen. Het betekent
juist een sterkte dat zij contacten onderhouden
met groepen waar de professionele sector (pre-
ventiewerk, hulpverlening) nauwelijks contact
mee heeft. Het lijkt dan ook niet ondenkbaar
dat in de toekomst in verschillende regio's be-

langengroepen zullen ontstaan. Mogelijk kan dit
resulteren in een evolutie zoals  in Nederland,
waar naast diverse lokale gebruikersorganisa-
ties een Landelijk Steunpunt Druggebruikers is
ontstaan. Zover zijn we nog niet in Vlaanderen.

Recentelijk werd vanuit de Vereniging voor Al-
cohol- en andere Drugproblemen (VAD) het
initiatief genomen om BAD te contacteren in
het kader van het "Early Warning System",
waarin hij als één van de kanalen voor het door-
geven van informatie over producten en trends
kan fungeren. De BAD is zeker geïnteresseerd
om op dit terrein met VAD samen te werken.
BAD blijft evenwel voornamelijk een Antwerps
initiatief, met Antwerpse contacten.

3. De BAD beperkt zijn doelstellingen en actieter-
rein tot Antwerpen, waardoor een ondersteu-
ning vanuit de stad Antwerpen veeleer aange-
wezen lijkt.Volgens onze recente informatie
heeft SODA (Stedelijk Overleg Drugs Antwer-
pen) een financiële steun voor de BAD (750.000
fr.) toegekend.

Naar aanleiding van een vraag om financiële
steun van 9 oktober 2000, werd aan de BAD
voorgesteld zijn doelstellingen en werking uit te
breiden naar het Vlaams niveau.

Indien de BAD voor die mogelijkheid opteert,
is het nodig de doelstellingen zeer duidelijk vast
te leggen.

Dit kan gaan van informatieverstrekking (op
vlak van preventie, hulpverlening, "early war-
ning", ...) over het praktisch inschakelen in pro-
jecten (zoals spuitenverdeling/-ruil), tot aan-
spreekpunt voor beleid en referentiecentrum
voor "veilige" producten.

Er zal echter rekening mee moeten worden ge-
houden dat het hier een zeer informele organi-
satie betreft. Niet alleen zijn er de wisselende
contactpersonen, maar er is ook geen cultuur
aanwezig waarin formeel met doelstellingen of
concrete opdrachten wordt gewerkt. Enige ver-
antwoording of rapportering ten aanzien van
het beleid is voor dergelijke organisaties wel-
licht niet haalbaar.

De huidige formulering van de doelstellingen,
gericht op de lokale werking van de BAD, laat
niet toe hieraan op dit ogenblik enige financiële
tegemoetkoming te verbinden vanuit de Vlaam-
se Gemeenschap.
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Vraag nr. 157
van 12 april 2001
van mevrouw SIMONNE JANSSENS-VANOPPEN

Opvanggezinnen  –  Pijnpunten

Toen de "Blauwdruk voor een toekomstgerichte
uitbouw van het kinderopvanglandschap in Vlaan-
deren" onder de loep werd genomen, bleek dat het
mogelijk was om op redelijk korte termijn het be-
roep van onthaalmoeder opnieuw aantrekkelijk te
maken (Stuk (2000-2001)  –  Nr.1  –  red.). Toch blij-
ven er nog enkele pijnpunten.

Zo werd de invoering en betaling van een verzeke-
ring voor persoonlijke ongevallen zeker positief
onthaald, maar blijft er niettemin veel onduidelijk-
heid hieromtrent. Vanuit de onthaalgezinnen is er
een sterke vraag naar meer concrete informatie be-
treffende de ongevallenverzekering (is het een de-
gelijke polis ?).

Ook omtrent de invoering van een startvergoeding
van 15.000 frank voor nieuwe opvanggezinnen rij-
zen er vragen. Men vraagt zich af hoelang een
nieuwe onthaalmoeder moet werken om de start-
premie te kunnen behouden. En wat met de onder-
steuning van ervaren onthaalgezinnen die al jaren
geïnvesteerd hebben in tijd en materiaal en tot
viermaal per jaar verplichte vormingscursussen
volgen ?

1. Op welke wijze wordt de doelgroep zo snel en
efficiënt mogelijk voorzien van duidelijke infor-
matie omtrent de geplande ongevallenverzeke-
ring ?

2. Wat zijn de concrete voorwaarden om de start-
premie voor nieuwe onthaalgezinnen te verkrij-
gen en te behouden ?

3. Wordt de invoering overwogen van een vergoe-
ding voor het volgen van de verplichte  vorming
(de onthaalmoeders investeren tijd, vervoer, ba-
bysit voor de eigen kinderen) ?

Antwoord

1. Momenteel worden een aantal concrete formu-
les onderzocht op grond waarvan de persoonlij-
ke ongevallenverzekering kan worden gereali-
seerd.

Ik ontvang daarover op korte termijn een ad-
vies van de raad van bestuur van Kind en
Gezin. In de vergadering van 2 mei 2001 wordt

deze problematiek, met het oog op het formule-
ren van een advies, besproken.

Ik zal daarop voortbouwen en, zodra dat kan,
de opvanggezinnen zelf informeren zowel over
de manier van werken, de kostprijs voor hen, als
over de garanties die binnen de polis kunnen
worden verworven. Ik zal dat doen via de kana-
len die Kind en Gezin daarvoor ter beschikking
heeft. Ik plan dat nog voor vóór de zomer.

2. Ook wat de startpremie voor nieuwe opvangge-
zinnen betreft, wacht ik na de vergadering van
de raad van bestuur van Kind en Gezin van 2
mei 2001 een advies in.

Ik beoog een systeem dat administratief trans-
parant en eenvoudig is. Ik ben ook van oordeel
dat het goed is het ontvangen van de premie te
koppelen aan een zekere minimale activiteits-
duur.

Ik zal in ieder geval aan de Vlaamse regering
voorstellen het systeem te laten ingaan met te-
rugwerking tot 1 januari 2001, zodat alle nieuwe
opvanggezinnen die sedert die datum zijn inge-
stapt de startpremie kunnen genieten.

3. Binnen de financiële ondersteuning van de
diensten voor opvanggezinnen neemt de admi-
nistratievergoeding een belangrijke plaats in.

Deze is sinds een aantal jaren geplafonneerd.
Het is momenteel ook niet zichtbaar wat de ver-
schillende diensten met die administratiever-
goeding doen. Het is wel duidelijk dat zij er
meer mee doen dan enkel de administratieve
werking van hun diensten ondersteunen. Ook
de vorming heeft daarin een plaats.

Ik vermeld dit, omdat er een audit is gepland
van de geldstromen die binnen de sector van de
diensten bestaan. Behalve de administratiever-
goeding zijn dat uiteraard de loonsubsidiëring
en de bijpassing op de ouderbijdragen zodat de
diensten de onkostenvergoeding van de opvang-
gezinnen kunnen uitkeren.

Ik denk dat een expliciete ondersteuning voor
vorming haar plaats heeft binnen de werkings-
structuur van een dienst voor opvanggezinnen.
Ik zal dan ook, afhankelijk van de resultaten
van de doorlichting m.b.t. de administratiever-
goeding, werk maken van een verfijning van de
subsidiestromen, zodat het deelaspect vorming
daarin een expliciete plaats kan hebben. Op die
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manier kan de noodzakelijke ondersteuning van
de opvanggezinnen dan verder vorm krijgen.

Vraag nr. 158
van 12 april 2001
van mevrouw SIMONNE JANSSENS-VANOPPEN

Gehandicaptenvoorzieningen  –  Afgevaardigde ge-
bruikersraad

Een belangrijke stap op weg naar een volwaardige
participatie van personen met een handicap werd
gezet door de installatie van gebruikersraden in de
voorzieningen.

Volgens de "inspraak- en participatiebesluiten"
dient een afgevaardigde van de gebruikersraad als
waarnemer te worden uitgenodigd op de vergade-
ringen van de raad van bestuur van de inrichtende
macht van de voorziening, voor bespreking van be-
paalde aangelegenheden die betrekking hebben op
de voorziening. Deze waarnemer heeft geen stem-
recht op de vergaderingen.

In verschillende voorzieningen zetelt echter reeds
een afgevaardigde van de gebruikersraad als "ef-
fectief lid" van de raad van bestuur (dus mét stem-
recht).

Is met die situatie rekening gehouden ? In hoever-
re is het in dergelijke situaties nog nodig om (de-
cretaal verplicht) een extra lid van de gebruikers-
raad als waarnemer af te vaardigen ? 

Antwoord

Het verschil tussen de vaste afgevaardigde van de
gebruikersraad in de raad van bestuur van een
VZW en de reglementair verplichte deelnemer is
dat de vaste afgevaardigde (effectief lid) niet ver-
kozen is door de gebruikers, maar op een andere
manier is aangewezen.

De regelgever heeft de garantie willen geven dat
de afgevaardigde van de gebruikers in de raad van
bestuur van de VZW een democratisch verkozen
persoon is die ter verantwoording kan worden ge-
roepen door de gebruikersraad zelf.

Ik kan mij wel akkoord verklaren met de regeling
dat er naast de vaste afgevaardigde (effectief lid)
geen ander persoon wordt aangewezen, op voor-
waarde dat deze afgevaardigde wordt aangesteld
de gebruikersraad en de gebruikersraad ook zijn
mandaat kan opschorten.

Vraag nr. 162
van 12 april 2001
van mevrouw SIMONNE JANSSENS-VANOPPEN

Maatschappelijk kwetsbare jongeren  –  Beleids-
coördinatie

Interministerieel overleg en samenwerking is een
absolute noodzaak. Naar aanleiding van het ver-
schijnen van het Jaarverslag 1999-2000 van de
Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap, blijkt
nogmaals welke surrealistische gevolgen het ont-
breken van een gezamenlijke aanpak teweeg kan
brengen : "Minister Verwilghen besloot om in 1999
een onderzoek te laten starten naar de veiligheids-
problematiek en in het bijzonder naar de relatie
tussen allochtone jongeren en criminaliteit. ... Be-
halve maatschappelijke en sociaal-economische
oorzaken, zouden ook culturele factoren die moge-
lijk bijdragen tot crimineel gedrag worden onder-
zocht." De Jeugdraad stelde zich destijds veel vra-
gen, en terecht : "Cultuur zou op voorhand aan-
vaard worden als mogelijke oorzaak van crimineel
gedrag. De kansen op onrealistische besluittrek-
king en misbruik waren zeer groot. Dit onderzoek
was het zoveelste in rij, zonder enige zekerheid
over wat er met de resultaten zou gebeuren."

De Jeugdraad vroeg zich begrijpelijkerwijze af in
hoeverre er over deze materie tussen federaal en
gewestelijk bestuursniveau overleg was geweest,
met name tussen Justitie, Onderwijs, Welzijn, Jeugd
en Cultuur. In de loop van 1999 en 2000 schreef de
Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap drie
brieven naar minister Verwilghen, waarin de be-
denkingen omtrent het geplande onderzoek wer-
den overgebracht en waaraan een reeks doordach-
te adviezen werd toegevoegd. Tot op heden ontving
de Jeugdraad evenwel nog geen antwoord van de
minister van Justitie.

Deze spijtige geschiedenis bewijst hoe belangrijk
interdepartementaal overleg en samenwerking wel
zijn, bovenal wanneer het de verbetering van de
leefsituatie van maatschappelijk kwetsbare jonge-
ren betreft.

1. Heeft de minister gezamenlijk en/of individueel
getracht overleg te plegen met de federale mi-
nister van Justitie omtrent het onderzoek naar
de relatie tussen allochtone jongeren en crimi-
naliteit ?

2. Op welke wijze heeft het kabinet van de minis-
ter getracht het stilzwijgen van de federale mi-
nister van Justitie omtrent dit omstreden onder-
zoek te doorbreken ?
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3. Bestaat er vandaag een structurele samenwer-
king tussen Welzijn, Onderwijs en Jeugd ?

Op welke wijze krijgt deze interministeriële sa-
menwerking vorm en welke items worden er
concreet behandeld ?

In hoeverre leidt deze samenwerking ertoe dat,
over de departementen heen, gezamenlijke
standpunten worden ingenomen om in overleg
te treden met federale collega's ?

4. Welke maatregelen worden genomen, vanuit
gezamenlijk overleg van Welzijn, Onderwijs en
Cultuur, ter bevordering van de leefsituatie van
maatschappelijk kwetsbare jongeren ?

N.B. Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamenwerking en aan mevrouw
Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van
Onderwijs en Vorming.

Antwoord

1 en 2. Overleg met de federale minister van Justitie
omtrent het onderzoek naar de relatie tussen al-
lochtone jongeren en criminaliteit

Op 26 maart laatstleden heb ik een protocolak-
koord afgesloten met de federale minister van
Justitie met het oog op een intensieve en con-
structieve samenwerking aan een complemen-
tair beleid ten opzichte van alles wat zich af-
speelt in het grensgebied tussen een justitieel en
een veiligheidsbeleid enerzijds en een integraal
en kwaliteitsvol welzijns- en gezondheidsbeleid
anderzijds, en dit ten aanzien van zowel daders
als slachtoffers, volwassenen als minderjarigen.

De resultaten van het onderzoek waarnaar de
Vlaamse volksvertegenwoordiger verwijst,
evenals de adviezen die in dat verband werden
geformuleerd, zullen aan bod komen op het
structureel overlegplatform dat omtrent de af-
handeling van "jeugddelinquentie-minderjari-
gen" zal worden opgezet.

3. Vormen van structurele samenwerking tussen
Welzijn, Onderwijs en Jeugd

– Integrale jeugdhulpverlening

In het concept "integrale jeugdhulpverle-
ning" is Onderwijs één van de zes initiële

partners die in de toekomst hun activiteiten
met betrekking tot jongeren grondig op el-
kaar zullen moeten afstemmen.

In de verdere operationalisering van de inte-
grale jeugdhulpverlening zullen de drie
proefregio's een grote inbreng hebben. In
die proefregio's zal de betrokkenheid van de
zes sectoren gegarandeerd zijn via hun verte-
genwoordiging in de respectieve regionale
stuurgroepen.

Bovendien is het de bedoeling dat alle er-
kende actoren uit de zes betrokken sectoren
actief en verplicht deelnemen aan het project
integrale jeugdhulpverlening.

– Samenwerkingsinitiatief Welzijn, Onderwijs,
Koning Boudewijnstichting, SIF met betrek-
king tot time-outprojecten (SIF : Sociaal Im-
pulsfonds  –  red.)

Vanuit welzijnsperspectief wil men de zelf-
standigheid en weerbaarheid bevorderen van
wie in verhoogde mate kwetsbaar is, opdat
alle ontwikkelingsmogelijkheden die worden
geboden, worden benut. Het onderwijsbeleid
staat ervoor in dat kinderen en jongeren les
en vorming krijgen om hun kansen en moge-
lijkheden in het volwassen leven tot ontwik-
keling te brengen.

Vanuit die gemeenschappelijke visie van on-
derwijs- en welzijnsbeleid heb ik mij geënga-
geerd om samen met mijn collega van On-
derwijs, de Koning Boudewijnstichting en het
SIF een aantal "time-outprojecten" (type
"time-out" met schoolvervangende program-
ma's), die het resultaat zijn van een doorge-
dreven samenwerking van de comités voor
bijzondere jeugdzorg (CBJ's), centra voor
leerlingenbegeleiding (CLB's) en schooldi-
recties, in 2001 te cofinancieren.

Wij werken dit jaar samen met het oog op af-
stemming, en verrichten tegelijkertijd onder-
zoek naar een structurele positionering van
de initiatieven rond leerplichtproblemen.

Concreet worden de inspanningen gebun-
deld rond de volgende items :

het opstellen van een inventaris van de be-
staande initiatieven inzake onderwijsbetrok-
ken projecten (van de organiserende instan-
ties en de variëteit rond curatie en preventie),
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het uitwerken van criteria rond de modalitei-
ten van rekrutering (wie en op welk mo-
ment) en van opvolging omtrent reïntegratie
in het regulier onderwijs.

Een permanent forum zal overleg plegen
rond het proces van het engagement van de
scholen en van de samenwerkingsmodalitei-
ten. Het is tenslotte de ambitie om de inhoud
van de time-outprojecten af te stemmen op
de doelstellingen van het onderwijs.

– Interdepartementale werkgroep Welzijn  –
Onderwijs

Deze werkgroep, die op regelmatige basis op
het niveau van de secretaris generaal verga-
dert, beschrijft de raakvlakken tussen onder-
wijs, gezondheid, cultuur, stedelijk beleid en
het ruime veld van welzijnswerkvormen
zoals huistaakbegeleiding, gezinsondersteu-
ning, groepswerk, buurtwerk, straathoek-
werk en andere.

Hij heeft reeds enkele ontwerpvoorstellen
geformuleerd :

afstemming van de registratiesystemen die in
de begeleiding en de hulpverlening worden
gebruikt ;

een beleidsoverschrijdend actieplan tegen
"antisociaal gedrag op school" ;

aanpak van de vloeiende overgang van kin-
deropvang naar onderwijs, met bijzondere
aandacht voor kansarme kinderen ;

afstemming van de visies inzake buiten-
schoolse opvang ;

samenwerking rond ondersteuning van parti-
cipatie van kansarme ouders in het schoolge-
beuren ;

afstemming rond de doorstroming van de al-
lochtone kinderen in het onderwijs ;

uitwisseling van informatie over de juiste
draagwijdte van de dienstverlening door de
bestaande info- en klachtenlijnen met het
oog op stroomlijning ;

systematische informatie-uitwisseling over
lopende projecten of resultaten van afgeslo-
ten wetenschappelijk onderzoek.

– Lokaal en/of regionaal georiënteerd jeugd-
beleid

Beleidsbeslissingen van lokaal en/of regio-
naal belang worden best ontwikkeld op lo-
kaal en/of regionaal niveau.

Het principe van subsidiariteit tussen de me-
deoverheden krijgt ook vorm in een gede-
centraliseerd jeugdbeleid via diverse decre-
tale kaders  –  onder meer de gemeentelijke
en provinciale jeugdwerkbegeleidingsplan-
ning, de planning uit het oogpunt van het So-
ciaal Impulsfonds, de werking van de preven-
tiecellen van de comités voor bijzondere
jeugdzorg en de organisatie van de buiten-
schoolse kinderopvang. Typerend voor deze
gedecentraliseerde aanpak is het belang dat
wordt gehecht aan het totstandkomen van
een representatief, lokaal georiënteerd over-
leg van de betrokken actoren.

In dat licht neem ik mij voor de aanzet te
geven tot een raamdecreet dat de preventie
m.b.t. de jeugd nu situeert binnen de beleids-
domeinen Welzijn en Gezondheid en op het
lokale niveau.

Daarbij dient evenwel een openheid te wor-
den verrekend naar verdere afstemming op
het bredere preventiebeleid m.b.t. de jeugd,
zoals andere sectoren van het Vlaamse be-
leidsniveau dat al dan niet expliciet ontwik-
kelen. Deze aansluiting zal eventueel kunnen
passen in een Vlaams geïntegreerd algemeen
preventiebeleid m.b.t. jeugd. Bij het uitwer-
ken van een dergelijk geïntegreerd beleid zal
ook de afstemming met het federale niveau
aan de orde zijn. Een intersectorale werk-
groep "algemene preventie" vanuit de admi-
nistraties en andere actoren uit de beleidsdo-
meinen Welzijn en Gezondheid zal eerlang
worden samengesteld bij de administratie
Gezin en Maatschappelijk Welzijn.

– Adviesfunctie

De Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeen-
schap heeft als opdracht, op eigen initiatief
of op verzoek van de Vlaamse regering of
van het Vlaams Parlement, gemotiveerd ad-
vies uit te brengen over alle aangelegenhe-
den m.b.t. jeugd.

In uitvoering van zijn adviestaak kan de
Jeugdraad onder meer regelmatig overleg
plegen over jeugdproblematieken en bijzon-
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dere aandacht schenken aan de welzijnspro-
blemen (decreet van 24 maart 1982 houden-
de oprichting van een jeugdraad voor de
Vlaamse Gemeenschap, Belgisch Staatsblad
4 juni 1982).

– Beleidsinformatie

Via Internet (http://www.wvc.vlaanderen.be
/jeugd/) wordt een site "Jeugd" aangeboden,
die beleidsgerichte informatie bundelt vol-
gens de volgende rubrieken :

Kind en Gezin (het welzijn en de maatschap-
pelijke positie van kinderen, zwangerschap,
kinderverzorging, kinderopvang, adoptie)

Kinderrechten (Kinderrechtencommissari-
aat, rechten van kinderen en jongeren tot 18
jaar)

Veilig genieten (info voor jongeren over vei-
lige seks)

Jeugdwerk

Onderwijs (o.m. studietoelagen, centra voor
leerlingenbegeleiding, Infolijn Onderwijs)

Werk (startbanen voor jongeren)

Beleid en beheer (diverse beleidsnota's, inte-
grale jeugdhulpverlening)

Internationale jongerenprogramma's

Regelgeving

Wegwijs in de administratie (o.m. de Jolijn
voor klachten en vragen over de bijzondere
jeugdbijstand)

Publicaties van het Ministerie van de Vlaam-
se Gemeenschap

Nuttige links voor en over kinderen, jonge-
ren en hun ouders en begeleiders

4. Maatregelen die vanuit gezamenlijk overleg Wel-
zijn, Onderwijs en Cultuur worden genomen ter
bevordering van de leefsituatie van maatschappe-
lijk kwetsbare jongeren

Aan de werking van de CBJ's is een preventie-
werking verbonden. Jaarlijks is op de begroting
van het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand een
budget van ongeveer 5 miljoen frank ter be-

schikking voor de comités om preventieprojec-
ten op te zetten. Deze projecten hebben priori-
tair tot doel het welzijn van de "maatschappe-
lijk meest kwetsbare jongeren en hun leefsitu-
atie" te verhogen.

In de voorbije jaren richtten de preventiewer-
kingen van de comités zich met hun aanbod
reeds sterk naar onderwijs. In het kader van een
verhoogde samenwerking met de CLB's wordt
dit jaar uitsluitend gefocust op projecten die ge-
situeerd zijn op het snijvlak Welzijn  –  Onder-
wijs. Er komen voor (extra) subsidiëring met
andere woorden alleen projecten in aanmerking
die de samenwerking tussen Welzijn (in casu de
bijzondere jeugdbijstand) en Onderwijs stimule-
ren.

Op dit ogenblik vonden reeds een tweetal over-
legvergaderingen met Onderwijs plaats. Op
basis van de uitwisseling van wederzijdse be-
hoeften en probleempunten wordt aan de pro-
jecten verder vorm gegeven. Zodra de gefinali-
seerde projecten bij mijn bevoegde administra-
tie zijn ingediend, kan omtrent de concrete in-
vulling meer gedetailleerde informatie worden
verstrekt.

(Antwoord Bert Anciaux : blz. 1732 ; antwoord
Marleen Vanderpoorten : blz. 1744  –  red.)

Vraag nr. 166
van 12 april 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Armoedebeleid  –  Federale subsidies

Coördinatie in het armoedebeleid, en dus ook in de
genomen beleidsopties, is belangrijk. Het armoede-
beleid in Vlaanderen wordt gecoördineerd door de
minister, die in deze functie geregelde contacten
onderhoudt met haar collega's.

De Nationale Loterij steunt projecten die gericht
zijn op armoedebestrijding, net zoals de Koning
Boudewijnstichting en andere aanverwante (fede-
rale) stichtingen.

1. Werd er over de steun van de Nationale Loterij,
de Koning Boudewijnstichting en andere stich-
tingen, en over de genomen opties daarbij, door
de federale staatssecretaris van Maatschappelij-
ke Integratie overleg gepleegd met de minister ?

2. Welke projecten in Vlaanderen krijgen steun
van deze stichtingen ? Voor welke bedragen ?
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3. Krijgen zij ook extra steun vanuit het Vlaamse
beleid ? Hoe en voor welke bedragen ?

Antwoord

1. De federale minister voor Maatschappelijke In-
tegratie vroeg tot nu toe aan de Vlaamse minis-
ter belast met de coördinatie van het armoede-
beleid enkel advies over de projecten gericht op
armoedebestrijding ingediend bij de Nationale
Loterij. Omdat het wel nuttig kan zijn om de
subsidiestromen beter op elkaar af te stemmen
en de selectieprocedure doorzichtiger te maken,
heeft de federale regering besloten het systeem
te wijzigen met het oog op de subsidies van
2001. Concrete gegevens hierover zijn mij nog
niet ter beschikking gesteld.

Bij de andere stichtingen word ik als dusdanig
niet betrokken bij de selectie van projecten. Oc-
casioneel wordt er op de deskundige binnen de
administratie een beroep gedaan om in de selec-
tiecommissies te zetelen.

2. Wij zijn niet geïnformeerd over de Vlaamse
projecten die vanuit de andere stichtingen steun
krijgen.

Enkel wanneer deze projecten ons volledige in-
zage geven in hun begroting en rekeningen  –
bij een subsidieaanvraag aan ons  –  krijgen we
zicht op de projectensteun die zij vanuit andere
bronnen ontvangen.

3. Wanneer initiatieven inzake armoedebestrijding
door de Vlaamse Gemeenschap worden ge-
steund, gebeurt dit in het kader van haar eigen
beleid en regelgeving.

Er is momenteel geen link met eventuele steun
vanuit de betrokken stichtingen.

Vraag nr. 45
van 21 maart 2001
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Zorgverzekering  –  Brussel

In verband met de invoering van de Vlaamse zorg-
verzekering in Brussel doet zich het probleem voor
dat het Brussels zorgaanbod voor bejaarden dat
door Vlaanderen is erkend, erg mager is.

Wat de rusthuizen betreft, is het bekend dat zelfs
de OCMW-instellingen die tweetalig zouden moe-
ten zijn, dat in werkelijkheid niet zijn.

Bovendien zouden er ook een aantal juridische be-
zwaren zijn tegen het afsluiten van samenwerkings-
verbanden tussen de Vlaamse overheid en de bi-
communautaire sector in Brussel.

Een Brussels advocatenkantoor zou thans bezig
zijn met het nagaan van de toepasbaarheid van het
decreet op de zorgverzekering in Brussel. Op 5
maart zou er een tussentijds verslag worden afgele-
verd.

1. Kan de minister dit bevestigen ?

2. Kan hij informatie verstrekken over de inhoud
van dat tussentijds verslag ?

3. Blijft de minister erbij dat de Vlaamse zorgver-
zekering er pas kan komen als er een oplossing
is voor Brussel ?

VLAAMS MINISTER
VAN CULTUUR, JEUGD,
BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BERT ANCIAUX
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Antwoord 

Inderdaad, op 2 februari 2001 werd tussen de
Vlaamse Gemeenschap,vertegenwoordigd door de
directeur-generaal van de administratie Gezin en
Maatschappelijk Welzijn, en het advocatenkantoor
CVBA Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpa-
trick & Cerfontaine een overeenkomst afgesloten
waarbij laatstgenoemde de opdracht kreeg een
model uit te werken voor een operationalisering
van de Vlaamse zorgverzekering in Brussel.

De duur van de studieopdracht is twee maanden,
met ingang van datum van ondertekening. Een tus-
sentijds rapport werd zoals afgesproken op 5 maart
afgeleverd. Het eindrapport met de volledig uitge-
werkte oplossingen voor de knelpunten wordt ui-
terlijk 2 mei afgeleverd. Op dat ogenblik zal ik het
parlement alle informatie verstrekken over de in-
houd van de studie.

Uiteraard blijf ik bij mijn standpunt dat de Vlaam-
se zorgverzekering er pas kan komen indien er een
oplossing is voor Brussel.

Vraag nr. 46
van 30 maart 2001
van mevrouw PATRICIA CEYSENS

Musea  –  Bezoekersaantallen

Op mijn schriftelijke vraag van 3 maart 2000 om-
trent de kindvriendelijkheid van de musea ant-
woordde de minister: "De Vlaamse musea hebben
een educatieve opdracht t.a.v. kinderen en jonge-
ren. Veel musea bieden aangepaste activiteiten aan
voor kinderen en jongeren ..." (Bulletin van Vragen
en Antwoorden nr. 12 van 5 mei 2000, blz. 110 1   –
red.). Dit is geen vrijblijvende beleidsdoelstelling.
Om ze te kunnen evalueren, kreeg ik graag volgen-
de bijkomende informatie.

1. Welke bezoekersaantallen noteerden de Vlaam-
se musea in 1999 en 2000 ?

2. Welk aandeel namen kinderen hierin (absolute
getallen en percentages) ?

Antwoord

1. De bezoekersaantallen voor de musea in Vlaan-
deren voor het jaar 2000 zijn nog niet beschik-
baar. De cijfers van de afdeling Planning en Sta-
tistiek (APS) voor de jaren 1997, 1998 en 1999,
uitgedrukt in % van de bevolking, zijn :
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Museum- en tentoonstel- Lager Secundair HOBU Univ. Totaal
lingsbezoek
Jaar 1997

Nooit 67,4 48,9 33,9 22,2 52,1
Eens per jaar 14,0 22,5 24,8 22,6 19,6
Meerdere keren per jaar 15,7 23,9 34,9 46,0 24,0
Maandelijks of meer 2,9 3,7 6,2 9,3 4,3

Bezoek aan museum en tentoonstelling volgens opleiding (%). Bron : APS-survey 1997+1998

Museum- en tentoonstel- Lager Secundair HOBU Univ. Totaal
lingsbezoek
Jaar 1998

Binnenland 17,3 25,2 37,5 56,1 38,8
Buitenland 7,6 11,5 22,7 35,8 18,0

Bezoek aan museum en tentoonstelling binnen- of buitenland, volgens opleiding (%). Bron : APS-survey
1999



Museum- en tentoonstel- Totaal <25 25-34 35-44 45-54 65+
lingsbezoek
Jaar 1998 per leeftijdsgroep

Binnenland 29,0 35,3 22,8 26,5 30,7 31,7 30,9
Buitenland 14,9 17,2 12,5 13,0 15,5 17,1 16,3

Bezoek aan museum en tentoonstelling binnen- en buitenland, volgens leeftijd (%). Bron : APS-survey
1999

(HOBU : hoger onderwijs buiten de universiteit  –  red.)
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Een derde van de bevolking beweert meermaals
per jaar een tentoonstelling of museum te be-
zoeken. Grote verschillen tussen mannen en
vrouwen worden niet geconstateerd. Jongeren
doen zeker niet onder voor oudere leeftijds-
groepen. Het opleidingsniveau toont de groot-
ste verschillen : hoe hoger opgeleid, hoe vaker
een museum of tentoonstelling wordt bezocht.

In opvolging van de erkenning van musea werd
in 2000 een begin gemaakt met het opvragen
van beleidsrelevante gegevens : personeelsgege-
vens, financiële gegevens en bezoekersaantal-
len.

De resultaten van de bezoekersaantallen zien er
als volgt uit.

Naam museum of samenwerkingsverband Totaal aantal bezoekers in '99

Museum voor Sierkunst en Vormgeving 37.336
Stedelijke Musea Ieper 257.342
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 133.555
Museum voor Schone Kunsten 42.911
Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 33.463
Openluchtmuseum Bokrijk 401.655
Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim 190.141
Etnografisch museum 31.699
Museum Plantin-Moretus 68.699
Provinciaal Archeologisch Museum voor Zuid-Oost-Vlaanderen 33.495
Museum Dr. Guislain 20.100
Museum Dhondt-Dhaenens 5.025
Provinciaal Museum Sterckshof – Zilvercentrum 43.137
Museum Kempenland 4.677
Groeningemuseum 152.431
Gruuthusemuseum 507.177
Archeologisch Museum 4.591
Museum voor Volkskunde 33.289
Nationaal Vlas-, Kant- en Linnenmuseum 49.254
Provinciaal Gallo-Romeins Museum 104.267
Museum voor Moderne Kunst  –  Museum Constant Permeke 42.705
Stedelijke Musea Kortrijk 23.101
Museum voor de Oudere Technieken 15.378
Speelgoedmuseum Mechelen VZW 75.839
Museum van Deinze en Leiestreek 15.172
Museum Vlaamse Minderbroeders VZW 10.366
Stedelijke Musea Leuven 32.122

Totaal bezoekers erkende (opgegeven) musea in '99 2.368.927
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Een belangrijke kanttekening bij deze cijfers
betreft hun betrouwbaarheid en hun juistheid.
Op dit ogenblik bestaat er immers geen eenvor-
mig systeem voor de registratie van bezoekers-
aantallen in musea.

De administratie startte dit voorjaar met een
publieksonderzoek in de musea waarbij zowel
kwantitatieve als kwalitatieve gegevens worden
geregistreerd bij 25 proefmusea. Dit onderzoek
richt zich tot de Nederlandstalige (Vlaamse)
museumbezoeker en heeft als doel een advies te
kunnen geven aan de musea in verband met
communicatie en marketing naar specifieke
doelgroepen.

2. Het aandeel kinderen in de bovengenoemde
aantallen is onbekend. Zoals hierboven gesteld,
kan deze vraag slechts worden beantwoord in-
dien alle musea eenzelfde geautomatiseerd regi-
stratiesysteem voor bezoekers zouden gebrui-
ken. In Nederland gebeurt dit voor die musea
welke aangesloten zijn bij de Museumjaarkaart,
een privé-initiatief van een bankinstelling waar-
bij de initiatiefnemer de plaatsing van de zeer
dure apparatuur voor zijn rekening neemt.

Vraag nr. 47
van 30 maart 2001
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

De Vaartkapoen Molenbeek  –  Werking

Het is niet de eerste maal dat ik opmerkingen for-
muleer over het feit dat een aantal Vlaamse instel-
lingen in Brussel de voeling met de Vlaamse ach-
terban volledig hebben verloren, of zich uitsluitend
richten op een zeer exclusief publiek.

Het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen (VK)
in Sint-Jans-Molenbeek is daar een sprekend voor-
beeld van.

Het is gelegen in een buurt waar nogal wat vreem-
delingen wonen en de werking is voornamelijk
daarop gericht. De Vlaamse verenigingen haken af
en zoeken elders hun heil. Het blaadje dat in alle
Brusselse gemeenten wordt verspreid onder de
Vlaamse inwoners en dat de verenigingen de gele-
genheid biedt om hun activiteiten aan te kondigen,
wordt overigens al vijf jaar niet meer uitgegeven.

Ook het bestuur van De Vaartkapoen heeft nog
weinig uitstaans met het verenigingsleven van
Sint-Jans-Molenbeek. Op de algemene vergadering

van 1999 kwamen derhalve nog maar dertien verte-
genwoordigers van 48 verenigingen opdagen. Er
werd hen gevraagd in te stemmen met de coöptatie
van negen leden van de raad van bestuur, die zelfs
niet eens de moeite namen om aanwezig te zijn om
zichzelf voor te stellen. In 2000 werd de gemeen-
schapsraad niet meer bijeengeroepen.

Het Vlaamse verenigingsleven in Molenbeek voelt
zich in de steek gelaten.

1. Is de minister op de hoogte van die situatie ?

2. Is het normaal dat de financiële middelen van
de Vlaamse Gemeenschap op die wijze worden
aangewend ?

3. Hoe vaak en op welke wijze wordt de werking
van de verschillende gemeenschapscentra in
Brussel geëvalueerd ?

4. Wordt het Vlaamse verenigingsleven bij die
evaluatie betrokken ?

Antwoord

De verantwoordelijkheid voor de sturing en evalu-
atie van elk van de Brusselse gemeenschapscentra
ligt bij de inrichtende overheid, de Vlaamse Ge-
meenschapscommissie (VGC). Het komt dus in de
eerste plaats het bevoegde collegelid van de VGC,
de heer R. Delathouwer, toe te onderzoeken of de
bezorgdheid van de Vlaamse volksvertegenwoordi-
ger terecht is.

Het is de rol van de Vlaamse Gemeenschap om via
het decreet op het gemeentelijk cultuurbeleid het
algemene kader aan te reiken waarbinnen de
Vlaamse Gemeenschapscommissie haar autonomie
kan realiseren.

Op dit ogenblik gebeurt dat via een "beleidsplan
culturele centra", waarin alle gemeenschapscentra
ten aanzien van alle erkende Nederlandstalige ver-
enigingen en ten aanzien van alle Vlaamse Brusse-
laars een aantal elementaire functies moeten opne-
men : informatie, ontmoeting, programmatie, belan-
genbehartiging, enzovoort. De gemeenschapscen-
tra streven daarbij een evenwicht na tussen de aan-
dacht voor de wat traditionelere Vlaamse vereni-
gingen en een openheid naar andere gemeenschap-
pen.

Over de situatie in De Vaartkapoen heb ik, om bo-
vengenoemde redenen, geen gedetailleerde analyse



gemaakt. Op de vragen van de Vlaamse volksverte-
genwoordiger wil ik wel het volgende antwoorden.

1. Of het Vlaamse verenigingsleven er zich in de
steek gelaten voelt, weet ik niet. Er zijn me al-
leszins geen klachten van die verenigingen zelf
bekend.

Ik wil ook tegenspreken dat De Vaartkapoen
zich exclusief zou richten naar een publiek van
migranten. De werking kenmerkt zich integen-
deel door een geïntegreerde aanpak naar ver-
schillende categorieën en thema's, van school-
opbouwwerk tot sociaal restaurant en van mo-
deshows voor de derde leeftijd tot de VK-club.
Alle verenigingen krijgen bovendien een op-
roep om lid te worden van de algemene verga-
dering.

Het probleem van het engagement in algemene
vergaderingen beperkt zich niet tot De Vaartka-
poen, en heeft meer te maken met een steeds
toenemende belasting van vrijwilligers dan met
de oriëntatie van de gemeenschapscentra zelf.
Ik wil hier benadrukken dat ik het een prioritai-
re taak van alle gemeenschapscentra blijf vin-
den dat zij die belasting voor vrijwilligers zoveel
mogelijk wegnemen en hun participatie aan het
beleid van het gemeenschapscentrum verster-
ken.

2. Ik zie bijgevolg geen enkel probleem in de wijze
waarop de middelen van de Vlaamse Gemeen-
schap worden aangewend.

3. De evaluatie van de gemeenschapscentra in
Brussel door de Vlaamse Gemeenschap gebeurt
dus jaarlijks op basis van een beleidsplan van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

4. Het plaatselijke verenigingsleven wordt via een
oproep tot deelname aan de algemene vergade-
ring bij de werking van het gemeenschapscen-
trum betrokken. Ook zitten vertegenwoordigers
van dat verenigingsleven (via de regionale koe-
pels) in de advieswerkgroep "gemeenschaps-
centra".

Het nieuwe decreet op het gemeentelijke cultuur-
beleid legt de verantwoordelijkheid voor de ge-
meenschapscentra in Brussel exclusief bij de
Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daarnaast kun-
nen ook gemeentelijke cultuurdiensten onder be-
paalde voorwaarden worden gesubsidieerd, waar-
door in een aantal gevallen de band tussen ge-

meenschapscentrum en gemeente kan worden ver-
sterkt.

De regels inzake werking, personeel, beheer en
dergelijke staan voor de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie niet vermeld in het decreet, maar wor-
den geregeld via een convenant tussen de VGC en
de Vlaamse Gemeenschap. Het convenant wordt
nu onderhandeld en zal zich beperken tot de cru-
ciale aspecten, om de VGC voldoende beleidsruim-
te te geven.

Ik wil daarbij meegeven dat voor mij alleszins de
graad van participatie van het Vlaamse vereni-
gingsleven en de Brusselse Vlamingen en de zicht-
baarheid van inspanningen van het Vlaams beleid
twee van de aandachtspunten zijn.

Vraag nr. 48
van 12 april 2001
van de heer FILIP DEWINTER

Musea  –  Niveau-indeling

In Vlaanderen zijn de erkende musea ingedeeld in
drie niveaus : basisniveau ; regionaal niveau ; lande-
lijk niveau.

Erkende musea ingedeeld in het basisniveau krij-
gen na het decreet van 20 december 1996 en de uit-
voeringsbesluiten van 7 april 1998 geen werkings-
subsidies meer van de Vlaamse Gemeenschap.

De voorwaarden voor erkenning zijn voor alle
musea gelijk. Binnen de erkenning werd een verbe-
teringsgraad ingebouwd als stimulans naar een
constante kwaliteitsverbetering.

1. Wordt hier niet met twee maten gemeten, ver-
mits men hier toch uitsluitend over erkende
musea spreekt en weet dat de erkenningsvoor-
waarden voor alle musea identiek zijn ?

Wordt door het indelen van de musea en de
daaruit voortvloeiende verschillende werkings-
subsidies de gelijkheid van rechten niet ge-
schonden ?

2. De verschillen in werkingssubsidies variëren
van 0 frank tot 8.500.000 frank.

Is dit verschil niet te groot om nog aanvaard-
baar te zijn ?
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Antwoord

1. Er zijn diverse instrumenten in het museumde-
creet: erkenning én indeling, werkingssubsidies
én projectsubsidies.

De erkenning van musea is de belangrijkste pij-
ler van het nieuwe museumdecreet naar het pu-
bliek toe. De voorwaarden tot erkenning zijn in-
houdelijk/museologisch verantwoorde criteria
toepasselijk op alle musea.

Uitgangspunt is de internationale definitie van
"museum" zoals goedgekeurd door ICOM (In-
ternational Council of Museums) : "Het muse-
um is een permanente instelling, zonder winst-
bejag, ten dienste van de gemeenschap en haar
ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die
de materiële getuigenissen van de mens en zijn
omgeving verwerft, beheert, bewaart en bevei-
ligt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert
en hierover informeert voor doeleinden van stu-
die, educatie en genoegen". Er worden eisen ge-
steld op het vlak van de museale werking  –  een
evenwichtige en professionele uitoefening van
de vier basisfuncties  –  en van het management.

Door een erkenning biedt het museum aan zijn
partners en het publiek duidelijkheid omtrent
de kwaliteit van zijn werking. De erkenning
door de Vlaamse Gemeenschap kan als kwali-
teitsstandaard gelden voor alle overheidsni-
veaus en instellingen in Vlaanderen. Alle erken-
de musea hebben bewezen kwaliteitsvolle
musea te zijn. De voorwaarden voor erkenning
zijn dus een minimumstandaard, gelijk voor alle
musea.

Erkende musea worden ingedeeld in drie ni-
veaus: het basisniveau, het regionale niveau en
het landelijke niveau.

De criteria voor indeling hebben betrekking op
het cultuurhistorisch belang van de collectie, de
wijze waarop de culturele verantwoordelijkheid
wordt ingevuld, de uitstraling van de museum-
werking (lokaal, regionaal, landelijk/internatio-
naal). Daarnaast worden "hogere" eisen gesteld
inzake de professionaliteit en de kwaliteit in de
uitvoering van de museumfuncties en van het
management. De voorwaarden voor indeling
maken een onderscheid tussen een basisniveau,
een regionaal niveau en een landelijk/interna-
tionaal niveau.

Bij de implementatie van het museumdecreet
werd gekozen voor een complementair beleid.

De indeling van musea stelt de Vlaamse Ge-
meenschap in staat afspraken te maken en tot
een taakverdeling te komen met de verschillen-
de overheden, in casu met de provincies, onder-
meer over de subsidiëring van musea. Dit resul-
teerde in overeenkomsten tussen de Vlaamse
Gemeenschap en de provincies. De Vlaamse
Gemeenschap verleent werkingssubsidies aan
erkende musea ingedeeld bij het landelijke ni-
veau ; de provincie aan erkende musea inge-
deeld bij het regionale niveau. Musea ingedeeld
bij het basisniveau kunnen gesteund worden
door de betrokken gemeente/stad.

Tegelijk werd bij de implementatie van het mu-
seumdecreet uitdrukkelijk gekozen voor een
subsidiebeleid dat stimulansen geeft tot de uit-
bouw van een professionele werking, met het
accent op projectsubsidies. Via de jaarlijkse the-
ma's van beleidsaccenten voor projectsubsidies
is het mogelijk om fasegewijs bijzondere aan-
dacht te vragen voor de talloze achterstanden.
Alle erkende musea kunnen projectsubsidies
aanvragen: voor bepaalde thema's bij de provin-
cie, voor andere thema's bij de Vlaamse Ge-
meenschap.

2. De werkingssubsidies zijn een forfaitair bedrag,
bedoeld om de kosten voor de dagelijkse muse-
ale werking, alsook voor een kern van perso-
neelsleden te ondersteunen. De indeling resul-
teert in een gedifferentieerd systeem van een
forfaitaire werkingssubsidie voor erkende
musea volgens niveau van indeling, waarbij elk
bestuursniveau een bijdrage levert.

Op dit ogenblik bedraagt de werkingssubsidie
van de Vlaamse Gemeenschap 9.500.000 frank
(235.498,85 euro) per erkend museum ingedeeld
bij het landelijke niveau.

Aan de erkende musea ingedeeld bij het regio-
nale niveau wordt nu een beperkte werkings-
subsidie toegekend door de provincies. Een wij-
ziging van het uitvoeringsbesluit, dat recentelijk
werd goedgekeurd door de Vlaamse regering,
bepaalt dat de Vlaamse Gemeenschap ook aan
een erkend museum ingedeeld bij het regionale
niveau een beperkte werkingssubsidie van
2.000.000 frank (49.578,70 euro) kan toekennen.
Deze subsidie moet het mogelijk maken dat ook
deze musea een proeffunctie uitbouwen voor
musea ingedeeld bij het basisniveau  –  dus ter
versterking van hun bovenregionale netwer-
king. Samen met een subsidie van de betrokken
provincie, betekent dit een bedrag dat in ver-
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houding staat tot de subsidies aan landelijk in-
gedeelde instellingen.

Het toekennen van werkingssubsidies aan er-
kende musea ingedeeld bij het basisniveau door
de Vlaamse Gemeenschap wordt niet oppor-
tuun geacht. Het is de optie dat zij in de eerste
plaats de mogelijkheden van projectsubsidies
maximaal benutten voor verdere professionali-
sering. Tegelijk worden initiatieven gestimu-
leerd tot uitbouw van netwerken van musea met
het oog op schaalvergroting, netwerken van ex-
pertise. Op langere termijn zal het basisniveau
worden geïntegreerd in het erfgoedbeleid via
het instrument van de erfgoedconvenants.

Bij het uittekenen van het museumdecreet werd
duidelijk dat een belangrijk deel van het patri-
monium in een ruimer kader diende te worden
ondergebracht.De verdere ontwikkeling en pro-
filering van het cultureel erfgoed wordt onder
andere verwezenlijkt via de erfgoedconvenants
met steden en gemeenten (nu experimentele
convenantprojecten met Antwerpen, Gent en
Brugge) en de experimentele subsidies ontslui-
ting cultureel erfgoed  –  vanuit een inhoudelij-
ke ontwikkeling van een geïntegreerd cultuur-
beleid, niet zozeer vanuit financiële prioriteiten,
al zijn die er. Daarnaast is er het decreet inzake
het gemeentelijk cultuurbeleid, met instellingen
en activiteiten rond cultuurcreatie, erfgoed, so-
ciaal-cultureel werk en jeugdwerk.

Vraag nr. 49
van 12 april 2001
van de heer DOMINIEK LOOTENS-STAEL

Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek  –  Folders

Onlangs trof ik in de Hoofdstedelijke Openbare
Bibliotheek (HOB), die zoals de minister weet vol-
ledig wordt gesubsidieerd door de Vlaamse over-
heid, een folder aan met de titel "Les Flamands à
Bord du Titanic". Bij nader toezien bleek het niet
om een Vlaamsonvriendelijk voorstel van een of
andere Franstalige organisatie te gaan, maar om
een tentoonstelling in de Gentse Sint-Pietersabdij
over de Vlamingen die aan boord waren van de Ti-
tanic. Het bleek ook om een volledig Franstalige
folder te gaan, waarvan in de  –  Nederlandstalige
–  Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek niet eens
een Nederlandstalige versie was terug te vinden.

1. Is de minister, als minister van Cultuur en Brus-
selse Aangelegenheden  –  twee bevoegdheden

die in deze veel met elkaar te maken hebben  –
het ermee eens dat het niet geoorloofd of zelfs
normaal is dat de Vlaamse overheid in de
Vlaamse hoofdstad ééntalig Franse publiciteit
voert ?

Is het geoorloofd of zelfs normaal dat de
Vlaamse overheid dit dan nog precies doet in de
Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, die toch
volledig wordt gesubsidieerd door de Vlaamse
overheid ?

Is het geoorloofd of zelfs normaal dat de
Vlaamse overheid er bovendien in slaagt niet
ten minste ook in een Nederlandstalige brochure
te voorzien in dezelfde Hoofdstedelijke Open-
bare Bibliotheek ?

2. Wie is verantwoordelijk voor de bedeling en
welke maatregelen worden terzake genomen ?

3. Welke talen worden gebruikt op de betrokken
tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij en bij de
aanverwante activiteiten ?

Antwoord

Ik kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger gerust-
stellen, mijn medewerker deed zijn bezoek aan de
HOB over en trof er nog exemplaren van de be-
wuste folder aan  –  enkel in het Nederlands. Het is
dan ook mijn vermoeden dat de nachtrust van de
Vlaamse volksvertegenwoordiger verstoord is door
een ongelukkige timing : de Nederlandstalige fol-
ders zullen, in tegenstelling tot de Franstalige, eer-
der uitgeput geweest zijn. Wat niet zo verwonder-
lijk is in een Nederlandstalige bibliotheek.

De HOB ziet er overigens steeds nauwgezet op toe
dat het aanbod infofolders uitsluitend of hoofdza-
kelijk Nederlandstalig is.

Van het gebruik van talen op de tentoonstelling in
de Sint-Pietersabdij kan de Vlaamse volksverte-
genwoordiger zichzelf gaan vergewissen. Ze is im-
mers verlengd tot 10 juni. De tentoonstelling is
enkel te bezoeken met audioguide in het Neder-
lands én in het Frans.

Ik mag ten slotte hopen dat de Vlaamse volksver-
tegenwoordiger de HOB niet uitsluitend bezoekt
om folders te tellen, maar ook af en toe eens om
een goed boek te ontlenen ...
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Vraag nr. 50
van 12 april 2001
van mevrouw SIMONNE JANSSENS-VANOPPEN

Maatschappelijk kwetsbare jongeren  –  Beleids-
coördinatie

Zie :
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelij-
ke Kansen
Vraag nr. 162
van 12 april 2001
van mevrouw Simonne Janssens-Vanoppen
Blz. 1721

Antwoord

1. Ik heb, in mijn hoedanigheid van minister be-
voegd voor Jeugd, verschillende contacten
gehad met de minister bevoegd voor Justitie.
Het was trouwens de eerste doelstelling om te
trachten tot een overeenstemming te komen
tussen onze beide bevoegdheidsdomeinen.

Deze algemene contacten hebben nog niet gere-
sulteerd in concrete maatregelen.

Daarnaast zijn er wel een aantal concrete pro-
blemen die zich soms acuut voordoen en waar-
voor ik wel tracht een oplossing te vinden in
overleg met mijn federale collega, zoals bijvoor-
beeld in het dossier van de billijke vergoeding.
Maar persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om
een globaal beleid te kunnen ontwikkelen, veel-
eer dan telkens ad hoc te moeten reageren.

Ik hoop dan ook dat de opmaak van het Vlaams
jeugdbeleidsplan hiervoor een kader kan bie-
den. Het is nu reeds duidelijk dat dit plan enke-
le aandachtspunten zal bevatten omtrent de af-
stemming met het federale niveau.

2. Ik heb nog geen pogingen ondernomen om het
stilzwijgen te doorbreken in dit dossier. Ik meen
dat het aan een federale minister zelf toekomt
te oordelen of en wanneer hij antwoordt op de
vraag van een adviesorgaan, zoals de Jeugdraad
voor de Vlaamse Gemeenschap.

Ik betreur wel dat dit nog niet gebeurd is.

3. Op het kabinetsniveau is er geen structurele sa-
menwerking specifiek rond dit thema.

Binnen de administratie zijn er wel een aantal
overlegorganen, die weliswaar niet specifiek

gaan over de situatie van maatschappelijk
kwetsbare jongeren, maar er toch direct mee te
maken hebben. In deze overlegorganen zijn
ambtenaren uit de genoemde beleidsdomeinen
vertegenwoordigd, naast ook anderen.

Concreet gaat het hier om :

– het Isosif (Interdepartementaal Sturingsor-
gaan Sociaal Impulsfonds), waar met inbreng
van de diverse relevante administraties een
advies wordt voorbereid inzake de aanvaar-
ding van de SIF-plannen en waar ook de rap-
portage over de werking van het SIF wordt
voorbereid ;

– de ICEM (Interdepartementale Commissie
Etnische Minderheden), waar het beleid ten
aanzien van etnische minderheden wordt ge-
coördineerd ;

– het interdepartementaal overleg kinderrech-
ten, dat de rapportage vanuit de Vlaamse re-
gering verzorgt inzake de naleving van het
Internationaal Kinderrechtenverdrag.

Verder zijn de werkzaamheden in het kader van
het Vlaams Jeugdbeleidsplan van groot belang
(zie punt 4).

4. Vanuit een gezamenlijk overleg zijn er momen-
teel geen maatregelen, maar ieder heeft binnen
zijn bevoegdheidsdomein wel concrete maatre-
gelen.

Daarnaast heeft de Vlaamse regering in decem-
ber 2000 beslist over te gaan tot de opmaak van
een eerste Vlaams Jeugdbeleidsplan. Dit docu-
ment moet klaar zijn uiterlijk in december van
dit jaar. Een stuurgroep bestaande uit vertegen-
woordigers van alle kabinetten, een aantal ad-
ministraties (waaronder de afdeling Jeugd en
Sport van de administratie Cultuur en de admi-
nistratie Welzijn), jeugdwerkers, de Vlaamse
Kinderrechtencommissaris en wetenschappers,
begeleidt dit proces. In het kader hiervan wor-
den gesprekken gevoerd met alle kabinetten.

Het doel van het jeugdbeleidsplan is enerzijds
een aantal concrete beleidsmaatregelen voor te
stellen en anderzijds een structuur te creëren
die kan instaan voor de afstemming van alle
maatregelen die door de Vlaamse overheid wor-
den getroffen ten aanzien van de leefsituatie
van kinderen en jongeren.
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Het spreekt voor zich dat in deze maatregelen
ook bijzondere aandacht zal gaan naar de leefsi-
tuatie van maatschappelijk achtergestelde jon-
geren.

(Antwoord Mieke Vogels : blz. 1721 ; antwoord
Marleen Vanderpoorten : blz. 1744  –  red.)

Vraag nr. 52
van 19 april 2001
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Nederlandstalige artsen in Brussel  –  Stimuli

In februari jongstleden verscheen in Brussel Deze
Week een artikel waarin de VUB-rector (Vrije
Universiteit Brussel) bevestigt dat Brussel opnieuw
aantrekkelijker moet worden gemaakt voor Neder-
landstalige artsen. In dat verband stelt hij dat er
maar één mogelijkheid is om het tekort aan zowel
huisartsen als specialisten op te vangen : de Vlaam-
se overheid dient te investeren in het aantrekkelijk
maken van het beroep van arts in de hoofdstad.

De rector opteert in dat verband voor rechtstreek-
se financiële steun. Hij verwijst daartoe naar de zo-
genaamde De Saeger-mandaten, waarmee Vlaamse
artsen in Brussel werden gestimuleerd om een spe-
cialisatiemandaat te behalen.

Als ik het goed heb, zoekt de minister al enige tijd
naar een middel om het aantal Nederlandstalige
artsen in Brussel op te krikken en om ervoor te
zorgen dat ook meer Nederlandstalige artsen aan
het werk zouden gaan in de Brusselse ziekenhui-
zen.

Wordt hierbij ook gedacht aan rechtstreekse finan-
ciële steun, zoals gesuggereerd door de VUB-rec-
tor ?

Antwoord

De suggestie van de VUB-rector om aan de hand
van een rechtstreekse financiële steun Brussel op-
nieuw aantrekkelijk te maken voor Nederlandstali-
ge artsen, en dit naar analogie van de zogenaamde
De Saeger-mandaten, wens ik zeker als één van de
mogelijke stimuli te onderzoeken.

Het opnieuw invoeren van de mandaten waaraan
de VUB-rector refereerde, behoort evenwel tot de
bevoegdheid van het federale ministerie van Volks-
gezondheid.

De bevoegdheid van de Vlaamse regering met be-
trekking tot de persoonsgebonden aangelegenhe-
den in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad be-
perkt zich dan weer tot de instellingen die wegens
hun organisatie moeten worden beschouwd uitslui-
tend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. De
Vlaamse regering kan bijgevolg niet rechtstreeks
rechten en in casu financiële steun toekennen aan
natuurlijke personen in het tweetalig gebied Brus-
sel-hoofdstad.

Zelf ben ik in mijn zoektocht naar meer informatie
over deze mandaten ook nog niet ver gevorderd.
Noch het archief van De Saeger, noch de dienst Er-
kenning Specialisten bij het Ministerie van Volks-
gezondheid hebben tot op heden concrete gege-
vens over de toepassing van deze stimuli kunnen
verstrekken.

In tegenstelling tot het standpunt van de rector,
ben ik er echter niet van overtuigd dat alleen der-
gelijke financiële stimuli het tekort aan Neder-
landstalige artsen en specialisten zullen opvangen.
Het slechte imago van Brussel zelf (duur, verkeers-
drukte, gevoel van onveiligheid, een hoofdzakelijk
Franstalige leef- en werkomgeving, de concentratie
van kansarmoede in bepaalde wijken en het me-
disch overaanbod) wordt immers als één van de
voornaamste redenen opgegeven om Brussel te
vermijden of te verlaten.

In het verlengde van het project van Pro Medicis
Brussel, waarbij in een eerste fase de tweetaligheid
van het medisch en paramedisch zorgaanbod in het
Brusselse Hoofdstedelijke gewest werd geëvalu-
eerd en de tekorten in kaart werden gebracht, zul-
len in de loop van deze maand voorstellen worden
geformuleerd om Nederlandstalige (tweetalige)
medici en paramedici met zowel financiële als ma-
teriële stimuli aan te trekken. Bovendien zal daar-
naast ook moeten worden gezocht naar een formu-
le om openstaande vacatures op termijn beter in te
vullen.

Vraag nr. 53
van 19 april 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Internationaal Jaar van de Vrijwilliger  –  Inbreng

Op voorstel van de minister van Sociale Zaken en
Pensioenen ging de federale ministerraad akkoord
met de oprichting van een "Belgisch IYV 2001-co-
mité" tijdens het Internationaal Jaar van de Vrij-
williger.
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Blijkbaar werd nog geen vraag gesteld om daarin
een vertegenwoordiging van de Vlaamse regering
op te nemen. Nochtans verklaarde de minister in
een persmededeling dat hij de onderhandelingen
met de federaal bevoegde minister zou volgen,
zeker met betrekking tot het vrijwilligersstatuut.

Het comité, aldus de federale overheid, zou wor-
den samengesteld uit vertegenwoordigers van de
verschillende Belgische overheden en zou volgen-
de taken hebben :

– verzamelen en uitwisselen van gegevens over
bestaande en toekomstige initiatieven met be-
trekking tot vrijwilligerswerk ;

– optreden als contactpunt voor de internationale
(o.m. de VN) en de nationale (o.m. de NGO's)
partners (VN : Verenigde Naties ; NGO :
niet-gouvernementele organisatie) ;

– coördineren van beleidsinitiatieven en eventu-
eel uitwerken van nieuwe voorstellen.

Heeft de minister al beslist hoe hij zijn prioriteiten
kracht gaat bijzetten ?

Antwoord

Mijn kabinet maakt deel uit van het Nationaal Co-
mité voor de Vrijwilligers voor het Internationaal
Jaar van de Vrijwilliger (IYV 2001) en volgt het
van nabij op. Het comité vergadert op 17 mei en
heeft onder andere de creatie van een gezamenlij-
ke website bij de Federale Voorlichtingsdienst op
het programma staan. Verder worden de violen
voortdurend gelijkgestemd tussen de verschillende
overheden. Er wordt informatie verzameld om vol-
doende input te hebben om te werken aan een
beter sociaal en fiscaal statuut voor de vrijwilliger.

Binnen Cultuur werden er adviezen gevraagd aan
heel wat relevante betrokkenen. Deze adviezen sij-
pelen nu binnen. De Vlaamse Museumvereniging,
het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, het
Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken, het
Vlaams Theaterinstituut en de Jeugdraad bezorg-
den ons reeds hun advies. Er wordt nog een advies
verwacht van onder andere de Raad voor Cultuur
en de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuur-
spreiding. Op basis van al deze informatie zal er ge-
fundeerd worden voortgewerkt en zullen er ge-
sprekken worden aangegaan met de bevoegde col-
legae.

Ik kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger ook
nog meedelen dat de "campagne Internationaal

Jaar van de Vrijwilliger" door mijn collega minister
Vogels wordt gecoördineerd en dat wij daar ook
aan meewerken. Op 8 mei staat de actualisering
van nieuwe initiatieven op het programma, samen
met de voorstelling en de goedkeuring van de alge-
meen ondersteunende campagne.

Binnen Cultuur wordt er eveneens hard gewerkt
aan de EU-resolutie "Jeugd en Vrijwilligerswerk"
in het kader van het EU-voorzitterschap van Bel-
gië in de tweede helft van dit jaar. De drie gemeen-
schappen werken hier zij, aan zij samen met het ka-
binet, de administratie, JINT (een erkende jeugd-
organisatie) en experten terzake.

Ik kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger verze-
keren dat vrijwilligers ons na aan het hart liggen en
dat wij de materie van nabij opvolgen met het oog
op :

– het realiseren van meer erkenning voor het vrij-
willigerswerk, zowel lokaal, nationaal als inter-
nationaal ;

– het geven van aanzetten tot het creëren van de
nodige financiële, materiële en institutionele
voorwaarden voor vrijwilligerswerk ;

– meer mensen ertoe aan te zetten hun vrije tijd
via vrijwilligerswerk ten dienste te stellen van
de gemeenschap ;

– het bevorderen van contacten tussen vrijwilli-
gersorganisaties.

Waarmee wij meteen de vier doelstellingen van het
Internationaal Jaar van de Vrijwilliger onderschrij-
ven die door de UNO naar voor worden gescho-
ven.

(JINT : Coördinatieorgaan voor Internationale
jongerenwerking ; UNO : United Nations Organiza-
tion  –  red.)

Vraag nr. 57
van 27 april 2001
van mevrouw MARIJKE DILLEN

Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie  –  Pro-
jecten

In 2000 heeft de Vlaamse regering een subsidie
toegekend van 15,9 miljoen aan de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
voor de werking van het Centrum voor Teksteditie
en Bronnenstudie.
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Gaat het hier om een eenmalige subsidie of wordt
deze subsidie jaarlijks toegekend ?

De doelstelling van deze subsidie was projecten te
laten opzetten met het oog op het archiveren en
editeren van het zogenaamde "papieren erfgoed"
op het gebied van literatuur en muziek in Vlaande-
ren.

Welke projecten zijn met deze subsidie opgezet ?
Wat is de concrete inhoud van de verschillende
projecten ? Zijn deze projecten tijdelijk of perma-
nent ?

Antwoord

Sinds 2000 is er op programma 45.4 (Muziek, Let-
teren en Podiumkunsten) een basisallocatie 33.04
ingeschreven voor subsidies voor wetenschappelijk
onderzoek en initiatieven met betrekking tot het
behoud van het Vlaams cultureel erfgoed. Dit was
een logische voortzetting van een eerder opgezet
beperkt wetenschappelijk project, en het past te-
vens in mijn intentie om de culturele component in
de hele archiefsector aan te wakkeren en de be-
staande expertise terzake te verbreden.

Bij besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober
2000 werd een subsidie van 15,9 miljoen frank toe-
gekend aan de Koninklijke Academie voor Neder-
landse Taal- en Letterkunde voor het eerste wer-
kingsjaar van het Centrum voor Teksteditie en
Bronnenstudie, en dit op basis van een beleidsplan
goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Van bij de aanvang was het de bedoeling dat dit
een langlopend project zou worden, wat ook werd
aangetoond door de opgestelde meerjarenbegro-
ting. Bijgevolg werd ook dit jaar een krediet inge-
schreven in de algemene uitgavenbegroting, en het
is mijn intentie dit te continueren voor 2002. Dit
moet alvast de werking tot en met 2003 garande-
ren.

De doelstelling van deze subsidie is projecten op te
zetten met het oog op het archiveren en editeren
van het "papieren erfgoed" op het gebied van lite-
ratuur en muziek in Vlaanderen. Het Centrum
voor Teksteditie en Bronnenstudie werd op 9 no-
vember 2000 in Antwerpen officieel voorgesteld op
de Boekenbeurs voor Vlaanderen. Bij die gelegen-
heid werden alle projecten van het Centrum in een
informatiebrochure uitvoerig toegelicht. Op gere-
gelde tijdstippen informeert de Academie mij en
mijn administratie door middel van een voort-
gangsrapport.

Bij het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstu-
die zijn momenteel zeven projecten aan de gang,
vier projecten met betrekking tot de ontsluiting
van het literaire erfgoed en drie projecten met be-
trekking tot de ontsluiting van het muzikale erf-
goed.

Op het vlak van het muzikale erfgoed wordt er mo-
menteel gewerkt aan een thematische catalogus
van het werk van Herman Roelstraete en Jules
Toussaint de Sutter. Van die laatste wordt er ook
een biografische kroniek opgesteld. Beide projec-
ten hebben in de eerste helft van het werkjaar de
eerste fase (catalogiseren) beëindigd. Voor Roel-
straete gaat het over 119 opusnummers, wat geleid
heeft tot 497 fiches (dit totaal omvat 45 enkelvou-
dige composities en 74 verzamelbundels van 2 tot
25 composities), voor de Sutter gaat het over een
tweehonderdtal composities aanwezig in 422 ma-
nuscripten en gedrukte werken. Het materiaal
wordt inmiddels bestudeerd met het oog op het op-
sporen van ontbrekende composities.

Een derde project resulteerde inmiddels al in een
geannoteerde uitgave van Peter Benoits "Parijse"
brieven, geschreven tussen voorjaar 1859 en najaar
1863, die samen met een kroniek over Benoits Pa-
rijse jaren wordt uitgegeven door het AMVC en op
18 mei 2001 wordt voorgesteld als begeleidende
publicatie bij de prestigieuze tentoonstelling "Be-
noit aux enfers" (Vleeshuis Antwerpen). (AMVC :
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
–  red.)

De vier projecten op het vlak van het literaire erf-
goed concentreren zich op de ontsluiting en de uit-
gave van belangrijke briefwisseling : de briefwisse-
ling van Streuvels met zijn uitgevers, briefwisseling
van Raymond Herreman tussen 1945-1947, brief-
wisseling rond het Nieuw Vlaams Tijdschrift
(NVT) en briefwisseling rond De Kapel, een lite-
raire, artistieke en filosofische beweging van rond
de eeuwwisseling. Het is de bedoeling dat de pro-
jecten, naast de broodnodige inventarisering en ca-
talogisering, het begin vormen van een digitaal ar-
chief van brieven geschreven door Vlaamse au-
teurs en componisten van de negentiende eeuw.
Daartoe wordt de editiefase van de projecten elek-
tronisch voorbereid volgens de internationale
gangbare standaarden.

Van Streuvels wordt de volgende briefwisseling
wetenschappelijk aangepakt : de totale briefwisse-
ling met Maurits De Meyer (Antwerpen, Stan-
daard Boekhandel), met Eugène De Bock (Ant-
werpen, De Sikkel), met Herman Robbers (Am-
sterdam, Elsevier), met Descleé De Brouwer (Paul
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De Brouwer, algemeen bestuurder  –  Frank Stein-
metz, uitgeverij- en propagandadienst  –  Jan
François, Nederlandse uitgaven De Kinkhoren  –
Geoffroy de Halleux, directeur  –  J. Joris, mede-
werker De Kinkhoren  –  Fernand Etienne, mede-
werker  –  Fernand Bonneure, redacteur  –  Pol
Doussy, medewerker  –  Anthony Mertens, buiten-
landse rechten) en zeventig brieven uit de corres-
pondentie met Joris Lannoo (Tielt). Er werd tevens
een inventaris opgemaakt van nog uit te geven
briefwisseling.

In de eerste fase van het Herreman-project, dat
moet uitmonden in de editie van de corresponden-
tie 1945-1947, werd uit het archief van het AMVC
een corpus van een vijfhonderdtal brieven samen-
gesteld en getranscribeerd en werd er secundaire
literatuur opgespoord.

Het NVT-project is een puur ontsluitingsproject. In
het eerste half jaar werden al 3.300 brieven (1946-

1953) gedetailleerd beschreven in Agrippa, de on
line catalogus van het AMVC. Het project houdt
zich onder andere ook bezig met het lokaliseren en
aanvullen van hiaten en een inhoudelijke ontslui-
ting die moet uitmonden in een kroniek van het
NVT.

Het project omtrent De Kapel heeft vooral tot
doel het verzamelen van alle mogelijke inlichtin-
gen om op basis hiervan de context van de bewe-
ging te reconstrueren. Hiervoor worden verschil-
lende briefwisseling en archiefdossiers in het
AMVC ontsloten en geïnventariseerd met behulp
van Agrippa en bestudeerd.

Al deze projecten zullen, naast hun wetenschappe-
lijke resultaten, binnen hun eigen projecttermijn
resulteren in tastbare cultuurproducten zoals uitga-
ven, tentoonstellingen, concerten, reconstructies,
databanken, ...
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Huidige projecten Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (2000-2001)

Projecttitel Maand- Promotor
eenheden

Uitgave briefwisseling Stijn Streuvels met zijn uitgevers 22 Prof. dr. Marcel De 
Smedt

Briefwisseling Raymond Herreman (1945-1947) 12 Prof. dr. Kris Hum-
beeck

Ontsluiting van het archief Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1983) 22 Leen Van Dijck

De Kapel en de Maatschappij der Nieuwe Concerten van Antwer-
pen & De Kapel, een literaire, artistieke en sociaal-filosofische 
beweging rond de eeuwwisseling 18 W. Michaël Scheck  –

Prof. dr.Anne-Marie
Musschoot

Brieven en documenten van en rond Peter Benoit (1834-1901) 10,5 W. Michaël Scheck

Leven en werk van Jules Toussaint de Sutter (1889-1959)  –  Cul-
tuurhistorische situering 12 Dr. Roos Van Dries-

sche

Catalogiseren Herman Roelstraete-archief 12 Dr. Bernard Huys



Vraag nr. 98
van 21 maart 2001
van mevrouw BRIGITTE GROUWELS

Onderwijsnetten  –  Sociale voordelen

Eind vorig jaar werd binnen de schoot van de Fran-
se Gemeenschapsregering een akkoord bereikt
over een lijst van "sociale voordelen" die elke ge-
meente en provincie en de Franse Gemeenschaps-
commissie op identieke wijze moeten toekennen
aan alle scholen van alle onderwijsnetten op hun
territorium, wanneer ze die toekennen aan hun
eigen scholen.

1. Bestaat er ook een dergelijke lijst van "sociale
voordelen" binnen de Vlaamse Gemeenschap ?
Zo ja, welke "sociale voordelen" werden daarin
opgenomen ?

2. Zijn er "sociale voordelen" die een Vlaamse ge-
meente, provincie of de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie kan reserveren voor de scho-
len van bepaalde onderwijsnetten ? Zo ja, welke ?

3. Werden er reeds initiatieven genomen door de
Vlaamse regering om alle bestaande discrimina-
ties tussen onderwijsnetten op dit vlak weg te
werken ? Zo ja, welke ? Zo neen, waarom niet ?

Antwoord

1. De provincies en gemeenten kunnen op hun
grondgebied geen andere voordelen toekennen
dan de sociale voordelen en het gezondheids-
toezicht. Artikel 92, §2 van het decreet basison-
derwijs van 25 februari 1997 bepaalt wat met
"sociale voordelen" wordt bedoeld.

Het betreft :

1) ochtend- en avondtoezicht buiten de periode
van normale aanwezigheid van de leerlingen ;

2) het middagtoezicht voor de tijdsduur van
maximaal één uur ;

3) het ter beschikking stellen van de voor het
publiek toegankelijke gemeentelijke en pro-
vinciale infrastructuur, inzonderheid de
sportinfrastructuur, maar met uitzondering

van de roerende en onroerende goederen
uitsluitend bestemd voor de organisatie van
het gemeentelijk en provinciaal onderwijs ;

4) de kosten van de toegang tot het zwembad
indien het niet behoort tot de gemeentelijke
sportinfrastructuur bedoeld in 3°. De kosten
verbonden aan het verstrekken van één
schooljaar gratis zwemmen, waar elke leer-
ling lager onderwijs recht op heeft, wordt
niet als sociaal voordeel beschouwd ;

5) het leerlingenvervoer.

Wat het secundair onderwijs betreft, stelt artikel
33 van de Schoolpactwet van 29 mei 1959, zoals
gewijzigd, dat de financiële tegemoetkoming
van de provincies en de gemeenten ten bate van
het gemeenschapsonderwijs en het vrij onder-
wijs in beginsel beperkt is tot het gezondheids-
toezicht en de aan de leerlingen verleende so-
ciale voordelen. De provincies en de gemeenten
mogen geen enkel onderscheid maken tussen de
kinderen, welke scholen die ook bezoeken.

Bij besluit van de Vlaamse regering van 24 juli
1991 worden de begrippen "gezondheidstoe-
zicht" en "sociale voordelen" nader bepaald.
Overeenkomstig artikel 2 wordt onder "sociale
voordelen" verstaan:

1) het ochtend- en avondtoezicht buiten de nor-
male aanwezigheid van de leerlingen op
school, voorzover wordt voldaan aan de
voorwaarden van het besluit (15 minuten
vóór de aanvang van de lessen 's ochtends en
15 minuten na het beëindigen van de laatste
les na de middag worden beschouwd als nor-
male aanwezigheid van de leerlingen) ;

2) het middagtoezicht voor de tijdsduur van
maximaal één uur, voorzover wordt voldaan
aan de voorwaarden van het besluit ;

3) met uitzondering van de (on)roerende goe-
deren uitsluitend bestemd voor de organisa-
tie van het onderwijs ingericht door de ge-
meenten en provincies, het ter beschikking
stellen van de voor het publiek toegankelijke
gemeentelijke en provinciale infrastructuur,
inzonderheid de sportinfrastructuur.

2. De provincies en gemeenten mogen geen enkel
onderscheid maken tussen de kinderen, welke
scholen zij ook bezoeken. Er kunnen aldus geen
"sociale voordelen" worden gereserveerd voor
scholen van bepaalde onderwijsnetten.

VLAAMS MINISTER 
VAN ONDERWIJS EN VORMING

MARLEEN VANDERPOORTEN
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Zodra een provincie of gemeente een sociaal
voordeel toekent aan een provinciale of ge-
meentelijke school, moet zij dit voordeel ook
toekennen aan de scholen van de andere netten
gelegen op haar grondgebied.

3. Wat sociale voordelen betreft, bestaan er geen
discriminaties tussen de onderwijsnetten.

Vraag nr. 99
van 21 maart 2001
van mevrouw ANN DE MARTELAER

Deeltijds kunstonderwijs  –  Integratie mentaal ge-
handicapten

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) beoogt met
zijn vier studierichtingen (beeldende kunsten, mu-
ziek, woordkunst en dans) kunstzinnige vorming
aan te bieden. 75 % van de cursisten zou jonger
zijn dan 18 jaar.

Sinds verscheidene jaren ijveren ouders van kinde-
ren met een verstandelijke handicap om hun kin-
deren in het gewone leven te integreren. De keuze
tussen gewoon en bijzonder onderwijs, thuisopvang
of residentiële opvang, ...

De integratie op het vlak van deeltijds kunstonder-
wijs is een logisch voortvloeisel van deze vragen. In
Nederland, Denemarken en Duitsland en in een
aantal andere Europese landen, zoals Italië en Por-
tugal, zijn heel wat kinderen met een verstandelij-
ke handicap geïntegreerd in de gewone scholen
voor muziekonderwijs, beeldende kunsten, dansex-
pressie.

1. Zijn er instellingen voor deeltijds kunstonder-
wijs die kinderen met een mentale handicap be-
geleiden ?

Zo ja, welke ?

2. Over hoeveel kinderen gaat het daarbij en wat
is hun leeftijd ?

3. Wat zijn de gevolgde studierichtingen ?

Antwoord

Het departement Onderwijs beschikt niet over ge-
gevens van kinderen en jongeren met een mentale
handicap in het deeltijds kunstonderwijs. Het is dus
niet mogelijk om hierover aantallen, leeftijden en
gevolgde studierichtingen te geven.

In het basis- en secundair onderwijs zijn er al gedu-
rende heel wat schooljaren projecten rond inclusief
onderwijs. Inclusief onderwijs wil alle (of toch zo-
veel mogelijk) kinderen en jongeren, ook die met
speciale onderwijsbehoeften, kwaliteitsvol onder-
wijs bieden in een gewone school. In een aantal ge-
wone basisscholen zitten in het kader van inclusief
onderwijs ook leerlingen met een mentale handi-
cap.

Dat leerkrachten de verscheidenheid binnen de
leerlingengroep erkennen en er positief mee om-
gaan, geldt als basisvoorwaarde voor inclusief on-
derwijs. Om met die verschillen om te gaan, vol-
staat echter niet enkel de positieve ingesteldheid
van de leerkrachten. Leerkrachten moeten ook
voldoende methodische en didactische bagage heb-
ben om op de specifieke behoeftes van deze kinde-
ren in te spelen. Ik twijfel daarbij geenszins aan de
capaciteiten en het enthousiasme van leerkrachten
die zich nu al inzetten voor deze kinderen. Inclusief
onderwijs mag ook geen zaak van leerkrachten al-
leen zijn. Een goede wisselwerking met de directie,
het CLB, een school voor buitengewoon onderwijs
en de ouders van de kinderen is  noodzakelijk.
(CLB : centrum voor leerlingenbegeleiding  –  red.)

Ik stel mij de vraag of integratie in het DKO van
kinderen met een mentale handicap, die ook op het
gebied van kunstonderwijs een erg specifieke be-
nadering nodig hebben, op dit moment een haalba-
re opdracht is. Zoals gezegd, wil ik het niet als van-
zelfsprekend beschouwen dat alle leerkrachten en
directies, dus ook die van het DKO, voldoende
kennis hebben om deze kinderen optimaal onder-
wijs aan te bieden.

Onderzoek naar de specifieke behoeftes van deze
leerlingen en noodzakelijke bijscholing van leer-
krachten en directies zijn belangrijke voorwaarden
voor het slagen van een dergelijk project. Daarom
lijkt het mij aangewezen om de verdere ervaringen
met de projecten in het basisonderwijs af te wach-
ten, vooraleer het deeltijds kunstonderwijs de stap
zet naar inclusief onderwijs voor jongeren met een
mentale handicap.

Vraag nr. 100
van 21 maart 2001
van de heer JOS DE MEYER

Directeurs SO  –  Mandaattoelage

Het decreet secundair onderwijs (SO) heeft de
mandaten van algemeen directeur en coördinerend
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directeur ingevoerd. De directeurs belast met deze
mandaten, ontvangen hiervoor een toelage.

1. Waarom is er een verschil in toelage voor de ti-
tularissen van deze mandaten ?

2. Komen deze toelagen in aanmerking voor de
berekening van het wachtgeld bij TBS 55+ (ter-
beschikkingstelling wegens persoonlijke aange-
legenheden voorafgaand aan het rustpensioen) ?

Zo neen, waarom niet ?

3. Komen deze toelagen in aanmerking voor de
berekening van hun pensioen ? Zo neen, waar-
om is er op deze toelage dan een afhouding van
7,5 % voor het Fonds van Overlevingspensioe-
nen ?

Antwoord

1. Het principe van een mandaat van algemeen di-
recteur en coördinerend directeur is ingevoerd
door het onderwijsdecreet XI. In het kader van
CAO V werden de bedragen met de representa-
tieve vakorganisaties overeengekomen. (CAO :
collectieve arbeidsovereenkomst  –  red.)

Ongeacht of het gaat om een algemeen direc-
teur of een coördinerend directeur, wordt altijd
een bedrag toegekend van 200.000 frank.

De algemeen directeur van het gemeenschaps-
onderwijs, die bevoegd is voor de scholengroep,
beschikt over een de facto functiebeschrijving in
het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998. De alge-
meen directeur is bevoegd voor de scholen-
groep op het vlak van onderwijsorganisatie, het
financiële, het infrastructurele en het perso-
neelsbeleid. De functie die op een aantal vlak-
ken hierbij nauw aanleunt, is de coördinerend
directeur in het gesubsidieerd onderwijs (zeker
in de gevallen waar er per scholengemeenschap
één inrichtende macht is). Voor beide functies
wordt een extra bedrag van 80.000 frank toege-
kend.

De coördinerend directeur in het gemeen-
schapsonderwijs (vooral door het bestaan van
algemeen directeur) en de algemeen directeur
in het gesubsidieerd onderwijs hebben niet deze
kwantiteit aan taken en bevoegdheden. Derhal-
ve wordt hun enkel het basisbedrag van 200.000
frank toegekend.

2. De berekening van het nettobedrag van de bij-
wedde loopt volledig parallel met de bereke-

ning van het gewone salaris. Dit betekent dat
deze bedragen ook in aanmerking komen voor
de berekening van het vakantiegeld, de einde-
jaarstoelage, het wachtgeld bij TBS 55+, en dat
er ook qua RSZ afhoudingen gebeuren zoals bij
de berekening van het salaris van een vastbe-
noemd of tijdelijk personeelslid (RSZ : Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid  –  red.). Het is
immers de bedoeling dat deze bedragen in de
berekening van het pensioen (zie punt 3 hierna)
worden opgenomen.

Uit het voorgaande blijkt dat de "toelage" die
aan de algemeen directeur en aan de coördine-
rend directeur zal worden toegekend, in werke-
lijkheid als een "bijwedde" (vergelijkbaar met
de bijwedde voor het bezit van bijzondere di-
ploma's) moet worden beschouwd, en ook als
dusdanig nu reeds wordt uitgekeerd.

Opdat dit ook in de decretale bepalingen tot ui-
ting zou komen, is het logisch dat in het decreet
"rechtspositie personeelsleden gemeenschaps-
onderwijs" en in het decreet "rechtspositie per-
soneelsleden gesubsidieerd onderwijs" het
woord "toelage" wordt vervangen door het
woord "bijwedde". Dit zal worden geregeld in
het eerstvolgende verzameldecreet, namelijk
het decreet betreffende het onderwijs XIII.

3. Wat de berekening van de pensioenen betreft,
kan ik de Vlaamse volksvertegenwoordiger
meedelen dat ik op 30 januari 2001 aan de heer
Frank Vandenbroucke, minister van Sociale
Zaken en Pensioenen, een brief heb gericht
waarin uitvoerig wordt uiteengezet welke maat-
regelen noodzakelijk zijn om de pensioenen te
regelen van de personeelsleden die met de
voormelde mandaten worden belast.

Aan de minister van Pensioenen werd inzonder-
heid gevraagd te laten nagaan of :

– deze mandaten kunnen worden opgenomen
in het eerstvolgend koninklijk besluit dat de
mandaten zal bepalen die kunnen worden
gelijkgesteld met de mandaten bedoeld in ar-
tikel 8, § 1, derde lid van de wet van 21 juli
1844 ;

– de bijwedden die aan de algemeen directeur
en aan de coördinerend directeur worden
toegekend, kunnen worden opgenomen in
het eerstvolgend koninklijk besluit dat wordt
getroffen in uitvoering van artikel 8, § 2, vier-
de lid van de voormelde wet.
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Vraag nr. 101
van 22 maart 2001
van de heer PIETER HUYBRECHTS

Visueel gehandicapten  –  Onderwijsleermiddelen

Voor visueel gehandicapte studenten is het vaak
moeilijk om elementaire leerstof en de noodzake-
lijke achtergrondinformatie te verzamelen.

Indien deze informatie beschikbaar zou zijn in
grootdruk of braille, zou dit de studiemoeilijkhe-
den van deze studenten kunnen oplossen.

Werden er reeds initiatieven genomen om een der-
gelijk project uit te bouwen ?

Antwoord

1. Maatregelen van het beleid

Twee omzendbrieven behandelen dit thema:

Procedure tot het verkrijgen van de financiering
van speciale onderwijsleermiddelen voor leerlin-
gen met een handicap in het gewoon onderwijs
(omzendbrief 10.06,1996)

Bijkomende richtlijnen inzake de aanvraag- en
toekenningsprocedure voor omzettingen in brail-
le en grootletterdruk op maat voor leerlingen of
studenten met een handicap in het gewoon on-
derwijs (omzendbrief 13.03.1997)

Vanaf 1995 werd de financiering van speciale
onderwijsleermiddelen voor leerlingen met een
handicap in het gewoon onderwijs, van het
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Per-
sonen met een Handicap naar het departement
Onderwijs overgedragen. In onderwijsdecreet
VII werd de decretale basis gelegd voor deze
opdracht.

De doelgroep wordt gevormd door de leerlin-
gen of studenten met een handicap die het ge-
woon kleuteronderwijs, lager, secundair, hoger
of academisch onderwijs volgen.

Met "speciale onderwijsleermiddelen" worden
hulpmiddelen bedoeld die het kind/de student
met een handicap nodig heeft om het onderwijs-
leerproces in het gewoon onderwijs te kunnen
volgen. Het kan gaan om technische apparatuur
(zoals een braillescope, een leesloep) of om om-
zetting van leerboeken en studiemateriaal. Her-

stellingen van de gefinancierde technische hulp-
middelen komen eveneens in aanmerking.

De technische hulpmiddelen die naast de
schoolse situatie ook in een ruimere sociale con-
text kunnen worden aangewend en gemakkelijk
verplaatsbaar zijn van de school naar de thuissi-
tuatie, worden verder gefinancierd door het
Vlaams Fonds.

Op de begroting 2001 is 24 miljoen voor specia-
le onderwijsleermiddelen ingeschreven. Het
grootste deel van dit budget gaat naar leerlin-
gen en studenten met een visuele handicap, in
de vorm van het ter beschikking stellen van
aangepast leermateriaal (cursussen en handboe-
ken in grootletterdruk of braille, brailleappara-
tuur, leesloepen, ... ). Grote hoeveelheden stu-
diemateriaal in braille kunnen vrij snel worden
aangeleverd. Veel cursusmateriaal kan op elek-
tronische dragers beschikbaar worden gesteld
en de omzetting daarvan vraagt geen grote in-
spanningen meer.

2. Initiatieven aan hogescholen en universiteiten

Elke hogeschool of universiteit heeft een socia-
le dienst of een begeleidingsdienst voor gehan-
dicapte studenten. Deze diensten beschikken
over werkingsmiddelen. Ze nemen, ten aanzien
van de individuele blinde of slechtziende stu-
denten, bijkomende initiatieven. Eigen aan een
opleiding hoger onderwijs, eigen aan nascholing
van afgestudeerden is immers het continu raad-
plegen van wetenschappelijke literatuur. Een
opleiding is niet af met het instuderen van een-
malig aangeboden cursussen. Op niveau hoger
onderwijs doceert men op basis van onderzoek,
en dat onderzoek is continu in evolutie. Zoals
hun ziende collega's, moet de doelgroep blinden
en slechtzienden dus ook toegang kunnen krij-
gen tot, en een selectie kunnen maken uit de
grote hoeveelheid wetenschappelijke literatuur.

Aan de KU Leuven loopt momenteel het pro-
ject Elektronische Studie- en Vakbibliotheek
(KU Leuven : Katholiek Universiteit Leuven  –
red.). Het is een initiatief van de Werkgroep Ge-
handicapte Studenten KU Leuven. Het project
ontwikkelt een databank met digitale boeken in
een formaat dat het voor personen met een vi-
suele handicap mogelijk maakt in lectuur te na-
vigeren, en dat in een geordende structuur, lijn
per lijn. Dit project kan op termijn voor blinde
en slechtziende studenten een toegangspoort
zijn voor lifelong learning.
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Vraag nr. 102
van 30 maart 2001
van mevrouw MARLEEN VAN DEN EYNDE

Antidruginitiatieven  –  Scholen

Momenteel wordt in de Kamer van Volksvertegen-
woordigers een nieuwe wetgeving omtrent het can-
nabisgedoogbeleid voorbereid.

Vele scholen hebben zich verzet tegen deze nieuwe
wetgeving en willen reeds de leerlingen van hun
school informeren over de gevaren van drugs.

Er werden reeds acties en projecten opgestart, al
dan niet met steun van de plaatselijke overheden.

1. Kan de minister meedelen welke scholen reeds
acties voeren tegen drugs ?

2. Welke acties en campagnes worden er gevoerd ?

3. In welke mate is er samenwerking met de be-
trokken gemeentebesturen, of gaat het veelal
om zelfstandige initiatieven ?

Antwoord

1. Op de eerste vraag (naar de acties die scholen
voeren tegen drugs) kan vanuit het departe-
ment geen antwoord worden gegeven. Dergelij-
ke acties voeren, behoort tot de autonomie van
de school. Er is geen enkele regel die scholen
zou aanzetten om deze acties ook aan het de-
partement te melden, en dus wordt er door de
administratie ook geen inventaris van opge-
maakt.

Het is wel zo dat in de meeste (secundaire)
scholen preventieprogramma's lopen, veelal in
samenwerking met de VAD en eventueel ook
met hun CLB. Ook deze activiteiten behoren
tot de autonomie van de scholen en worden niet
systematisch geïnventariseerd door het departe-
ment. (VAD : Vereniging voor Alcohol- en ande-
re Drugproblemen ; CLB : centrum voor leerlin-
genbegeleiding  –  red.)

2. Voor een antwoord op de vraag naar de acties
en campagnes die worden gevoerd, verwijs ik
naar het mandaat dat de VAD kreeg vanuit de
vorige Vlaamse regering om een concept Drugs-
beleid Op school (DOS) te ontwikkelen en naar
de scholen te brengen. Dat mandaat werd door
de huidige regering bevestigd bij de gezamenlij-
ke presentatie van de resultaten van de leerlin-

genbevraging die de VAD in samenwerking met
een groot aantal scholen opzette. Aan die bevra-
ging werd tijdens het schooljaar 1999-2000 ge-
participeerd door 164 scholen (in totaal 82.375
leerlingen). Deze actie loopt dit schooljaar ver-
der.

De werking rond drugs op school wordt daarbij
geplaatst binnen een beleidsmatige aanpak van
gezondheidsproblemen  –  in de meest ruime zin
–  op school. Dat betekent dus dat er links wor-
den gelegd met de houding rond andere thema's
als tabakspreventie, het tegengaan van onge-
wenst seksueel gedrag, enzovoort. De basisprin-
cipes die daarbij worden gehanteerd, verwijzen
onder meer naar een methodiek die parallel
loopt met de globale betrachtingen van het
Vlaamse onderwijsbeleid.

Die methodiek steunt op :

– teamwerk  –  waarbij vaak ook het CLB
wordt betrokken ;

– participatie van ouders en leerlingen ;

– preventieactiviteiten die via de vakover-
schrijdende eindtermen in het curriculum
werden opgenomen, via de "sociale vaardig-
heden" en via de "gezondheidseducatie" ;

– het belang dat wordt gehecht aan het school-
klimaat ;

– algemene zorgverbreding waarin leerkrach-
ten de eerstelijnsrol vervullen.

Hierin past onder meer de ondersteuning via
het project voor scholen met bijzondere
noden waarbij, in de vorm van extra ambten,
meer mogelijkheden worden geboden om de
pedagogische en sociale opvang van leerlin-
gen met problemen beter uit te bouwen.

Een belangrijke plaats in dat geheel wordt
ingenomen door de bevraging van de eerste
betrokkenen : de leerlingen zelf. Deze werk-
wijze laat ook toe dat jongeren zelf actief
aan de preventie participeren.

Ook in het actieprogramma rond antisociaal
gedrag van het departement Onderwijs gaat
de aandacht naar de manier waarop scholen
vat kunnen krijgen op de negatieve ervarin-
gen rond druggebruik in het bijzonder  –  en
op storend gedrag van leerlingen in het alge-
meen.
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3. De samenwerking met de gemeentebesturen is
sterk afhankelijk van de manier waarop de ge-
meentelijke preventiediensten zijn uitgebouwd.
Wanneer een gemeentebestuur via degelijke
voorzieningen een aanbod aan de scholen kan
doen, wordt daar in vele gevallen gebruik van
gemaakt. Uiteraard moet daarvoor voldoende
congruentie bestaan tussen de visie van de
school en die van de betrokken gemeentelijke
diensten.

Of en in welke zin deze samenwerking concreet
vorm krijgt, wordt door de verschillende part-
ners en in het kader van het pedagogisch pro-
ject van de school bepaald.

Vraag nr. 103
van 30 maart 2001
van de heer WILFRIED AERS

Universitair Ziekenhuis Gent  –  Taalwetgeving

Ik ben in het bezit van een fotokopie van een één-
talig Engelse affiche die reeds enkele maanden uit-
hing in het gebouw "polikliniek 5" van het Univer-
sitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent), De Pintelaan
185, 9000 Gent. De oproep tot patiënten met
meniscusproblemen gaat uit van een professor die
verbonden is aan het universitair ziekenhuis. Enkel
het adres is in het Nederlands.

Ik meen dat het Universitair Ziekenhuis Gent zo
niet rechtstreeks, dan toch via één of andere pu-
bliekrechtelijke rechtspersoonlijkheid ressorteert
onder de bevoegdheid van de Universiteit Gent.
Derhalve ga ik ervan uit dat de directie van het
universitair ziekenhuis zich dient te houden aan de
taalwetgeving.

Welke maatregelen worden genomen om dergelij-
ke zaken in de toekomst onmogelijk te maken ?

Antwoord

Het Universitair Ziekenhuis Gent is een autonome
rechtspersoon en valt niet onder de bevoegdheid
van de Universiteit Gent. Het bijzonder decreet
van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent
en het Universitair Centrum Antwerpen is niet van
toepassing op het UZ Gent. Het UZ Gent is geen
onderwijsinstelling.

Uiteraard moet het UZ Gent zich als Vlaamse
openbare instelling houden aan de taalwetgeving
zoals voorgeschreven in de wetten op het gebruik

van de talen in bestuurszaken en in het decreet van
19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de
talen voor de sociale betrekkingen tussen de werk-
gevers en de werknemers, alsmede van de door de
wet en de verordeningen voorgeschreven akten en
bescheiden van de ondernemingen.

Het voorwerp van deze vraag is een affiche van
een Zwitsers klinisch onderzoeksproject waaraan
de Vakgroep Fysiotherapie en Orthopedie mee-
werkt. Aan de belangstellende patiënten worden
folders in het Nederlands meegegeven.

Deze affiche is geen bestuurshandeling en heeft
evenmin iets van doen met de betrekkingen tussen
de directie van het UZ Gent en de werknemers.

Mijns inziens vallen affiches die congressen of se-
minaries of onderzoeksprojecten aankondigen bui-
ten het toepassingsgebied van de taalwetgeving.

Vraag nr. 104
van 12 april 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

"Leren en werken"  –  Evaluatie

Het project "alternerend leren" in het hoger on-
derwijs  –  één cyclus, ging in september 1998 van
start op twee locaties. Dit vierjarige project "leren
en werken" mondt uit in een diploma Bedrijfskun-
de/Handelswetenschappen van één cyclus.

De groep startte in 1998 met 36 vrouwen en slonk
in 1999 tot zestien. Reden was de combinatie ar-
beid/leren en gezin. Wie toen slaagde, is in septem-
ber 2000 aan het derde jaar begonnen en kan in
principe afstuderen in de zomer van 2002.

1. Hoeveel vrouwen startten in september 2000 in
het derde jaar ?

2. Zijn er recentelijk bijsturingen gebeurd waar-
door arbeid/leren en gezin makkelijker te com-
bineren worden ?

Antwoord

1. Elf. Zes aan de Hogeschool Antwerpen en vijf
in de EGON/ Arteveldehogeschool (EGON :
Hogeschool voor Economisch en Grafisch On-
derwijs  –  red.).

2. Bij een tussentijdse evaluatie van het project in
januari-februari 2001 deed de Stuurgroep Alter-
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nerend Leren een aantal vaststellingen. Zo
kwam er een vraag vanwege de studentes om te
mogen instappen in het reguliere systeem van
hoger onderwijs. Dat zou hun het voordeel bie-
den dat ze in hetzelfde systeem als klas- en jaar-
genoten terechtkomen en er dus meer duidelijk-
heid bestaat wat vakken en examens betreft. De
stages die zij dit jaar volgen, zorgden immers af
en toe voor verwarring en voor sommigen zelfs
voor een verzwaring van hun programma ten
opzichte van de reguliere studenten.

Een eventuele overgang naar het reguliere sys-
teem zou dit academiejaar weliswaar een aantal
praktische veranderingen met zich meebrengen,
maar zou weinig complicaties hebben voor het
volgende jaar, het vierde projectjaar. In dat laat-
ste jaar volgen de studentes hetzelfde aantal
uren stages en theoretische vakken als de regu-
liere studenten. De facto zitten dus zowel de re-
guliere studenten als de studentes van het pro-
ject in het laatste jaar in een systeem van alter-
nerend leren en werken.

Om deze redenen besloot de Stuurgroep een ac-
centverschuiving door te voeren in het project.
De studentes volgen vanaf februari het regulie-
re systeem. De projectspecifieke begeleiding
door middel van een halftijdse trajectbegeleider
en -manager werd omgeturnd naar een degelij-
ke studiebegeleiding via het monitoraat van de
hogeschool. De studentes kunnen steeds terecht
bij de monitor met allerhande vragen en proble-
men.

Uiteraard verandert er voor de studentes niets
wat de financiële tegemoetkomingen betreft. Zij
ontvangen nog steeds tegemoetkomingen voor
het volgen van de lessen, het vervoer naar de
hogeschool en de stageplaats, kinderopvang en
expliciete kosten in studiemateriaal.

Ten slotte kan worden aangetoond dat het pro-
ject drempelverlagend heeft gewerkt voor deze
vrouwen, onder meer door de opdeling van het
eerste jaar in twee projectjaren. Eénmaal ge-
slaagd in het eerste jaar, zijn ze gestimuleerd om
verder te studeren en hebben ze het gevoel ook
het reguliere systeem aan te kunnen.

Door de accentverschuiving tijdens het verloop
van het project kan de Stuurgroep bij de uitein-
delijke evaluatie in 2002 de twee manieren van
aanpak en begeleiding vergelijken en daaruit de
nodige conclusies trekken voor de toekomst.

Vraag nr. 105
van 12 april 2001
van mevrouw ANN DE MARTELAER

Lager onderwijs  –  Integratie mentaal gehandicapten

Sedert 1 september 1999 worden een aantal gewo-
ne lagere scholen die een kind met een matige of
ernstige mentale handicap integreren, ondersteund
vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.
Voor het schooljaar 2000-2001 werd dit experiment
herhaald. Tot op heden worden er tien scholen bui-
tengewoon onderwijs type 2 betrokken en worden
er in totaal twintig kinderen begeleid.

1. Werd dit project reeds geëvalueerd, met welke
resultaten ?

2. Wordt dit project na dit schooljaar voortgezet ?

3. Bestaat de mogelijkheid dat dit project wordt
uitgebreid naar meer kinderen ?

4. Denkt men eraan om dit project uit te breiden
naar het kleuteronderwijs ?

Antwoord

1. Het lopende schooljaar is het tweede schooljaar
waarin het project integratie/inclusie van kinde-
ren met een matige of ernstige verstandelijke
handicap in het gewoon lager onderwijs loopt.

Momenteel participeren twintig kinderen, inge-
schreven in negentien gewone lagere scholen,
(één school heeft twee kinderen opgenomen)
die worden begeleid vanuit tien scholen voor
buitengewoon onderwijs type 2. Het project
wordt gerealiseerd via het contingent  netover-
schrijdende detacheringen. Elke school voor
buitengewoon onderwijs krijgt een halftijdse
functie ter beschikking.

In het eerste schooljaar is gestart met dertien
kinderen, wat tot gevolg had dat sommige on-
dersteunende leerkrachten één, andere twee
leerlingen dienden te begeleiden. Vanaf dit
schooljaar begeleidt elke ondersteunende leer-
kracht twee scholen/kinderen en is de situatie
van ondersteuning dus vergelijkbaar geworden.

Het doel van het project is na te gaan op welke
wijze inclusief onderwijs kan worden gereali-
seerd via een vorm van collegiale ondersteuning
vanuit het buitengewoon onderwijs. Binnen het
project is er vooral aandacht voor de wijze
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waarop concreet vorm wordt gegeven aan de in-
clusie van het betrokken kind, hoe de onder-
steuning vorm krijgt, welke de beleving is van
de klas- en ondersteunende leerkracht en wat
de situatie is van het betrokken kind en de an-
dere kinderen in de klas en school. Ook de be-
trokkenheid van de ouders komt sterk aan bod.

Op dit ogenblik is er nog geen formele, externe
evaluatie van het project gebeurd. Op het einde
van het vorige schooljaar zijn wel evaluatiege-
sprekken gehouden met alle direct betrokkenen
in de dertien toen betrokken scholen. Verder
wordt de voortgang van het project gevolgd
door het samenbrengen van de betrokken leer-
krachten (l x per trimester). De evaluatiegege-
vens van het eerste projectjaar, aangevuld met
de bevindingen uit het tweede projectjaar, zul-
len tegen het einde van het schooljaar worden
verwerkt in een verslag.

2. Op dit ogenblik loopt de adviesprocedure bin-
nen de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) voor
de voortzetting van de netoverschrijdende deta-
cheringen in het volgende schooljaar. In de loop
van deze maand zal ik het advies van de VLOR
ontvangen.

3. Gelet op het experimentele kader, opteer ik er-
voor de huidige begeleidingssituaties te laten
doorlopen. Het is belangrijk de nodige continuï-
teit te hebben om na te gaan hoe scholen en
leerkrachtenteams omgaan met het realiseren
van inclusief onderwijs voor deze doelgroep. In
de mate waarin bepaalde begeleidingssituaties
zouden worden stopgezet wegens bijvoorbeeld
het beëindigen van het lager onderwijs of in
geval van een overgang naar het buitengewoon
onderwijs, kunnen andere kinderen worden op-
genomen. In elk geval is het de bedoeling de be-
schikbare begeleidingscapaciteit volledig te be-
nutten.

Binnen het experiment wordt niet gedacht aan
een uitbreiding naar het niveau kleuteronder-
wijs.

Vooreerst gaat het over grotere aantallen, die
met de beschikbare begeleidingscapaciteit niet
op te vangen zijn. Bovendien is de aard en in-
tensiteit van de ondersteuning voor dit onder-
wijsniveau wellicht anders dan de ondersteu-
ning die nodig is op het niveau lager onderwijs.
Hetzelfde geldt voor het niveau secundair on-
derwijs. De eerste kinderen die onderwijs heb-
ben gelopen binnen het gewoon lager onderwijs
moeten nu doorstromen naar het secundair on-

derwijs. Hier rijst dan het zo mogelijk nog com-
plexere probleem voor ouders en scholen van
integratie in het gewoon of overgang naar het
buitengewoon secundair onderwijs.

Vraag nr. 106
van 12 april 2001
van mevrouw SIMONNE JANSSENS-VANOPPEN

Maatschappelijk kwetsbare jongeren  –  Beleids-
coördinatie

Zie :
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelij-
ke Kansen
Vraag nr. 162
van 12 april 2001
van mevrouw Simonne Janssens-Vanoppen
Blz. 1721

Antwoord

1. In haar vraag verwijst de Vlaamse volksverte-
genwoordiger naar een onderzoek omtrent de
relatie tussen allochtonen en criminaliteit. Wel-
licht doelt zij hier op het onderzoek "Verstede-
lijking, sociale uitsluiting van jongeren en straat-
criminaliteit", uitgevoerd door de onderzoeks-
groep Jeugdcriminologie en het Instituut voor
Sociale en Economische Geografie van de KU
Leuven, en gefinancierd door de DWTC, fede-
raal Ministerie van Wetenschapsbeleid. (KU
Leuven : Katholieke Universiteit Leuven ;
DWTC : Federale Diensten voor Wetenschappe-
lijke, Technische en Culturele Aangelegenheden
–  red.)

Zoals uit de titel blijkt, is het bestreken onder-
zoeksveld veel breder dan het door de Vlaamse
volksvertegenwoordiger vermelde thema. Uit
het onderzoek blijkt dat niet het allochtoon zijn,
maar wel de ongunstige sociaal-economische
status het grootste deel van de delinquentie ver-
klaart. De onderzoekers stellen dat, naast soci-
aal-economische status, ook de wijze en de mate
waarin ouders controle uitoefenen op het ge-
drag van hun kinderen en schoolervaringen de-
terminerende variabelen zijn inzake delinquent
gedrag.

Als minister van Onderwijs en Vorming ben ik
op de hoogte van het onderzoek en van de reac-
tie die de onderzoekers formuleerden na de on-
volledige persberichten eind 1999, maar ik heb
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geen specifiek overleg gepleegd met minister
Verwilghen.

2. Iedere minister beslist autonoom over de vrijga-
ve, bekendmaking en validatie van wetenschap-
pelijk onderzoek dat in zijn/haar bevoegdheids-
domein werd uitgevoerd.

3. Zowel op ministerieel niveau als op het niveau
van de administraties bestaat er een structurele
samenwerking tussen Onderwijs, Welzijn en
Jeugd. In een op regelmatige basis georgani-
seerde interkabinettenwerkgroep wordt onder
meer samengewerkt rond asielcentra en anders-
talige nieuwkomers, stedelijk beleid (schoolop-
bouwwerk, Sociaal Impulsfonds), het jeugd-
werkbeleidsplan, ...

Sinds vorig jaar is gestart met een zesmaande-
lijks overleg tussen de secretarissen-generaal
van Onderwijs en van Welzijn, Cultuur en
Volksgezondheid, waarin knelpunten en raak-
vlakken tussen deze beide departementen wor-
den uitgewisseld. Dit overleg heeft in een aantal
dossiers tot gevolg dat de interdepartementale
samenwerking wordt aangezwengeld of verste-
vigd : het recht op onderwijs in gemeenschaps-
instellingen, de optimalisering van de opvang
van 2,5-jarigen op school, de samenwerking tus-
sen de administratie Cultuur en de Canon-Cul-
tuurcel van het departement Onderwijs, ...

Op administratief niveau bestaan er ook een
aantal permanente overlegstructuren, zoals
onder andere de Interdepartementale Commis-
sie voor Etnisch-Culturele Minderheden en het
overleg tussen de administraties bevoegd voor
de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en
Volksgezondheid inzake de implementatie van
de recente CLB-hervormingen.

Begin 2000 werden de Vlaamse kabinetten van
Onderwijs en Welzijn uitgenodigd op het kabi-
net van minister Verwilghen, om het veiligheids-
plan door te nemen en hierover een standpunt
in te nemen. De Vlaamse regering is bereid  –
rekening houdende met ieders bevoegdheidsdo-
mein  –  samen te werken met de federale over-
heid aan de preventie en begeleiding van antiso-
ciaal gedrag.

Ook het banenplan "Rosetta" heeft geleid tot
een gecoördineerd overleg tussen de Vlaamse
kabinetten en het federale kabinet van Tewerk-
stelling en Arbeid. Op basis van dit overleg
werd het extra budget dat voor startbaners uit-

getrokken was, over de verschillende departe-
menten verdeeld.

4. Om de leefsituatie van maatschappelijk kwets-
bare jongeren te bevorderen, leveren op lokaal
vlak vele scholen en centra voor leerlingenbege-
leiding inspanningen om rondom hen een net-
werk uit te bouwen met de buurtwerking, met
het schoolopbouwwerk, met comités voor bij-
zondere jeugdzorg, ... om deze jongeren met
problemen (die vaak ook leerlingen met proble-
men zijn) gezamenlijk hulp te verlenen en te be-
geleiden. Onderwijs is zeker vragende partij om
sociale netwerken rond maatschappelijk kwets-
bare jongeren verder uit te bouwen.

Om die reden is Onderwijs betrokken bij het
Strategisch Plan Integrale Jeugdhulpverlening
dat door de minister van Welzijn werd opge-
start. Een projectteam van het departement On-
derwijs is actief betrokken bij de uittekening en
de uitvoering van dit grootschalig vernieuwings-
project voor de Vlaamse jeugdzorg.

Het spreekt vanzelf dat op deze wijze wordt ge-
werkt aan en vanuit gezamenlijke standpunten.
Deze standpunten betreffen opties over de con-
crete zorg en hulpverlening die wordt aangebo-
den door de zes betrokken sectoren (Kind en
Gezin, de bijzondere jeugdzorg, de gehandicap-
tenzorg, het algemeen welzijnswerk, de centra
voor leerlingenbegeleiding en de gezondheids-
zorg). Alles wordt in het werk gesteld om een zo
maximaal mogelijke acceptatie van hulpverle-
ning te realiseren  –  en dat vraagt een jeugd-
hulpverlening die snel kan opstarten bij de eer-
ste signalen en die adequaat en intern consistent
is.

In de geselecteerde proefregio's worden deze
opties uitgeprobeerd, in het kader van voor te
bereiden aanpassingen aan de regelgeving in
overleg met alle bevoegde niveaus en instanties.

De meest kwetsbare groep van jongeren die in
het "normale onderwijscircuit" tijdelijk niet
meer terechtkunnen, worden in sommige steden
of gemeenten opgevangen in zogenaamde time-
outprojecten. Indien de relatie tussen jongeren
en de school dermate verstoord is dat normaal
functioneren onmogelijk wordt, kunnen ze tij-
delijk een time-out krijgen. Het is de bedoeling
de jongeren via gerichte ondersteuning na de
time out opnieuw in het onderwijs en liefst in de
eigen school te integreren. In deze projecten
werken welzijnsinstanties vaak samen met cen-
tra voor deeltijds onderwijs. Momenteel worden

-1745- Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 13  –  25 mei 2001



een aantal projecten ondersteund via middelen
van Onderwijs, Welzijn én de Koning Boude-
wijnstichting.

Vraag nr. 107
van 12 april 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Etnisch-culturele minderheden  –  Betrokkenheid bij
adviesraden

Zie :
Minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buiten-
lands Beleid en Europese Aangelegenheden
Vraag nr. 52
van 12 april 2001
van mevrouw Riet Van Cleuvenbergen
Blz. 1689

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen.

Vraag nr. 108
van 12 april 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Leerkrachtentekort  –  Anciënniteitsprobleem

Het onderwijs kampt met een tekort aan leer-
krachten. Een aantal oorzaken liggen bij het on-
derwijs zelf.

Zo verliezen geïnteresseerden die in de privé-sec-
tor werken en naar het onderwijs overschakelen al
hun gewerkte dienstjaren en moeten ze dus met
een beginwedde starten als ze algemene vakken
willen onderwijzen.

Allicht zijn hierover weinig gegevens bekend,
omdat het meestal blijft bij een eenmalig contact
met een school, waarna men afhaakt.

1. Is de minister op de hoogte van dit probleem ?

2. Werden er reeds pogingen of denkoefeningen
gedaan om ook voor werknemers die algemene
vakken kunnen geven in het onderwijs "nuttige
ervaring" te laten meenemen wanneer ze van de
private sector overstappen naar het onderwijs ?

3. Zijn er reeds andere mogelijkheden onderzocht
om hen, net zoals ambtenaren die naar het on-
derwijs overstappen, tegen een hogere begin-
wedde te laten starten als ze reeds een aantal
jaren gewerkt hebben in de private sector ?

Antwoord

1. Ik ben er mij van bewust dat het niet in aanmer-
king nemen voor de geldelijke onderwijsanciën-
niteit van diensten gepresteerd buiten het on-
derwijs voor bepaalde ambten en vakken, een
rem is voor geïnteresseerden om in het onder-
wijs te stappen.

Momenteel kunnen, overeenkomstig de bepa-
lingen van het koninklijk besluit van 15 april
1958 houdende bezoldigingsregeling van het on-
derwijzend, wetenschappelijk en daarmee ge-
lijkgesteld personeel van het Ministerie van
Openbaar Onderwijs, diensten verstrekt als
werknemer of als zelfstandige ten belope van
maximum tien jaar in aanmerking worden geno-
men voor de volgende ambten :

– leraar belast met praktische en/of technische
vakken ;

– leraar belast met kunstvakken, specialiteiten
hedendaagse dans, klassiek ballet, klassieke
dans en samenspel ;

– leraar technische vakken en praktijkleraar in
het onderwijs voor sociale promotie ;

– een van de onderstaande ambten in een in-
stelling waaraan een afdeling voor technisch
en/of beroepssecundair onderwijs verbonden
is of waar de onderwijsvormen technisch
en/of beroepssecundair onderwijs bestaan:

a) coördinator in het deeltijds beroepsse-
cundair onderwijs ;

b) directeur ;

c) onderdirecteur ;

d) werkplaatsleider ;

e) werkmeester ;

– een van de onderstaande ambten in een in-
stelling met uitsluitend een eerste graad
waar een technisch georiënteerde basisoptie
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en/of een beroepsvoorbereidend leerjaar be-
staan :

a) directeur ;

b) onderdirecteur ;

c) werkplaatsleider ;

d) werkmeester ;

– een van de onderstaande ambten in een in-
stelling voor buitengewoon secundair onder-
wijs, met inbegrip van de instellingen waar
uitsluitend de opleidingsvorm 4 wordt geor-
ganiseerd met afdelingen voor technisch
en/of beroepssecundair onderwijs :

a) directeur;

b) onderdirecteur ;

c) werkplaatsleider ;

d) werkmeester ;

e) leraar beroepsgerichte vorming

Bovendien, om effectief in aanmerking te wor-
den genomen, moeten de diensten verstrekt als
werknemer of als zelfstandige als nuttige erva-
ring worden erkend, wat in feite neerkomt op
het vaststellen van een inhoudelijke band tussen
deze diensten enerzijds en het ambt anderzijds
(cfr. omzendbrief 13CB\SG\WVB\4 van 17 ok-
tober 1997 betreffende de erkenning van dien-
sten als nuttige ervaring).

2. Inzake het eventueel laten meenemen van "nut-
tige ervaring" voor werknemers die algemene
vakken kunnen geven, heeft de administratie,
samen met de Onderwijsinspectie, reeds een
aantal denkpistes uitgewerkt.

Om budgettaire redenen zijn deze pistes mo-
menteel niet realiseerbaar.

3. De denkpiste om kandidaat-leerkrachten tegen
een hogere wedde te laten beginnen als ze reeds
een aantal jaren hebben gewerkt in de private
sector, werd reeds overwogen.

Eveneens om budgettaire redenen is dit niet re-
aliseerbaar.

Vraag nr. 44
van 21 maart 2001
van mevrouw MARLEEN VAN DEN EYNDE

Rupelstreek  –  Toeristische infrastructuurwerken

De werken aan de vlottende aanlegsteiger aan de
Rupelkaai in Boom, gesteund door het gemeente-
bestuur, Toerisme Vlaanderen en Europa, verlopen
goed. Bedoeling is om tegen de zomer ook de bij-
behorende ontvangstaccomodatie af te krijgen,
maar de kans dat het strakke tijdschema wordt ge-
haald, lijkt veeleer klein. Daardoor zouden de eer-
ste pleziervaartuigen wellicht pas dit najaar kun-
nen aanmeren om daar aan te sluiten op de toeris-
tische mogelijkheden die de hele Rupelstreek
biedt.

1. Hoeveel wordt er door de verschillende overhe-
den geïnvesteerd in dit project ?

2. Welke infrastructuurwerken worden er gepland
in het kader van de uitbouw van het toerisme in
de Rupelstreek ?

Antwoord

De realisatie van de toeristische waterinfrastruc-
tuur in de Rupelstreek en in het bijzonder aan de
Rupelkaai in Boom wordt door mij en Toerisme
Vlaanderen bijzonder gewaardeerd.

1. Door Toerisme Vlaanderen werd voor fase 1
een subsidie toegekend van 9 miljoen frank.

De raming van deze fase betreft :

– voor de vlottende aanlegsteiger met aange-
past landhoofd : 69,6 miljoen frank ;

– voor de ontvangstaccommodatie: 19,9 mil-
joen frank.

2. Voor fase 2 : ontwikkeling van het waterfront
ter hoogte van de Kaai in Boom, beschikt Toe-
risme Vlaanderen over een volledige subsidie-
aanvraag van de gemeente Boom. De werken
worden geraamd op 49,61 miljoen frank.

Deze subsidieaanvraag is in onderzoek in het
kader van de kredieten op de begroting 2001.

VLAAMS MINISTER 
VAN WERKGELEGENHEID EN TOERISME

RENAAT LANDUYT
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Vraag nr. 45
van 29 maart 2001
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Lokale werkwinkels  –  Faciliteitengemeenten

De faciliteitengemeenten Drogenbos, Sint-Genesi-
us-Rode en Linkebeek zouden één werkwinkel
krijgen waar de verschillende diensten van de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Be-
roepsopleiding (VDAB), de Rijksdienst voor Ar-
beidsvoorziening (RVA), gemeenten en OCMW's
worden samengevoegd. Wemmel zou onder Grim-
bergen/Meise ressorteren, en Kraainem en Wezem-
beek-Oppem zouden bij Zaventem worden ge-
voegd.

1. Hebben de betrokken gemeenten hieromtrent
reeds een advies uitgebracht ?

2. Kan de minister meedelen of er overleg is ge-
weest omtrent het taalgebruik bij de dienstver-
lening ? Is er daarover reeds een beslissing ?

3. In welke taal zal de documentatie in de werk-
winkel beschikbaar zijn ?

4. Dienen de betrokken ambtenaren tweetalig te
zijn ?

Antwoord

Het zorggebied van de lokale werkwinkel Beersel
omvat naast Beersel ook Drogenbos, Sint-Genesi-
us-Rode en Linkebeek. Wemmel behoort tot het
zorggebied van de lokale werkwinkel Asse, en
Grimbergen valt onder de lokale werkwinkel Vil-
voorde, terwijl Meise behoort tot de lokale werk-
winkel Londerzeel, samen met Kapelle-op-den-
Bos. Zaventem, Kraainem en Wezenbeek-Oppem
vormen het zorggebied van de lokale werkwinkel
Zaventem.

1. Zowel de gemeentebesturen, de OCMW's, de
plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
(PWA), de lokale klantencentra (LKC), als de
subregionale tewerkstellingscomités (STC)
werd om advies gevraagd (advies uitgebracht
door : gemeente Meise, gemeente Zaventem,
gemeente Beersel, gemeente Wemmel, OCMW
Sint-Genesius-Rode, PWA Wemmel, ABVV
Vlaams-Brabant, STC Halle-Vilvoorde en LKC
Vilvoorde).

2. Overeenkomstig artikel 25 en 34 van de ge-
coördineerde taalwetten gebruiken de diensten
voor hun contacten met particulieren die hun

woonplaats in een randgemeente hebben, de
door de betrokkene gebruikte Taal, voorzover
die taal het Nederlands of het Frans is.

Wanneer de taal van de particulier niet bekend
is, wordt het Nederlands gebruikt. De belang-
hebbende kan dan nog vragen het Frans te ge-
bruiken.

3. De documentatie moet in het Nederlands en het
Frans ter beschikking zijn.

4. De personeelsleden van de VDAB moeten de
Nederlandse taal kennen. In de lokale werkwin-
kels die bevoegd zijn voor de randgemeenten
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en Wemmel
dient elk personeelslid dat omgang heeft met
het publiek, een elementaire kennis Frans te be-
zitten. De wet schrijft dit niet voor voor perso-
neelsleden die contact hebben met bewoners
van Sint-Genesius-Rode en Wezenbeek-
Oppem. Het personeel van de lokale werkwin-
kels zal zodanig worden geselecteerd dat aan de
taalwetgeving wordt voldaan.

Vraag nr. 47
van 30 maart 2001
van de heer FILIP DEWINTER

Adecco  –  Vergunning

De minister en de Vlaamse vleugel van de Federa-
tie van de Uitzendbureaus Upedi ondertekenden
onlangs een protocolakkoord waarin uitzendkanto-
ren zich ertoe verbinden niet meer in te gaan op
vragen van klanten die een discriminerend perso-
neelsbeleid voeren.

Aanleiding was de zaak Adecco. Dit interimkan-
toor zou naar verluidt, op vraag van de klant overi-
gens, weinig of geen allochtonen naar de klant stu-
ren.

Klanten van interimkantoren vragen personeel met
een aantal vaardigheden. Een van die basisvaardig-
heden is het spreken en begrijpen van de Neder-
landse taal. Deze eis van de klant is terecht en
heeft alles te maken met de veiligheid op de werk-
vloer.

Ondertussen werd door het parket van Brussel op
last van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
en voor Racismebestrijding een onderzoek inge-
steld tegen Adecco.
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Interimkantoren die zich niet aan dit protocolak-
koord houden, dreigen hun erkenning in Vlaande-
ren te verliezen.

Heeft de minister al een beslissing genomen m.b.t.
de eventuele intrekking van de vergunning van de
firma Adecco ?

Antwoord

Ik heb inderdaad op 9 maart laatstleden een proto-
col van samenwerking inzake non-discriminatie af-
gesloten met Upedi-Vlaanderen, de Vlaamse vleu-
gel van de beroepsfederatie van uitzendkantoren.

In uitvoering van dit akkoord heeft Upedi-Vlaan-
deren haar leden (waaronder de Adecco-groep)
verzocht om de modelbrief die als bijlage werd toe-
gevoegd aan het protocol, te gebruiken bij op-
drachtgevers die rechtstreeks of onrechtstreeks dis-
crimineren.

Door de Vlaamse Sociale Inspectie werd inmiddels
een ruime steekproef uitgevoerd bij enkele hon-
derden uitzendkantoren om na te gaan of de be-
trokken verantwoordelijken 

– op de hoogte zijn van het bestaan van dit proto-
col en de betrokken modelbrief,

– deze modelbrief ook reeds effectief in de prak-
tijk gebruiken en toepassen.

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat zowel het pro-
tocol als de modelbrief in ruime mate werden ver-
spreid en ook worden toegepast, onder meer en
met name bij de filialen van de betrokken groep.

Bij deze controles werden geen verdere inbreuken
vastgesteld inzake racisme of xenofobie.

Met betrekking tot het onderzoek dat op last van
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding tegen Adecco zou zijn inge-
steld, zijn mij tot op heden geen verdere gevolgen
bekend.

Een eventuele sanctie ten aanzien van de firma
Adecco is momenteel dan ook niet aan de orde.

Vraag nr. 48
van 12 april 2001
van de heer MARINO KEULEN

Hengelhoef Houthalen-Helchteren  –  Subsidiëring (2)

Eind december 2000 stelde ik de minister een
schriftelijke vraag (vraag nr. 17 van 21 december
2000) m.b.t. het dossier Hengelhoef en de verkoop
van de vakantiehuisjes, het congrescentrum en de
cafetaria in het recreatiedomein aan de federale
overheid, met het oog op de opvang van asielzoe-
kers.

De minister antwoordde toen dat een deel van de
uitgekeerde subsidies door Toerisme Vlaanderen in
het raam van sociaal toerisme  –  totaalbedrag door
de jaren heen : 196.166.225 frank  –  door de eige-
naar van Hengelhoef, met name de Limburgse
Christelijke Mutualiteit, moet worden terugbetaald
(Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 9 van 16
maart 2001, blz.1139  –  red.).

Is de procedure tot terugvordering reeds ingezet ?

Hoe groot is het gevorderde bedrag ?

Zo neen, wanneer wordt de procedure gestart ?

Antwoord

Aan de erkende koepelorganisatie Vakantiegenoe-
gens werd meegedeeld welke de grootteorde van
het terug te vorderen bedrag is. De terugvordering
wordt ingezet zodra de aankoopakte wordt verle-
den.

Uit ingewonnen informatie blijkt het verlijden van
de akte slechts plaats te vinden zodra er een uit-
spraak is in het proces dat op heden loopt met be-
trekking tot de nieuwe bestemming van het do-
mein.

Het terug te vorderen bedrag bedraagt 41.814.918
frank.

Vraag nr. 49
van 12 april 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Etnisch-culturele minderheden  –  Betrokkenheid bij
adviesraden

Zie :
Minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buiten-
lands Beleid en Europese Aangelegenheden
Vraag nr. 52
van 12 april 2001
van mevrouw Riet Van Cleuvenbergen
Blz. 1689
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Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen.

Vraag nr. 130
van 22 maart 2001
van de heer JOHAN MALCORPS

Kleinedeeltjesvervuiling  –  Omvang

Internationaal is er steeds meer aandacht voor
luchtvervuiling door kleine deeltjes. In de Sigma-
benadering van het Nederlandse RIVM (Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu) onder-
scheidt men vijf soorten deeltjes (PM10, PM2,5-
fracties, de ultrafijne deeltjes of PM0,1 en ten slotte
de secundaire en KWS-aerosols) die vrijkomen bij
verbrandingsprocessen (gaande van verkeer tot in-
dustrie, energiecentrales en verbrandingsovens).
Hoe kleiner de diameter van de deeltjes, hoe groter
de gezondheidseffecten. Bovendien kunnen zich
gevaarlijke combinaties voordoen, bijvoorbeeld
van deeltjes die zich hechten aan pollen of van
deeltjes in combinatie met gassen zoals CO (kool-
stofmonoxide) en NO2 (stikstofdioxide).

(PM : Particulate Matter = zwevende deeltjes ; KWS :
koolwaterstof  –  red.)

Daarbij tracht men zicht te krijgen op de belang-
rijkste emissiebronnen en op al geregistreerde ge-
zondheidseffecten van deze kleinedeeltjesvervui-
ling. Vooral in het Verenigd Koninkrijk heeft men
daarin de laatste jaren grote vorderingen gemaakt
(cf. "Particulate Matter : Properties and Effects",
R.L. Maynard en C.V. Howard, Bios, Liverpool,
1999).

Vanuit de nieuwe inzichten inzake de schadelijke
effecten van kleine deeltjes werd in het Verenigd
Koninkrijk ook een herevaluatie doorgevoerd van
de reële risico's van de nieuwste generatie van ver-
brandingsovens.

Professor Howard toonde aan dat bij een moderne
verbrandingsoven juist de meest gevaarlijke zeer
kleine deeltjes door moderne filterinstallaties voor
meer dan 70 % niet worden opgevangen. Hij toon-

de eveneens aan dat een verbrandingsoven relatief
veel meer deeltjes produceert dan het verkeer. De
verbranding van één ton afval is equivalent met het
rijden van bijna 2.000 kilometer met een (Euro 2)
dieselwagen. Verbrandingsovens maken ook veel
vuilere deeltjes aan (vooral door de contaminatie
met zware metalen) dan bijvoorbeeld energiecen-
trales.

Het Britse Milieubureau toonde, mede op basis
van deze nieuwe gegevens, aan dat een moderne
oven van 400.000 ton/jaar (die zich perfect zou
houden aan de nieuwe Europese afvalverbran-
dingsrichtlijn) alleen door de uitstoot van NOx (en
de ozon die daardoor wordt gevormd), SO2 en klei-
ne deeltjes een tol aan doden zou eisen tussen de
één en 99 per jaar en aan extra ziekenhuisopnames
tussen  1,9 en 190 per jaar (NOx : stikstofoxiden ;
SO2 : zwaveldioxide  –  red.). Op een gemiddelde le-
vensduur van een oven van 25 jaar, leidt dit tot tus-
sen de 25 en 2.474 extra doden en tussen de 47 en
4.750 extra hospitalisaties ("Regulatory and Envi-
ronmental Impact Assessment of the Proposed
Waste Incineration Directive"). Daarmee werd de
mythe van de perfect veilige oven definitief door-
prikt ("Health Impacts of Waste Management Poli-
cies", Luc Hens, ..., ed, Kluwer, Dordrecht, 2000).

1. In welke mate wordt gewerkt aan een volledige
inventaris van de diverse PM-fracties en de uit-
stoot ervan per sector in Vlaanderen ?

2. In welke mate is er zicht op de ruimtelijke ver-
deling van PM-concentraties afkomstig van ver-
keer en op de juiste samenstelling van de ver-
vuilende deeltjes uitgestoten door het verkeer,
en de invloed daarbij van respectievelijk benzi-
ne- en dieselwagens ?

Volgens het VMM-rapport "Lozingen in de
lucht, 1980-1999" is de uitstoot van "stof" door
auto's ten opzichte van 1980 met bijna 300 %
toegenomen en blijft de uitstoot van stof door
het verkeer de laatste jaren vrijwel constant op
een erg hoog peil (VMM : Vlaamse Milieumaat-
schappij). Het probleem is dus immens, meer in-
zicht in de exacte samenstelling van het "stof"
dat het verkeer doet opwaaien, is dringend
nodig.

3. In welke mate is er voldoende zicht op de effec-
ten van de totale PM-uitstoot op de gezondheid
in Vlaanderen ?

4. In welke mate is er zicht op de uitstoot van de
diverse PM-fracties door verbrandingsovens in
Vlaanderen ?

VLAAMS MINISTER 
VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW

VERA DUA
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Moet de parameter "totaal stof" niet dringend
worden "verfijnd" ?

Antwoord

1. Op dit ogenblik beschikt de Emissie-inventaris
Lucht (VMM) enkel over emissiegegevens van
totaal stof voor de sectoren industrie en wegver-
keer en over PM10-gegevens (naast totaal stof)
voor de sector gebouwenverwarming. Voor de
sector industrie worden de gegevens onder
meer verkregen via het milieujaarverslag, waar
in de huidige rapporteringsverplichting (Vlarem
II, bijlage 4.1.8) enkel totaal stof wordt vermeld.
De emissies van de andere sectoren worden be-
rekend op basis van statistische gegevens in
combinatie met emissiefactoren (overwegend
voor totaal stof).

In het kader van internationale ontwikkelingen
(onder meer toekomstige rapportering aan
Unece) start de VITO in opdracht van de VMM
binnenkort met de studie (duurtijd 18 maan-
den) over het "Ontwikkelen van een methodo-
logie voor een emissie-inventaris van PM10 en
PM2,5 en opstellen van een emissie-inventaris
voor 1995 en 2000". Het ligt in de bedoeling om
naderhand zelf tot een jaarlijkse actualisatie van
de emissies over te gaan, die zoals bij de andere
luchtverontreinigende stoffen ook geografisch
worden toegekend.

Daarnaast is in het kader van de beschikking
van de Europese Commissie 2000/479/EG van
17 juli 2000 in verband met de totstandbrenging
van een Europees emissieregister van verontrei-
nigende stoffen (EPER) tegen 2003 een aanpas-
sing van Vlarem terzake noodzakelijk. Op die
wijze zal PM10 in de rapportering via het mi-
lieujaarverslag worden geïntegreerd.

(VITO : Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek ; Unece : United Nations Economic
Commission for Europe ; EPER : European Pol-
lutant Emission Register  –  red.)

Als PBO-project (Programma Beleidsgericht
Onderzoek) werd er begin dit jaar een onder-
zoek opgestart met als titel "Evaluatie van be-
leidsscenario's met betrekking tot fijn stof
(PM2,5)". Binnen deze studie zal onder andere
een aanvang worden genomen met de aanvul-
ling van de ruwe indicatoren met fijnere, zoals
aantal deeltjes, deeltjesgrootteverdeling en ka-
rakterisatie van de deeltjes.

2. In het meetnet van de VMM staan een aantal
meetstations waarmee fijn stof wordt gemeten,
opgesteld in omgevingen die worden beïnvloed
door verkeersemissies :

– het station 42R801 in Borgerhout, Antwer-
pen, dat nabij een drukke invalsweg staat op-
gesteld ;

– het station 44R701, dat in het Baudelopark
in Gent staat opgesteld. Dit station is welis-
waar wat verwijderd van drukke verkeersas-
sen, maar het geeft aldus een beeld van ste-
delijke achtergrondconcentraties ;

– het station 42R020 in Vilvoorde gelegen in
een stedelijke zone ;

– het station 40ML01 in Mechelen, dat nabij
de E19-autoweg gelegen is ;

– een bijkomend meetstation nabij Technopo-
lis in Mechelen zal in de loop van het jaar
worden geïnstalleerd ;

– de stations 40SZ01 en 40SZ02 in Steenok-
kerzeel worden beïnvloed door weg- en
luchtverkeer.

In 42R801, 44R701 en 42R020 wordt de concen-
tratie van PM10-stof gemeten.

In 40ML01 wordt PM2,5-stof gemeten en in
Nekkerspoel in Mechelen zullen nog op een
tweede plaats metingen van PM2,5-stof worden
opgestart.

In Technopolis zullen metingen van zowel
PM10- als PM2,5-stof worden opgestart. In
Steenokkerzeel wordt op één meetstation (gele-
gen in de dorpskern) PM10 gemeten en op een
ander meetstation (gelegen op de luchthaven)
PM2,5-stof.

Daarnaast worden er ook nog op andere meet-
stations metingen van PM10-stof uitgevoerd,
waarvan een aantal ook ten dele worden beïn-
vloed door verkeersemissies. Het aantal meet-
punten voor PM10- en PM2,5-stof zal in de vol-
gende jaren nog worden uitgebreid.

Met deze metingen wordt een ruimtelijk beeld
van de PM10-concentraties over Vlaanderen
verkregen. Tevens laten deze metingen toe om
na te gaan hoe deze concentraties in stedelijke
en verkeersrijke omgevingen zich verhouden
ten opzichte van meer landelijke omgevingen.
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Deze metingen laten echter niet toe een  onder-
scheid te maken tussen de invloed van respec-
tievelijk benzine- en dieselwagens.

Een gedetailleerde analyse van PM10-metingen
in Zaventem en Steenokkerzeel ten opzichte
van de verkeersintensiteit zowel van auto's als
vliegtuigen toonde aan dat de PM10-concentra-
ties slechts in zeer geringe mate worden beïn-
vloed door de emissie van roetdeeltjes. Dit
wordt verklaard door de zeer geringe massa van
roet. Anderzijds wordt vastgesteld dat de PM10-
concentraties sterk kunnen worden beïnvloed
door opwaaiend stof.

De PM10-metingen werden opgestart in 1995
en momenteel bereidt de VMM een rapport
voor waarin de meetresultaten meer gedetail-
leerd zullen worden besproken en zullen wor-
den getoetst aan de nieuwe EU-normen voor
PM10-stof. De PM2,5-metingen werden het af-
gelopen jaar opgestart.

In de periode 1968-1999 werden de concentra-
ties van zwarte rook opgevolgd door manuele
metingen op meerdere plaatsen, volgens een
OESO-meetmethodologie (Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling  –
red). Van zwarte rook wordt aangenomen dat de
concentraties in belangrijke mate worden beïn-
vloed door roetdeeltjes door verbranding van
fossiele brandstoffen. De gemeten concentraties
van zwarte rook in de Antwerpse en Gentse ag-
glomeratie daalden van ongeveer 50 à 60 µg/m3

tot ongeveer 15 µg/m3 in 1997. Gezien de rela-
tief lage gemeten concentraties en het gegeven
dat door de nieuwe EU-richtlijnen wordt afge-
stapt van een reglementering van zwarte rook,
werden deze metingen grotendeels stopgezet.
Enkel op een beperkt aantal plaatsen worden ze
nog voortgezet.

Op zes plaatsen worden polyaromatische kool-
waterstoffen gemeten. De verschillen in de jaar-
gemiddelde concentraties voor benzoalfapyreen
tussen een meer landelijk station en een station
in een meer stedelijke omgeving zijn gesitueerd
op een factor twee.

In het verleden werden door de VITO al metin-
gen uitgevoerd van de concentraties van roet in
drie omgevingen : stedelijk (Borgerhout, Ant-
werpen), industrieel (Petroleumkaai, Antwer-
pen) en landelijk (Schilde). In de stedelijke om-
geving werden toen concentraties gemeten die
een factor twee hoger lagen dan in de industrië-
le zone en in de landelijke zone. Dit kan worden
toegeschreven aan de hogere verkeersemissies.

Daarnaast werd een TWO-project afgesloten
met de UIA om op een beperkt aantal locaties
de samenstelling van PM10-stof te bepalen. Het
betreft hier metingen in een achtergrond-, voor-
stedelijke en stedelijke omgeving in en rondom
Antwerpen. Het rapport zal in de tweede helft
van het jaar worden gepubliceerd. Er wordt ge-
werkt aan een bijkomend project over PM2,5-
stof af te sluiten door de VMM met de UIA en
de VITO. (TWO : toegepast wetenschappelijk on-
derzoek ; UIA : Universitaire Instelling Antwer-
pen  –  red.)

De VMM heeft vorig jaar testen uitgevoerd van
monitoren om roetgehalten continu te meten.
De toestellen bleken echter niet te voldoen aan
de nodige kwaliteitseisen.

Ik kan ook nog vermelden dat er momenteel
wel een referentiemethode bestaat voor de me-
ting van PM10-stof, doch nog niet voor PM2,5-
stof of nog fijnere fracties van stof, hetgeen ui-
teraard de uitvoering van dergelijke metingen
in een meetnet bemoeilijkt.

Ik verwijs hier ook naar het antwoord op deel-
vraag 3 van de vraag om uitleg van 29 maart
2001 van de Vlaamse volksvertegenwoordiger in
verband met de opvolging van het Isvag-dossier
(Isvag : Intercommunale voor Slib- en Vuilver-
wijdering van Antwerpse Gemeenten  –  red.).
Hierin werd verwezen naar de ontwikkeling van
een datamodel waarmee de emissiegegevens
van het verkeer in beeld kunnen worden ge-
bracht (Handelingen Commissievergadering nr.
136 van 29 maart 2001, blz. 6  –  red.).

De gemeten concentraties aan stof ten gevolge
van het verkeer zullen in de komende jaren
dalen ten gevolge van de nieuwe Europese nor-
men voor dieselvoertuigen, die in werking tre-
den in 2000 en 2005, met name respectievelijk
0,05 g/km en 0,025 g/km. Een doelstelling bin-
nen het onderzoek "Evaluatie van beleidsscena-
rio's met betrekking tot fijn stof (PM2,5)" is
onder andere inzicht te verkrijgen in de bijdrage
van diverse bronnen aan fijn stof. Verkeer zal
hier, gezien de belangrijke uitstoot, deel van uit-
maken. Er zal op diverse locaties met verschil-
lend karakter stof worden verzameld en zeer
uitgebreid worden gekarakteriseerd naar con-
centratie, morfologie, deeltjesgrootte en chemi-
sche samenstelling. Door de stofsamenstelling
te koppelen aan de bestaande kennis over de
aard van de deeltjes zoals geëmitteerd door spe-
cifieke bronnen, zal de bijdrage van de bronnen
kunnen worden bepaald. De resultaten van de
verschillende studies zullen worden gebruikt bij
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de beleidsvoorbereiding en als onderbouwing
voor reductieprogramma's met betrekking tot
de emissies van fijn stof.

3. Inzake de mogelijke gezondheidseffecten van
de totale PM-uitstoot werd een hoeveelheid in-
formatie door de VMM samengebracht in het
hoofdstuk "Gevolgen voor de mens" van het
MIRA-S 2000 (Milieu- en Natuurrapport, Scena-
rio's 2000  –  red).

Hieruit blijkt dat bepaalde milieuverontreini-
gende stoffen pathogene effecten op de longen
veroorzaken, zoal stikstofdioxide (NO2) en
ozon, die de bronciale overprikkelbaarheid van
astmapatiënten verergeren, maar ook zwevend
stof, in het bijzonder de PM10-fractie, evenals
de PM2,5-fractie en de ultrafijne deeltjes met
diameter kleiner dan 0,05 – 0,10 µm (microme-
ter  –  red.).

Deze deeltjes zijn vooral afkomstig van het toe-
nemend wegverkeer en de uitlaatgassen van
dieselmotoren. De fijnste partikels kunnen ook
de huizen binnendringen en hun schadelijke in-
vloed kan dan nog versterken. Toenemende
concentraties van PM10 zijn geassocieerd met
hogere cardiovasculaire en respiratoire mortali-
teit bij ouderlingen, en met astma-aanvallen en
verminderde longfunctie bij kinderen. De fijne
partikels dringen diep door in de luchtwegen tot
in de fijnste bloedvaatjes, wat de cardiovasculai-
re effecten verklaart, onder meer via stoornis-
sen in de bloedstolling. Recent onderzoek, uit-
gevoerd bij vrijwilligers, heeft aangetoond dat
dieseluitlaatgassen, vermoedelijk via deze parti-
kels en de erop gebonden sterk irriterende or-
ganische bestanddelen zoal aldehyden, een be-
langrijk inflammatoir effect hebben ter hoogte
van de luchtwegen.

Grootschalige epidemiologische studies
(Aphea, Peace) hebben kwantitatieve verban-
den gelegd tussen polluenten en kortetermijn-
gezondheidseffecten (Aphea : Air Pollution and
Health : an European Approch ; Peace : Pollu-
tion Effects on Asthmatic Children in Europe  –
red.). Bij korte episodes (24 uur) van luchtver-
vuiling worden bestaande gezondheidsproble-
men zoals chronisch obstructief longlijden en
astma ernstiger. Ouderen met reeds verzwakte
hart- en longfuncties vormen de belangrijkste
slachtoffers, waarbij de verkorting van de le-
vensverwachting op enkele dagen tot weken
wordt geschat.

Naast de kortetermijneffecten zijn er ook gege-
vens over chronische gezondheidseffecten,

onder andere toename van longkanker en lang-
durige vermindering van de longfunctie. Enkele
Amerikaanse cohortestudies vinden een signifi-
cant verband tussen langetermijnblootstelling
aan zwevend stof (vooral PM2,5 en sulfaten) en
vervroegde sterfte.

De VMM groepeerde de meetresultaten van de
meetstations in de meetperiode 1998-1999 per
gebied en berekende zo gemiddelde waarden
voor een meetstation in een industrieel gebied,
een stedelijk en een voorstedelijk gebied en een
landelijk gebied. Als men per gebied de bevol-
kingsgegevens aanbrengt dan kan men, reke-
ning houdende met de internationaal gehan-
teerde risico-eenheden, het aantal sterftes en
ziekenhuisopnames berekenen die geassocieerd
zijn met de luchtverontreiniging. Op deze ma-
nier werd voor de vermelde periode het aantal
vervroegde sterftes veroorzaakt door korteter-
mijnblootstelling aan zwevend stof in Vlaande-
ren geraamd op ongeveer 530 gevallen, terwijl
dit aantal bij langetermijnblootstelling stijgt tot
ongeveer 1.750. Het aantal gevallen van chroni-
sche bronchitis in Vlaanderen te wijten aan lan-
getermijnblootstelling aan PM10 zou ongeveer
2.100 bedragen.

In 2000 heeft de VMM een onderzoek uitbe-
steed met als doel luchtstalen toxicologisch te
karakteriseren. Tijdens het voorjaar en najaar
werden op zes plaatsen in Vlaanderen fijnstof-
partikels (PM16 en kleiner) gecollecteerd op fil-
ters. De locaties werden gekenmerkt door een
verschillende pollutiedruk :

– Borgerhout en Deurne staan model voor ste-
delijke sites met veel verkeersinvloeden,

– Berendrecht ligt nabij een industriezone,

– Zwijndrecht ligt in de invloedssfeer van ver-
keersaders en industrie,

– Essen en Peer fungeren als rurale gebieden
met weinig verkeersinvloeden.

De stofdeeltjes werden toegevoegd aan bacte-
riële en humane celsystemen, wat toelaat recht-
streeks na te gaan of de combinatie van pollu-
enten op partikels van een gegeven site biologi-
sche effecten veroorzaakt. De biologische effec-
ten die in deze studie werden gemeten, hebben
betrekking op allergisch-inflammatoire schade
en op genetische beschadiging. Uit deze studie
bleek dat fijn stof afkomstig van omgevings-
lucht, in staat was zowel DNA-schade te veroor-
zaken als allergisch-inflammatoire effecten op
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te wekken. De ernst en de aard van de effecten
verschillen afhankelijk van staalnameplaats en
seizoen. (DNA : deoxyribonucleic acid  –  red.)

Genotoxische effecten waren het meest uitge-
sproken voor de stalen afkomstig van stedelijke
sites, gevolgd door partikels van industriële ori-
gine. Partikels van rurale gebieden lokken wei-
nig effecten uit. In het najaar werd er meer
DNA-schade gedetecteerd.

Inflammatoire responsen traden voornamelijk
op in het voorjaar met stalen afkomstig van in-
dustriële sites. Nagenoeg alle stofmonsters indu-
ceerden een allergische respons bij gevoelig ge-
maakte cellen. Dit betekent dat, gebaseerd op
de resultaten verkregen met celsystemen, bloot-
stelling aan partikels zowel in verband kan wor-
den gebracht met het voorkomen van ontstekin-
gen als met het verergeren van een reeds be-
staande pathologie.

4. Volgens het VMM-rapport "Lozingen in de
lucht, 1980-1999" bedroeg de gezamenlijke tota-
le stofemissie van de vuilverbrandingsinstalla-
ties in Vlaanderen 19 ton in 1999. Dit is slechts
een kleine fractie in vergelijking met de totale
stofuitstoot door bedrijven (8.628 ton) en door
het wegverkeer (7.765 ton).

In Vlarem II is voor afvalverbrandingsinstalla-
ties een emissiegrenswaarde opgenomen voor
"totaal stof" die naargelang de capaciteit van de
ovens 10, 30 of 100 mg/Nm3 bedraagt. Er is geen
verplichting voor de exploitanten om de diverse
deeltjesgroottefracties van het geëmitteerde
stof afzonderlijk te bepalen. De afdeling Milieu-
inspectie heeft er ook geen weet van dat in
Vlaanderen al onderzoek zou zijn uitgevoerd
naar de uitstoot van deze fracties bij afvalver-
brandingsinstallaties. (Nm3 : normaal kubieke
meter  –  red.)

In de literatuur is hierover algemene, richting-
gevende informatie terug te vinden. De gebruik-
te ontstoffingsapparatuur bepaalt sterk hoeveel
en welke stofdeeltjes worden uitgestoten. Bij
vrijwel alle Vlaamse huisvuilverbrandingsinstal-
laties zijn mouwenfilters in gebruik, in sommige
gevallen nog gecombineerd met een natte was-
sing. Dit zorgt ervoor dat de restemissie aan stof
tussen minder dan 1 en 10 mg/Nm3 bedraagt.
Een mouwenfilter heeft een hoog tot zeer hoog
stofverwijderingsrendement voor deeltjes met
een diameter groter dan 0,1 µm.

Om ook de nog kleinere stofdeeltjes met een
zeer hoog rendement te kunnen verwijderen,
zijn alternatieve technieken nodig. In veel ge-
vallen blijkt het echter al moeilijk om met de
momenteel toegepaste technieken de hoeveel-
heid stof in de rookgassen op een betrouwbare
manier te meten.

Vraag nr. 131
van 29 maart 2001
van de heer JOS BEX

Zwerfvuil  –  Evaluatie

De enorme berg restafval leidt bij de (niet-vervui-
lende) burgers tot veel wrevel. Het probleem is be-
kend. Het is echter niet eenvoudig deze problema-
tiek op een voldoening gevende wijze op te lossen.
Verschillende paden worden hierbij bewandeld. Ze
kunnen mijns inziens worden teruggevoerd tot pre-
ventie, sensibilisering en repressie.

Vermijden dat zwerfvuil ontstaat, werd door de mi-
nister in het verleden reeds sterk beklemtoond. Dit
ligt in het verlengde van de door de Vlaamse rege-
ring ingeslagen weg. Hierbij wordt gedacht aan een
systeem van ecotaksen of statiegeld, het responsa-
biliseren van de producenten, het aanbrengen van
een ontradende boodschap op het verpakkingsma-
teriaal, ...

Het sensibiliserende effect werd ook benadrukt
door de minister. Een geregelde informatiestroom
naar de bevolking waarin de maatschappelijk
nadelige effecten van zwerfvuil worden vermeld,
werd nuttig geacht. De ondersteunende informatie-
stroom vanuit bijvoorbeeld OVAM (Openbare Af-
valstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest)
naar de gemeenten, diende wel te verbeteren.

Het repressieve element is op het eerste gezicht
slechts onvolkomen ontwikkeld, getuige hiervan
het geringe aantal processen-verbaal dat wordt op-
gemaakt. De minister kondigde vorig jaar wel aan
dat overleg zou worden gepleegd met de federale
minister van Justitie, teneinde te bekijken op welke
wijze een efficiëntere vervolging van milieudelicten
kan worden bereikt (Handelingen C 123 van 23
maart 2000  –  red.).

Ter opvolging zou ik de minister graag volgende
vragen stellen.

1. Hoe evolueerde de hoeveelheid zwerfvuil in de
periode 1999-2000 in vergelijking met voorgaan-
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de jaren ? Was deze evolutie verwacht ? Wie
brengt deze cijfergegevens aan ?

2. Kunnen de Vlaamse cijfers worden opgesplitst
per provincie ?

Welke recente trends vallen te onderkennen ?

Welke beleidsmatige conclusies verbindt de mi-
nister hieraan ?

3. Kan de minister verduidelijken welke initiatie-
ven werden genomen in de periode maart 2000
tot op heden teneinde het zwerfvuil te vermij-
den, respectievelijk terug te dringen ?

Kan hierbij een onderscheid worden gemaakt
tussen beleidsmaatregelen die gericht zijn op 
respectievelijk preventie, sensibilisering en re-
pressie ?

Kan telkens worden vermeld wat de oorspron-
kelijke doelstellingen van de acties zijn, de bud-
gettaire impact, de aanrekening op de begroting
(programma en basisallocatie) en, indien moge-
lijk, de reeds bereikte resultaten ?

4. Kan de minister, punctueel, een stand van zaken
geven m.b.t. volgende op 23 maart 2000 aange-
kondigde beleidsinitiatieven (opvolging, bud-
gettaire impact, aanrekening op begroting, ac-
centen, evaluatie) :

a) de zwerfvuilcampagne in 2000 ;

b) de zwerfvuilcampagne in 2001 ;

c) coördinatie zwerfvuilcampagnes OVAM-ge-
meenten, Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (inlichtingen inwinnen) ;

d) overleg met federale minister van Justitie
met betrekking tot repressiebeleid ;

e) overleg tussen de Vlaamse Milieumaatschap-
pij (VMM) en OVAM over zwerfvuil in wa-
terlopen ;

f) aankaarten problemen verantwoordelijkheid
producenten binnen de Interregionale Ver-
pakkingscommissie (IVC) (welke voorstel-
len concreet ?) ;

g) gerichte acties bij uitbaters krantenwinkels,
stations ;

h) samenwerking tussen ministers en departe-
menten (stand van zaken) ;

i) bestuderen soorten zwerfafval op verschil-
lende plaatsen.

Antwoord

1 en 2. De administratie Wegen en Verkeer (AWV)
van de Vlaamse Gemeenschap registreert het
zwerfvuil dat haar diensten opruimt langs auto-
snel- en gewestwegen.

Overzicht in cijfers (in ton) voor de periode
1999-2000 en per provincie :

1999 2000

Antwerpen 280 (*) 650
Vl. Brabant 597 643
West-Vl. 420 (*) 401
Oost-Vl. 422 470
Limburg 248 246

1.967 2.410

(*)geëxtrapoleerd cijfer op basis van gedeelte-
lijke gegevens

De vergelijking met de voorgaande jaren is niet
zo eenvoudig, omdat deze cijfers nog maar re-
centelijk expliciet uit de aannemingscontracten
kunnen worden afgeleid. Dit komt omdat de
stortkosten nu in aparte posten worden terug-
betaald. Voorheen waren deze stortkosten (en
dus ook de daaraan verbonden hoeveelheden)
begrepen in de globale ophalingskosten.

Daar waar wel vergelijkingen mogelijk zijn,
wordt een lichte verhoging van de hoeveelhe-
den over de laatste jaren heen vastgesteld. Deze
cijfers worden door de districten (op basis van
de afgesloten contracten "ruimen zwerfvuil")
bijgehouden.

De globale lichte stijging is vooral te wijten aan
het fenomeen van het sluikstorten (en dus min-
der aan het zwerfvuil). Voor het zwerfvuil zou
men zelfs een (beperkte) daling kunnen ver-
moeden.

De bevaarbare waterlopen worden ook gecon-
fronteerd met zwerfvuil in de vorm van ener-
zijds drijfvuil, dat via de waterloop van stroom-
opwaarts wordt meegevoerd, en anderzijds
zwerfvuil in de bermen ten gevolge van de aan-
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spoeling tijdens hoogwaterstanden vanuit de
waterloop, alsook vanaf het land door het weg-
geworpen afval langs de aangrenzende wegen.
Een veeleer aparte categorie omvat het vuil dat
intentioneel in de waterloop is gedumpt, waar-
onder autowrakken, fietsen, enzovoort.

Naast het zwerfvuil dat zich in het water en op
de oevers van de waterweg bevindt, wordt ook
op wat de aanhorigheden van de waterweg
wordt genoemd, zijnde de langsliggende dijken,
jaagpaden, grachten en terreinen, een zwerfvuil-
probleem vastgesteld.

3. Op het vlak van sensibilisering wordt er sinds
1999 jaarlijks één grote zwerfvuilcampagne ge-
voerd. Hierbij verschoof het accent geleidelijk
van een opruimboodschap naar een voorko-
mingsboodschap. Voor verdere verduidelijking :
zie antwoord op deelvraag 4.

Op het vlak van repressie heeft de OVAM ter
ondersteuning van de gemeenten een typeregle-
ment opgesteld dat de heffing van een belasting
op het ambtshalve opruimen van sluikstorten
reglementeert. Dit typereglement zou de ge-
meenten in staat moeten stellen op een efficiën-
tere manier en met meer rechtszekerheid pena-
liserend op te treden tegen sluikstorters en
zwerfvuilvervuilers.

Het probleem van het zwerfvuil in en langs be-
vaarbare waterlopen wordt door de administra-
tie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) op diver-
se manieren aangepakt.

Wat het drijfvuil betreft

De afdelingen van de administratie Waterwegen
en Zeewezen die bevoegd zijn voor de verschil-
lende waterlopen hebben een onderhoudscon-
tract met aannemers, die op gezette tijden
(tweewekelijks of maandelijks, of na elke hoog-
waterstand) het drijfvuil dat zich heeft opge-
hoopt ter hoogte van sluizen en andere kunst-
werken verwijderen. Dit drijfvuil wordt verwij-
derd door middel van meestal een kraan, waar-
mee dikwijls ook nog manueel werk gepaard
gaat.

Dit drijfafval wordt per vrachtwagen afgevoerd
naar erkende stortterreinen.

Er dient te worden aangestipt dat dit vuil voor-
namelijk afkomstig is van bovenloopse gebie-
den. Verder zouden ook het watertoerisme en
de scheepvaart als oorzaak kunnen worden aan-

gewezen. Dit is evenwel niet of toch in geringe
mate het geval, doordat de schippers over de
mogelijkheid beschikken om gratis hun afval te
deponeren in de containers die op de sluispla-
teaus zijn opgesteld.

Een stijgende tendens in drijfvuil is vast te stel-
len in stedelijk gebied. Wellicht vormt de kost-
prijs van de huisvuilophaling voor bepaalde be-
volkingsgroepen een zo groot probleem, dat als
alternatief voor het dumpen in de waterloop
wordt gekozen. Zo'n stijgende tendens is bij-
voorbeeld duidelijk vastgesteld in de Gentse
binnenstad. In deze context is bijvoorbeeld ook
een werkgroep "drijfvuil op binnenwateren en
taluds" door de stad Gent opgestart.

Wat het zwerfvuil betreft op de oevers en de aan-
horigheden van de waterwegen

Binnen AWZ bestaat geen systematische op-
ruimcampagne voor het verwijderen van zwerf-
vuil. Er zijn hiervoor geen onderhoudscontrac-
ten opgesteld met aannemers. De verwijdering
van het zwerfvuil wordt echter onrechtstreeks
verkregen via het maaibeheer dat wordt uitge-
voerd op de oevers. De aanwezigheid van zwerf-
vuil in het bermmaaisel is echter problematisch
voor de afzet van de hieruit gewonnen compost.

Door de toezichters van AWZ wordt wel in de
mate van het doenbare zwerfvuil verwijderd uit
de bermen. Het ontbreekt AWZ echter aan de
nodige mankracht om dit op een systematische
manier uit te voeren.

In de voorbije jaren zijn enkele initiatieven on-
dernomen om, samen met gemeenten en na-
tuurverenigingen, het zwerfvuil in bepaalde 
tracés van waterlopen te gaan ruimen.

Dergelijke acties vergen echter heel wat voor-
bereiding. Daarnaast rijst steeds de vraag naar
verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld ten aanzien
van verdrinking, ongeval, enzovoort.

Wat het intentioneel gedumpte materiaal betreft

Er wordt eveneens in sommige waterlopen een
stijging vastgesteld van de hoeveelheid intentio-
neel gedumpt afval. Hier is dus sprake van
sluikstorting. Dit afval dient te worden geruimd
via dregging. Dit moet manueel gebeuren en is
dus zeer arbeidsintensief. Daarbij rijst het pro-
bleem van hygiëne voor de mensen die hieraan
meehelpen.
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4. a) Zwerfvuilcampagne 2000

In 1999 werd gestart met "De Grote Lente-
schoonmaak", een actie die gericht was op het
opruimen van zwerfvuil. De OVAM kon slechts
een aantal gemeenten van logistieke ondersteu-
ning voorzien voor de georganiseerde opruim-
acties. De communicatie rond zwerfvuil ging op
dat moment over het opruimen van zwerfvuil,
de preventieboodschap was hieraan onderge-
schikt.

In 2000 verschoof het accent naar preventie van
zwerfvuil. Voorkomen is beter dan genezen. Ge-
meenten werden door de OVAM logistiek on-
dersteund om opruimacties te organiseren. Een
inventaris van de initiatieven van deelnemende
gemeenten werd opgesteld (zie bijlage 1), na de
opruimacties ook een registratie met de resulta-
ten (zie bijlage 2).

Er werd een evaluatierapport opgemaakt van
de zwerfvuilcampagne "Vlaanderen Proper
2000".

De budgettaire impact van deze sensibiliserings-
campagne bedroeg 14.040.771 frank inclusief
BTW en omvatte : de mediacampagne, de logis-
tieke ondersteuning aan de gemeenten en aan
de deelnemers en de uitgevoerde evaluaties. De
aanrekening gebeurde op begrotingspost 12.330
van de OVAM. De OVAM put haar werkings-
middelen uit het MINA-fonds (Fonds voor Pre-
ventie en Sanering inzake Milieu en Natuur  –
red.).

b) Zwerfvuilcampagne 2001

Na overleg met milieuambtenaren eind 2000
heeft de OVAM twee duidelijke opties geno-
men voor haar toekomstige sensibiliseringscam-
pagnes :

– de boodschap van de sensibiliseringscampag-
nes is voortaan zwerfvuilvoorkoming ;

– het initiatief tot opruimacties ligt best bij de
gemeenten wegens het subsidiariteitsprinci-
pe en de eigen autonomie.

Uit de registraties van de opruimacties in 2000
bleek bovendien duidelijk dat het onmogelijk is
om hoeveelheden opgeruimd zwerfvuil op uni-
forme wijze te rapporteren.

Tijdens de zwerfvuilcampagne 2001 werd dan
ook van dit principe afgestapt en lag het accent

in de communicatie volledig op het verspreiden
van de preventieboodschap. Hiervoor werd te-
vens samengewerkt met het departement Leef-
milieu en Infrastructuur (LIN) van de Vlaamse
Gemeenschap.

Een impactmeting is voor deze campagne niet
uitgevoerd. De milieu-VOI's, Aminal en mijn
kabinet hebben in het kader van actie 145 van
het MINA-plan besloten om gezamenlijk een
meetinstrumentarium voor milieucommunicatie
te ontwikkelen, om op die manier alle milieu-
communicatie op uniforme wijze te kunnen
meten. Dit instrumentarium zal eind 2001 ope-
rationeel zijn.

De budgettaire impact van deze campagne be-
droeg 1.360.120 frank inclusief BTW. Dit bedrag
omvat de creatie van de mediacampagne. Aan-
gezien er werd gebruikgemaakt van adverten-
tieruimte via de MBO-papier, en van affichage-
borden langs autostrades en gewestwegen via
het departement LIN, zijn er geen kosten voor
deze media-inlassingen.

(VOI : Vlaamse openbare instelling ; Aminal : ad-
ministratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbe-
heer : MINA-plan : Plan voor Preventie en Sane-
ring inzake Milieu en Natuur ; MBO : milieube-
leidsovereenkomst  – red.)

De aanrekening gebeurde op begrotingspost
12.330 van de OVAM. De OVAM put haar wer-
kingsmiddelen uit het MINA-fonds. Het depar-
tement LIN droeg eveneens financieel bij aan
deze campagne voor ongeveer 170.000 frank in-
clusief BTW.

c) Coördinatie zwerfvuilcampagne OVAM-ge-
meenten, VVSG (inlichtingen inwinnen)

Op het vlak van opruimacties gebeurt er op uit-
drukkelijk verzoek van de gemeenten geen
coördinatie meer door de OVAM. Zie ook ant-
woord op vraag 4 b) en het evaluatierapport
"Vlaanderen Proper 2001".

Op vlak van sensibiliseringsmateriaal speelt de
OVAM wel een sterk coördinerende rol. Affi-
ches, digitale beelden en achtergrondinformatie
worden ter beschikking gesteld van gemeenten,
provincies en intercommunales.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeen-
ten (VVSG) werd uitgenodigd voor een brain-
storming met betrokkenen uit diverse hoeken
(OVAM, kabinet Leefmilieu, gemeenten, inter-
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communales en VVSG) over de aanpak van het
zwerfvuil door middel van sensibiliseringscam-
pagnes (verslag zie bijlage 3). De VVSG wordt
tijdig geïnformeerd over aankomende sensibili-
seringsinitiatieven. Zij fungeert in overleg met
OVAM als kanaal om informatie over geplande
sensibiliseringscampagnes aan de gemeenten te
bezorgen.

Daarnaast werd eveneens na de raadpleging
van de gemeenten eind 2000 een nieuw instru-
ment (nieuwsbrief "Heen en Weer") opgericht,
via het kanaal van het bestaande OVAM-huis-
blad Opgeruimd, om gemeenten tijdig te infor-
meren over de aankomende communicatie-ini-
tiatieven van de OVAM.

d) Overleg met federale minister van Justitie
met betrekking tot repressiebeleid

Door minister Verwilghen, het College van Pro-
cureurs-generaal en mijzelf werd een nota inza-
ke het repressiebeleid opgesteld (bijlage 4).
Deze nota werd verspreid naar enerzijds mijn
diensten en de Vlaamse lokale besturen, en an-
derzijds de parketten. De nota bevat een aantal
afspraken in verband met de te volgen werkwij-
ze en somt de prioritiar te vervolgen misdrijven
op, waaronder het sluikstorten. Wanneer vol-
doende ervaring is opgedaan met de toepassing
van deze nota, zal het effect ervan worden geë-
valueerd in de Commissie Vervolgingsbeleid.

e) Overleg tussen VMM en OVAM over zwerf-
vuil in waterlopen

Met de VMM heeft er een informatie-uitwisse-
ling over de zwerfvuilcampagne plaatsgevonden
in het kader van het Colev (het Communicatie-
overlegplatform tussen de Vlaamse milieu-over-
heden). (Colev : Communicatieoverleg Leefmi-
lieu Vlaanderen  –  red.)

Daarnaast zijn er begin 2000 contacten geweest
met de afdeling Beleid Havens, Waterwegen en
Zeewezen van de Vlaamse Gemeenschap over
een gezamenlijke aanpak van de opruimacties
van de dijken. Gezien het korte tijdsbestek
zagen zij op dat moment de organisatie van een
gezamenlijke opruimaanpak niet meer moge-
lijk, hoewel ze voorstelden de opruimactie in
2001 wel gezamenlijk te organiseren.

Omdat de OVAM besliste de aandacht niet lan-
ger op opruimen te richten, is deze samenwer-
king niet verder tot ontplooiing gebracht.

f) Aankaarten probleem verantwoordelijkheid
producenten binnen de IVC

Op haar vergadering van 13 oktober 2000 be-
sliste de Interregionale Verpakkingscommissie
(IVC) over een voorstel tot verhoging van de
percentages van recyclage en nuttige toepassing
van het samenwerkingsakkoord betreffende de
preventie en het beheer van verpakkingsafval.
Centraal in het samenwerkingsakkoord staat de
terugnameplicht. De terugnameplicht houdt
volgens het samenwerkingsakkoord in dat de
verpakkingsverantwoordelijken/erkende orga-
nen doelstellingen inzake recyclage en nuttige
toepassing dienen te behalen.

De IVC stelt voor om de percentages van recy-
clage en nuttige toepassing van het samenwer-
kingsakkoord te verhogen. Er wordt een
progressieve verhoging van de percentages
voorgesteld, met als eindpunt 1 januari 2003.
Vanaf deze datum moeten de  bedrijven en de
erkende organen 70 % van al hun verpakkings-
afval (laten) recycleren in de plaats van de hui-
dige 50 %, en 90 % nuttig (laten) toepassen in
de plaats van 80 %. Daarnaast moeten ze voor
elk verpakkingsmateriaal minstens 30 % (laten)
recycleren in de plaats van 15 %. Door deze
verhoging wordt meer verantwoordelijkheid ge-
legd bij de bedrijven die verantwoordelijk zijn
voor het op de markt brengen van verpakkin-
gen. Het zet bovendien verder aan tot preven-
tiemaatregelen en sluit als dusdanig nauw aan
bij het op federaal niveau uitgewerkte systeem
van ecoboni en ecotaksen.

Het is de bedoeling dat de procedure van wijzi-
ging van het samenwerkingsakkoord nog in de
loop van 2001 wordt afgerond. Hiervoor is het
noodzakelijk dat de voorgestelde wijzigingen in
de parlementen van de drie gewesten worden
goedgekeurd.

Daarnaast wordt onderzocht welke wijzigingen
in het samenwerkingsakkoord kunnen worden
doorgevoerd met het oog op meer preventie.
Voorstellen zullen hieromtrent in het najaar van
2001 aan de Interregionale Verpakkingscommis-
sie worden bezorgd.

g) Gerichte acties bij uitbaters krantenwinkels,
stations, ...

Een meer doelgroepgerichte benadering via
sensibilisering is gepland voor de toekomst. Een
brainstorming rond de aanpak van het zwerf-

Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 13  – 25 mei 2001 -1758-



vuilthema met betrokkenen werd in oktober
2000 gehouden. De benadering van jongeren en
van de burger als "toerist of bezoeker" werd
door deze groep als prioritair thema naar voren
geschoven. Eén van deze twee doelgroepen (nl.
de toerist, de automobilist) werd expliciet in
aanmerking genomen voor de campagne van
2001.

Een specifieke aanpak van handelaars, uitbaters
krantenwinkels, stations, behoort tot de moge-
lijkheden voor de toekomst, maar is nog niet
verder uitgewerkt. Wel is het zo dat de OVAM
in haar typepolitieverordening, die aan de ge-
meenten wordt bezorgd, expliciet vermeldt dat
de uitbater van een private vaste of verplaatsba-
re inrichting aan of langs de openbare weg die
voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt
die buiten de inrichting worden verbruikt
(drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon e.d.),
op een behoorlijke wijze duidelijk zichtbare en
goed bereikbare afvalrecipiënten dient te plaat-
sen (afdeling 4, artikel 1). Bovendien dient de
ambulante uitbater de recipiënten, de stand-
plaats en de onmiddellijke omgeving van de in-
richting rein te houden (afdeling 4, artikel 4).

h) Samenwerking tussen ministers en departe-
menten

Uit hetgeen voorafgaat, komt duidelijk naar
voor dat omtrent deze problematiek een goede
samenwerking bestaat enerzijds tussen mijn ka-
binet en de betrokken administraties en VOI's,
en anderzijds tussen de administraties die niet
onder mijn bevoegdheid vallen (AWW, AWZ)
en de Milieu-administratie.

i) Soorten zwerfvuil

Uit hetgeen voorafgaat, blijkt ook duidelijk dat
het probleem van het zwerfvuil op zeer diverse
plaatsen (langs wegen, in en langs waterlopen,
bij private inrichtingen zoals drankautomaten,
snackbars, ...) wordt bestudeerd en aangepakt.

Ik kan de Vlaamse volksvertegenwoordiger ten
slotte nog meedelen dat ik de opdracht heb ge-
geven aan de OVAM om te werken aan de op-
richting van een zwerfvuilfonds naar Neder-
lands model. Hierbij zie ik de verschillende
overheden (gemeenten, provincies, gewesten, ...)
samenzitten met de betrokken bedrijfssectoren
(verpakkingsindustrie, sigarettenproducenten)
om acties uit te werken, waarbij de financiering
vanuit de betrokken sectoren gebeurt.

(Bovenvermelde bijlagen liggen ter inzage bij het
Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement,
dienst Schriftelijke Vragen  –  red.)

Vraag nr. 132
van 29 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Wachtbekken Moorsele  –  Stand van zaken

In het verleden stelde ik omtrent de aanleg van een
wachtbekken in Moorsele reeds verschillende par-
lementaire vragen. Op het reserveprogramma wer-
den ook reeds middelen ingeschreven voor dit
wachtbekken.

Voorbereidend werd er een moduleringsstudie op-
gemaakt en een bodemonderzoek uitgevoerd en
wellicht is er al een MER-studie (milieueffectrap-
port) afgewerkt.

1. Wat is de stand van zaken omtrent de aanleg
van het wachtbekken in Moorsele ?

2. Welke stappen dienen nog te worden onderno-
men en welke timing wordt in acht genomen
voor de start van de bouw van dit wachtbekken ?

3. Welke middelen zijn er momenteel (al dan niet
uit het reserveprogramma) ingeschreven voor
de realisatie van het wachtbekken ?

4. Wat is de totale geraamde kostprijs voor het
globale project ?

5. Welke middelen zijn ingeschreven voor de ont-
eigeningen ? Is de geraamde oppervlakte voor
dit project voldoende ?

Antwoord

1 en 2. Kosten-batenanalyse

Gezien de zeer belangrijke budgetten die nodig
zijn om het project "wachtbekken Moorsele" te
realiseren, is het opportuun om eerst te vertrek-
ken van een zo goed mogelijke afweging van de
kosten en de baten van het geplande project.

Concreet houdt dit volgende stappen.

– Er wordt eerst een actuele inventarisatie ge-
maakt van de risicogebieden en door over-
stromingen bedreigde infrastructuren waar-
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voor het wachtbekken een oplossing kan bie-
den: mei 2001.

– Uit grondonderzoeken wordt een raming af-
geleid van de volumes zand die commercieel
verkoopbaar zijn, of saneringskosten die
moeten worden ingecalculeerd: juni 2001.

– Uit voorgaande inventaris en raming wordt
een kosten-batenanalyse afgeleid: juli/augus-
tus 2001.

MER

Wanneer de kosten-batenanalyse de opportuni-
teit van het project bevestigt, wordt de
MER-procedure heropgestart.

– Het MER krijgt opnieuw een startvergade-
ring na afwerking van vorige analyses: sep-
tember 2001.

– In afwachting van het MER wordt al onder-
zocht welke procedure nodig is om, in afwij-
king van de gewestplanbestemming, toch een
vergunning te kunnen verkrijgen.

Verdere stappen

– Het definitief ontwerp kan pas worden afge-
werkt na conformverklaring van het MER
en na eventuele aanpassing van het ontwerp
op basis van de voorgestelde maatregelen :
mei 2002.

– Na conformverklaring van het MER en op-
maak van het definitief ontwerp kan ook de
bouwvergunning worden aangevraagd.

– Ondertussen is het ook noodzakelijk om een
onteigeningsbesluit op te maken en de nodi-
ge terreinen aan te kopen.

– Het project moet dan ook worden aanbe-
steed (op zijn vroegst 2de helft 2002).

– Ten slotte volgt de eigenlijke uitvoering (op
zijn vroegst 2003).

3. Op het reserveprogramma werden volgende be-
dragen voor de aanleg van het wachtbekken op-
genomen :

– onteigeningen : 60 miljoen,

– grondmechanisch onderzoek : 2 miljoen,

– erelonen voor ontwerp van wachtbekken en
zandvang : 15 miljoen,

– uitvoering wachtbekken en zandvang : 250
miljoen.

Gezien de omvang van het opgestelde reserve-
programma is het onmogelijk al de geplande in-
vesteringen op het investeringsprogramma 2002
te plaatsen. Op zijn vroegst in 2002 zal dus een
aanvang kunnen worden genomen met de aan-
koop van de terreinen. Dit zal vermoedelijk
meer dan een jaar in beslag nemen.

4. De totale geraamde kostprijs is momenteel dan
ook 327 miljoen.

5. Deze vraag werd reeds beantwoord in voor-
gaande deelantwoorden.

Vraag nr. 133
van 29 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

RWZI Moorsele-Ledegem  –  Stand van zaken

Voor de verbetering van de waterkwaliteit van de
Heulebeek werd een tijdje geleden een waterzuive-
ringsinstallatie gepland in Moorsele-Ledegem.

Tot op heden is de bouw van deze installatie nog
steeds niet opgestart.

1. Wat is de stand van zaken omtrent deze geplan-
de waterzuiveringsinstallatie ?

2. Welke stappen dienen nog te worden onderno-
men vooraleer de bouw kan starten ?

3. Welke middelen zijn hiervoor uitgetrokken en
welke timing wordt gehanteerd ?

Antwoord

1. Het project 99.546A "RWZI Ledegem", opge-
nomen op het goedgekeurd bovengemeentelijk
investeringsprogramma 1999, werd eind juni
1997 opgedragen aan de NV Aquafin (RWZI :
rioolwaterzuiveringsinstallatie  –  red). Het tech-
nisch plan van deze RWZI werd door het
Vlaams Gewest goedgekeurd op 5 juli 1999.

De locatie van deze installatie is langs de Lede-
gemstraat ter hoogte van de dwarsing met de
Heulebeek, op het grondgebied van de gemeen-
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te Wevelgem en palende aan het geplande
wachtbekken op de Heulebeek.

Aangezien deze RWZI gelegen is in een, vol-
gens het gewestplan, landschappelijk waardevol
argrarisch gebied en er geen gewestplanwijzi-
ging werd doorgevoerd, is de NV Aquafin, con-
form de afspraken met het Vlaams Gewest, nog
niet gestart met de opmaak van het ontwerp.

2 en 3. Het dossier voor de initiatie van de gewest-
planwijziging (gewestplan Kortrijk) werd door
de NV Aquafin opgesteld en op 12 maart 1999
verstuurd naar de bevoegde instanties. In de
laatste gewestplanwijziging van het gewestplan
Kortrijk werd deze locatie echter niet opgeno-
men.

Aangezien vanaf 1 mei 2000 geen gewestplan-
wijzigingen meer worden doorgevoerd, lijkt het
meest aangewezen niveau om tot een door-
braak te komen, het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan West-Vlaanderen. Op 22 augustus
2000 werd door de NV Aquafin dan ook een
schriftelijke vraag gericht aan het provinciebe-
stuur inzake het integreren van de waterzuive-
ringsinfrastructuur in het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan West-Vlaanderen. Aangezien in
het, op dat ogenblik reeds vastgestelde, ontwerp
van ruimtelijk structuurplan (vastgesteld op 29
juni 2000) geen ruimte gereserveerd was speci-
fiek voor de waterzuiveringsinfrastructuur,
heeft de NV Aquafin in het kader van het open-
baar onderzoek op 8 december 2000 een be-
zwaarschrift ingediend bij het West-Vlaamse
provinciebestuur.

Wanneer midden 2001 het Provinciaal Ruimte-
lijk Structuurplan definitief zal worden goedge-
keurd, zal blijken in hoeverre een oplossing op
korte termijn mogelijk is.

Vraag nr. 134
van 29 maart 2001
van mevrouw ISABEL VERTRIEST

Biologische landbouw  –  Perceelsrandenbeheer

Biologische landbouw is in opgang, maar het be-
treft spijtig genoeg nog maar eilandjes binnen de
gangbare teelten.

Daardoor ontstaan er een aantal extra problemen.
Een bioboer omgeven door traditionele boeren
kan problemen krijgen met zijn lastenboek wegens
overwaaiende pesticiden en dergelijke van de

buurman. Zeker in de fruitteelt is dit een pro-
bleem.

1. Welke instrumenten, afspraken, regelingen zijn
er op dit moment bruikbaar om via "goed na-
buurschap" overwaaiende vervuiling te voorko-
men ?

2. Is het niet aangewezen om in het pakket van be-
heersovereenkomsten, perceelsrandenbeheer
"verplicht" te stellen voor buren van bioboeren ?

3. Op welke manier wordt in de ruilverkavelingen
rekening gehouden met productiemethoden om
bioproductie niet bij gewone productie te zet-
ten, teneinde randenvervuiling te voorkomen ?

Antwoord

1. Wie in het kader van "goed nabuurschap" over-
waaiende vervuiling wil voorkomen, kan ge-
bruikmaken van enkele instrumenten.

Voor het pakket beheersovereenkomsten "per-
ceelsrandenbeheer" kan enkel een beheersover-
eenkomst worden afgesloten langs een weg-
berm, een houtig landschapselement, een water-
loop of een holle weg. Een mogelijke oplossing
bestaat erin langs de perceelsgrens een houtig
landschapselement aan te planten en daarnaast
perceelsrandenbeheer toe te passen. Het aan-
leggen van een houtkant of een heg via het pak-
ket beheersovereenkomsten "kleine land-
schapselementen" zal ook reeds een bescher-
ming tegen overwaaien bieden.

Een andere, minder voor de hand liggende mo-
gelijkheid is het braakleggen van een strook van
twintig meter van een aanpalend perceel via de
braaklegging in het kader van de gemeenschap-
pelijke marktordening voor akkerbouwteelten.
In de jaren dat er maïs wordt gezaaid, kan ook
een premie worden gevraagd voor mechanische
onkruidbestrijding.

De administratie Land- en Tuinbouw (ALT)
heeft een "code goede landbouwpraktijken be-
strijdingsmiddelen" uitgewerkt en uitgegeven in
een handig praktijkhandboek. Via deze code
worden landbouwers, met heel wat nuttige tips,
technieken en aanbevelingen, aangezet om te
trachten een oordeelkundig en verminderd ge-
bruik van gewasbeschermingsmiddelen te reali-
seren. Het handboek richt zich vooral naar het
land- en tuinbouwonderwijs en de naschoolse
land- en tuinbouwvorming. Ook de groenamb-
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tenaren van gemeenten en provincies werd een
exemplaar van deze code ter beschikking ge-
steld. Het beperken van drift is een specifiek
aandachtspunt.

Tot slot kan gewag worden gemaakt van de
steunregeling voor mechanische onkruidbestrij-
ding, waarbij gewone landbouwers worden aan-
gezet om hun gewassen geheel of tussen de rijen
via deze milieuvriendelijke productiemethode
mechanisch onkruidvrij te houden. Dit betreft
hier uiteraard een vrijwillige overeenkomst.

Het opleggen van verdergaande verplichtingen,
eventueel gekoppeld aan inkomensondersteu-
ning (cross compliance), is een zaak van de fe-
derale overheid.

2. Elke landbouwer dient uiteraard de normale
wettelijke bepalingen inzake het vermijden van
schade aan landbouwgewassen op aanpalende
percelen te respecteren. Of het verhinderen van
het respecteren van de bepalingen van het las-
tenboek van biologische landbouw onder het
bedoelde schadebegrip valt, is niet evident. Toch
is het niet aangewezen het sluiten van beheers-
overeenkomsten "perceelsrandenbeheer" ver-
plicht te stellen voor buren van bioboeren. De
bestaande regeling rond het sluiten van be-
heersovereenkomsten is immers volledig geba-
seerd op vrijwilligheid.

In het kader van het geregeld overleg dat tussen
de administratie Land- en Tuinbouw en de bio-
logische sector plaatsvindt in het kader van het
Actieplan Biologische Landbouw, zal ik nagaan
of er aan de beheersovereenkomsten dient te
worden gesleuteld en of er al dan niet nieuwe
paketten moeten voorgesteld worden.

3. Biologische landbouw binnen de ruilverkave-
ling is een moeilijk gegeven.

Er is namelijk een grote immobiliteit van de
biologische percelen vanuit economisch oog-
punt. De bioboer is doorgaans geen vragende
partij om zijn percelen te herlokaliseren, gezien
de omschakelingsperiode voor de nieuw toege-
wezen percelen. Binnen de omschakelingsperio-
de moet hij er op biologische wijze werken,
maar de producten kunnen enkel worden ver-
markt als producten in omschakeling, of in de
meeste gevallen als gangbare producten, en dit
voor minimaal twee jaar.

In recente ruilverkavelingen waarin percelen
van biologische landbouwers zijn gelegen, wordt

hun voorgesteld om de percelen niet te ver-
plaatsen, tenzij zijzelf vragende partij zijn.

Vraag nr. 135
van 29 maart 2001
van de heer DIDIER RAMOUDT

VLAM-promotiefondsen  –  Invorderingsdossiers

Onlangs heeft de Vlaamse regering op voorstel van
de minister haar goedkeuring gegeven aan een
aantal wijzigingen in de bijdragen van sommige
sectoren van de VLAM (Vlaams Promotiecentrum
voor Agro- en Visserijmarketing).

Indertijd, bij de inwerkingtreding van het betrok-
ken decreet en het besluit van de Vlaamse regering
van 4 februari 1997 aangaande diezelfde bijdragen,
was er heel wat protest tegen deze onrechtstreekse
belasting, alsook tegen de door de VLAM gevoer-
de campagnes. Verschillende bakkers en tuinbou-
wers trokken toen naar de Raad van State om de
rechtsgeldigheid van deze retributie te betwisten.

Het besluit van de Vlaamse regering voorziet in
een periode van dertig dagen waarin de verplichte
bijdrage dient te worden betaald. Bij gebrek aan
betaling worden er nalatigheidsinteresten aangere-
kend en wordt het dossier bezorgd aan de Centrale
Invorderingscel (CIC) van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.

1. Zijn de minister uitspraken bekend van de
Raad van State omtrent de rechtsgeldigheid van
de verplichte bijdrage aan de VLAM ?

Zo ja, wat is daarvan de inhoud en/of het even-
tuele gevolg ?

2. Hoeveel dossiers van niet-betalers zijn er in be-
handeling, ingedeeld naar sector ?

Hoeveel van deze dossiers hebben geleid tot
een invordering en/of eventueel boedelbeslag
door een deurwaarder ?

3. Wat is de weerslag op de werklast van de Invor-
deringscel van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap ?

Hoeveel personeelsleden zijn er bij de behande-
ling van deze dossiers van niet-betalers betrok-
ken ?
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Antwoord

1. Tegen het besluit van de Vlaamse regering van 4
februari 1997 betreffende de verplichte bijdra-
gen bestemd voor de promotie en afzetbevorde-
ring van de Vlaamse producten van de sectoren
landbouw, tuinbouw en visserij, werd door één
bakker en één bloemisterij een procedure inge-
leid voor de Raad van State.

Het auditoraatsverslag werd uitgebracht op 21
juni 1999. Hierin stelt de auditeur voor de zaak
te verwijzen naar het Arbitragehof, om na te
gaan of de principes inzake belastingen ook van
toepassing zijn op de bijdragen van VLAM.

Tot heden is geen uitspraak van de Raad van
State bekend.

2. De opvolging van achterstallige bijdragen ge-
beurt in eerste instantie door VLAM zelf, via
een geautomatiseerde herinnering en een geïn-
dividualiseerde ingebrekestelling en volgens
een strak inningsschema.

Pas indien deze stappen geen gevolg hebben,
worden de dossiers overgedragen aan de Invor-
deringcel van de Vlaamse Gemeenschap. Inge-
deeld per sector, werden in de periode
1997-2001 door VLAM de volgende dossiers ter
inning overgedragen:

Sector Aantal dossiers Volledig betaald

Akkerbouw 358 243
Groenten en 11 5
fruit
Sierteelt 95 24
Runderen 44 6
Varkens 22 -
Pluimvee, eieren, 155 74
konijnen
Zuivel – -
Visserij 285 124

3. Er werken één persoon voltijds (1 VTE) en
twee personen deeltijds (2 x 1/2 VTE voor de
Centrale Invorderingscel.

Enkel de persoon die voltijds werkt, behandelt
de dossiers van de VLAM; zij besteedt hier 90
% van haar tijd aan.

Op het totaal van de werklast van de Centrale
Invorderingscel is dit dus 90 % van 1/2 CIC =
9/20ste van de totale werklast.

Qua aantal personeelsleden behelst dit dus 90
% van 1 VTE (VTE = voltijdse eenheid).

Vraag nr. 136
van 29 maart 2001
van de heer GILBERT VANLEENHOVE

d'Heye (Bredene)  –  Natuurherstel

Op het einde van de jaren negentig kocht de cel
Kustzone van de afdeling Natuur het 6 hectare
grote natuurgebied d'Heye op het grondgebied van
de gemeente Bredene aan.

Door het stratenpatroon dat erdoor loopt, vormt
het natuurgebied geografisch geen aaneengesloten
geheel. Bovendien liggen er her en der nog grote
brokstukken van de ruïnes van de vroegere hippo-
droom (daterend van vóór Wereldoorlog II). Ze
zijn bijzonder storend in het landschap.

1. Bestaan er plannen om die ruïnes te verwijde-
ren ? Zo ja, wanneer ?

2. Acht de minister het wenselijk dat het natuur-
gebied tot een aaneengesloten geheel zou wor-
den omgevormd ?

Zo ja, welke ingrepen zijn daartoe noodzake-
lijk ?

Zijn er reeds stappen gezet om dit te realiseren
en wat is de stand van zaken ?

Antwoord

1. De eventuele verwijdering van de ruïnes van de
voormalige renbaan werd reeds besproken tij-
dens de vergadering van 20 augustus 1999 van
de adviescommissie van het Vlaams natuurre-
servaat d'Heye.

De adviescommissie kwam toen tot de conclusie
dat deze ruïnes beter niet zouden worden ver-
wijderd, omdat er op en rond die ruïnes bijzon-
dere invertebratasoorten en waardevolle duin-
vegetaties voorkomen, die zouden verloren
gaan indien men de betonnen brokstukken zou
verwijderen. Bovendien fungeren die betonnen
brokstukken ook als uitkijkposten van onder
andere tapuit en steenuil. De meerderheid van
de leden van de adviescommissie vond ten slot-
te de ruïnes van de oude renbaan niet echt sto-
rend in het landschap.
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Het bij ministerieel besluit van 3 april 2000
goedgekeurd beheersplan van het Vlaams na-
tuurreservaat d'Heye stelt op blz. 127 ook : "De
ruiters van de voormalige hippodroom, evenals
de elf bunkers die in het VMW-domein zijn ge-
legen, kunnen als historische relicten en over-
blijfselen van een bepaald gebruik van het ter-
rein, in het gebied behouden blijven. Het verwij-
deren van deze bouwrestanten zou trouwens te
veel schade aan de vegetatie aanrichten waar-
door deze ingreep eerder negatieve gevolgen
voor het gebied zal hebben dan het herstel zal
opleveren".

(VMW : Vlaamse Maatschappij voor Watervoor-
ziening  –  red.)

2. Tussen 1997 en 2001 werd reeds ruim 20 hectare
van het fossiel duinenmassief van  Bredene en
De Haan aangekocht of in beheer genomen
door de afdeling Natuur voor rekening van het
Vlaams Gewest, en grotendeels aangewezen als
het Vlaams natuurreservaat d'Heye.

Momenteel wordt dat natuurreservaat in vier
blokken opgedeeld door de aanwezigheid van
verharde wegen, meer bepaald de Renbaan-
straat, een segment van de Koerslaan en een
segment van de Batterijstraat. Het bij ministe-
rieel besluit van 3 april 2000 goedgekeurde be-
heersplan van het Vlaams natuurreservaat 
d'Heye, dat past in een gebiedsvisie voor de
middeloude duinen van Bredene en De Haan,
beveelt aan deze straten geheel of gedeeltelijk
te ontharden, zodat de verschillende blokken
van het duinenmassief tot een ruimtelijk geheel
zouden worden herenigd. Het autoverkeer dat
voorheen via de overbodige en op te heffen seg-
menten van de Batterijstraat en de Koerslaan
reed, zou dan kunnen worden opgevangen in de
Klemskerkestraat die van fietspad tot rijweg,
zou worden verbreed.

Deze ruimtelijke "ontsnippering" zou in uitvoe-
ring van de acties 101 en 120 van het Vlaams
Milieubeleidsplan 1997-2002 (MINA 2-plan)
kunnen worden gerealiseerd. De afdeling Na-
tuur van de administratie Milieu-, Natuur-,
Land- en Waterbeheer gaf opdracht aan het in-
genieursbureau dat ook instaat voor het ver-
keersplan van de gemeente Bredene, om deze
mogelijke ruimtelijke ontsnippering ten behoe-
ve van natuurherstel te onderzoeken en een be-
stek op te maken voor de uitvoering van deze
ingreep.

Het gemeentebestuur van Bredene eist echter
dat de op te heffen segmenten van de Batte-
rijstraat en de Koerslaan zouden worden ge-
compenseerd, niet enkel door de te verbreden
Klemskerkestraat, maar ook nog door een
nieuw aan te leggen weg die het kruispunt van
de Zandstraat met de Klemskerkestraat zou
verbinden met het te behouden noordelijk deel
van de Koerslaan. Deze nieuw aan te leggen
weg impliceert echter grote financiële meerkos-
ten voor het ontsnipperingsproject.

Vraag nr. 137
van 29 maart 2001
van de heer ELOI GLORIEUX

Luchthaven Zaventem  –  Bodemvervuiling

De problematiek van de geluidsoverlast op en rond
de nationale luchthaven van Zaventem is ruim be-
kend.

Minder aandacht gaat naar het feit dat de lucht-
vaartactiviteiten ook verantwoordelijk zijn voor
heel wat vormen van bodem- en grondwatervervui-
ling door roetdeeltjes, kerosinelekken, onkruidbe-
strijders, ontvriezingschemicaliën en afvalproduc-
ten van het reinigen van de motoren, vliegtuigen en
gebouwen.

1. Werden door de Vlaamse overheidsdiensten de
afgelopen jaren bodem- en grondwaterstalen
genomen op en rond het luchthavendomein ?

2. Zo ja, werden daarbij vormen van vervuiling
vastgesteld?

3. Veroorzaken de eventuele bodem- en grondwa-
terpollutie problemen voor de omwonenden
van de luchthaven, bijvoorbeeld bij het gebruik
van putwater of het telen van groenten ?

Antwoord

1. Door de afdeling Milieu-inspectie, buitendienst
Vlaams-Brabant, werden de afgelopen jaren
geen bodem- en grondwaterstalen genomen op
en rond het luchthavendomein. In de herziening
van het Vlarebo is een periodieke onderzoeks-
plicht ingevoerd voor alle vliegvelden. (Vlarebo :
Vlaams Reglement op de Bodemsanering  –
red.)

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor
het Vlaams Gewest (OVAM) ging in de voor-

Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 13  – 25 mei 2001 -1764-



bije jaren niet ambtshalve over tot het nemen
van bodem- en grondwaterstalen op of rond het
luchthaventerrein. Op het terrein van de lucht-
haven in Zaventem werden wel in opdracht van
verschillende firma's reeds verschillende bode-
monderzoeken uitgevoerd en aan de OVAM
bezorgd in het kader van het bodemsanerings-
decreet.

Vragen 2 en 3 van de parlementaire vraag zullen
hierna per dossier worden beantwoord.

Gebouwen van Sabena op het luchthaventerrein ge-
legen langs de toegangswegen naar de luchthaven

In het kader van het bodemsaneringsdecreet wer-
den, naar aanleiding van overdrachten van gronden
van Sabena, oriënterende bodemonderzoeken ver-
richt aan de gebouwen gelegen langs de toegangs-
wegen tot de luchthaven in Zaventem.

2. In één bodemstaal werden de bodemsanerings-
normen voor verschillende PAK's en minerale
olie overschreden.

In één grondstaal werden concentraties aan 
chroom III en chroom IV gevonden die de bo-
demsanerngsnormen overschrijden.

In vier andere grondwaterstalen werden con-
centraties aan gechloreerde solventen terugge-
vonden (o.a. trichlooretheen, 1,1-dichloor-
ethaan, 1,1-dichlooretheen, 1,2-dichlooretheen
en 1,1,1-trichloorethaan) die de bodemsanering-
snormen overschrijden.

Voor de vermelde verontreinigingen zijn verde-
re onderzoeksverrichtingen noodzakelijk. Een
voorstel van beschrijvend bodemonderzoek
werd reeds door Sabena aan de OVAM bezorgd
(19.10.2000) Dit voorstel werd door de OVAM
conform verklaard op 21 november 2000.

(PAK's : polyaromatische koolwaterstoffen  –
red.)

3. Voor het ogenblik zijn er geen aanwijzingen dat
de volksgezondheid voor de omwonenden ge-
vaar loopt.

Locabel, luchthaventerrein

Op dit terrein werd op 29 juni 2000 (+ aanvullingen
dd. 30.11.2000) een oriënterend bodemonderzoek
uitgevoerd.

Er werden geen verontreinigingen aangetroffen die
de uitvoering van een beschrijvend bodemonder-
zoek noodzakelijk maken.

BIAC, t.h.v. het Topaas-gebouw

Ter hoogte van het Topaas-gebouw werd bij wer-
ken visueel een verontreiniging vastgesteld. Deze
verontreiniging werd onderzocht in een beschrij-
vend bodemonderzoek. Hieruit bleek dat er verde-
re maatregelen noodzakelijk zijn. Er werd nog
geen bodemsaneringsproject ingediend.

2. De verontreiniging bestaat uit minerale olie en
BTEX in zowel grond als grondwater. Er werd
tevens een drijflaag met puur product aange-
troffen. Verder werd er een verontreiniging met
PAK's in het vaste deel van de bodem aange-
troffen.

3. De verontreinigingen vormen geen bedreiding
voor de volksgezondheid van de omwonenden.

(BIAC : Brussels Internationaal Airport Compa-
ny ; BTEX : benzeen, tolueen, ethylbenzeen en
xylenen  –  red.)

DCM-station

Door Sabena NV werden volgende rapporten aan
de OVAM bezorgd :

– "Oriënterend bodemonderzoek Sabena : Op-
dracht 6, Gebouw 40 (nieuwe fuelsite)
(ref.189a/18/HVM/S6)", opgesteld door Ecca
NV en afgeleverd op 19 november 1996 ;

– "Beschrijvend bodemonderzoek DCM-station
Sabena  –  Zaventem (ref. F960237.002)", opge-
steld door de erkende bodemsaneringsdeskun-
dige AIB Vinçotte Inter en afgeleverd op 10 de-
cember 1996 ;

– "Aanvulling beschrijvend bodemonderzoek
DCM-station Sabena  –  Zaventem (ref.
189a/39d/HVM/B26)", opgesteld door de erken-
de bodemsaneringsdeskundige MAVA NV en
afgeleverd op 11 december 1996 ;

– "Bodemsaneringsproject DCM-station Sabena
–  Zaventem (ref. 189a/32/HVM/S1)", opgesteld
door de erkende bodemsaneringsdeskundige
MAVA en afgeleverd op 14 februari 1997.

2. In voormelde onderzoeken werd onder andere
een verontreiniging vastgesteld met minerale
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olie (kerosine) in de grond. De bodemsane-
ringswerken werden aangevat in mei 1997.

Wegens de specifieke karakteristieke eigen-
schappen van de bodem (o.a. aanwezigheid van
zandsteen e.d.) verloopt de sanering niet als ge-
pland. Verder onderzoek is nog lopende.

Hieruit blijkt onder andere dat ook het grond-
water op een diepte van twaalf meter verontrei-
nigd is met kerosine. Op deze diepte wordt nog
een drijflaag boven de zandsteen waargenomen.

3. Op basis van de gegevens bekend bij de OVAM
voor deze verontreiningskern zijn er geen pro-
blemen te verwachten voor de omwonenden
van de luchthaven. Uit de onderzoeken blijkt
dat de verontreiniging zich binnen de grenzen
van het luchthaventerrein bevindt.

Airport Garden (13160)

In opdracht van Airport Garden NV, Avenue de
Tervuren 446, 1150 Brussel werd volgend bodem-
onderzoek uitgevoerd in het kader van een over-
drachtsprocedure :

– oriënterend bodemonderzoek Airport Garden
NV, Lambroekstraat  –  1930 Zaventem
(11/11/1630), 9 november 2000 ;

– beschrijvend bodemonderzoek Airport Garden
NV, Lambroekstraat  –  1930 Zaventem
(11/11/1650), 10 november 2000.

2. De verontreiniging betreft voornamelijk een
grondverontreiniging met minerale olie en
zware metalen, en een grondwaterverontreini-
ging met VOCl (vluchtige organische gechlo-
reerde koolwaterstoffen).

3. Een onmiddellijk gevaar voor de omwonenden
is er niet. Op termijn  zal de verontreiniging zich
echter ongecontroleerd verspreiden naar de
omgeving en in de Woluwe terechtkomen. Op
basis van deze onderzoeken is de OVAM van
oordeel dat een bodemsaneringsproject dient te
worden opgesteld.

Op 19 februari 2001 werd het bodemsanerings-
project Airport Garden NV, Lambroekstraat in
Zaventem  –  1/11/1650 in opdracht van Airport
Garden NV, Fabriekstraat 61, 1930 Zaventem,
bij de OVAM ingediend. Dit bodemsanerings-
project doorloopt momenteel de procedure.

Vraag nr. 138
van 29 maart 2001
van de heer JOHAN DE ROO

Individuele afvalwaterbehandeling  –  Controle

Vlaanderen scoort momenteel zeer slecht inzake
de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit is voor
een groot stuk op rekening te schrijven van de
huishoudelijke lozingen in zuiveringszones C. Bij-
komende inspanningen van de Vlaamse overheid,
in samenspraak met de gemeentebesturen, zijn dan
ook noodzakelijk.

Momenteel bestaat via optie 10 van het milieucon-
venant de mogelijkheid om voor de aanleg van een
IBA (individuele behandelingsinstallatie voor af-
valwater) een subsidie te verlenen tot maximaal
80.000 frank (40.000 van de gemeente en 40.000 via
convenant). De praktijk leert dat dit subsidiebe-
drag de installatiekosten in ruime mate dekt.

Daarnaast is in Vlarem reeds de verplichting opge-
nomen tot het aanleggen van een IBA in geval van
nieuwe lozingen. Toch wordt vastgesteld dat het
aanleggen van een IBA in de praktijk beperkt blijft
tot enkelingen die gemotiveerd zijn om deze in-
spanningen te leveren.

Vandaar volgende vragen.

1. Op basis van Vlarem is iedereen verplicht om,
binnen de zuiveringszone C, bij nieuwbouw of
aanzienlijke verbouwing een IBA te plaatsen.

Op welke wijze wordt dit gecontroleerd ?

Wat zijn de bevindingen inzake naleving ?

Wat zijn de conclusies daaruit op het vlak van
afdwingbaarheid in de praktijk ? Zal het in de
toekomst niet nodig zijn om die verplichting
kracht bij te zetten via een algemene bouwver-
ordening ? Wordt dat overwogen ?

2. In artikel 4.2.7.1.1, § 1.3°.b. van Vlarem II is
voor lozingen die afkomstig zijn van gebouwen
die enkel voor woongelegenheid worden ge-
bruikt, inzake de lozingsnorm voor biochemisch
zuurstofverbruik een versoepeling toegestaan
tot 50 O2/liter (O2 : zuurstof).

De vraag rijst evenwel of deze versoepeling niet
achterhaald is, aangezien de gebruikelijke IBA's
geen probleem hebben om een biochemisch
zuurstofverbruik te halen van 25 O2/liter.
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Wordt de betrokken norm tijdig aangepast ?

Antwoord

1. Zoals aangegeven in opmerking 2 onder rubriek
3 van de Vlarem-indelingslijst, zijn het lozen van
huishoudelijk afvalwater afkomstig van woon-
gelegenheden in de openbare riolen, en afval-
waterzuiveringsinstallaties voor de behandeling
van huishoudelijk afvalwater die behoren bij in-
dividuele woongelegenheden niet ingedeeld.
Volgens de huidige wetgeving gelden voor de
door de Vlaamse volksvertegenwoordiger gevi-
seerde lozingen in riool binnen de zuiveringszo-
ne C de bepalingen van hoofdstuk 6.2 van titel
II van het Vlarem. Meer bepaald schrijft artikel
6.2.1.3, § 3 van titel II van het Vlarem voor dat
de lozing van huishoudelijk afvalwater in open-
bare riolering in een zuiveringszone C moet be-
antwoorden aan de voorwaarden van artikel
4.2.7.1.1.

Voor nieuwe lozingen impliceert dit dat de vast-
gestelde emissiegrenswaarden moeten zijn na-
geleefd en dient dus in een verdergaande zuive-
ring te worden voorzien (de reglementering
maakt geen onderscheid voor "aanzienlijke ver-
bouwingen" zoals verkeerdelijk vermeld in de
vraagstelling). Voor bestaande lozingen wordt
geacht dat aan deze voorwaarden is voldaan
wanneer het huishoudelijk afvalwater wordt ge-
zuiverd door een septische put.

Er zijn verschillende vormen van controle mo-
gelijk.

a) Bij nieuwbouw of verbouwing via de bouw-
vergunning.

Ook zijn er twee vormen van controle mogelijk
via de financiële ondersteuning.

b) Enerzijds is er de vrijstelling van heffing op
afvalwater voor deze zelfzuiveraars. In dit
kader gebeurt de controle door de afdeling
Milieu-inspectie van de administratie Milieu-,
Natuur-, Land- en Waterbeheer.

c) Anderzijds is er de mogelijkheid tot subsidie
van een IBA via optie 10 van het gemeente-
lijk milieuconvenant (indien dit door de ge-
meente wordt ondertekend). In dit kader ge-
beurt de controle door de gemeente.

Deze optie 10 werd reeds door meer dan
drievierde van alle Vlaamse gemeenten on-

dertekend. Dit betekent dat binnen elk van
die gemeenten de betrokken Vlarem-bepa-
lingen werden omgezet naar een gemeente-
lijke verordening en bijbehorend subsidiere-
glement. De controle op de toepassing van
de verordeningen is een gemeentelijke be-
voegdheid.

De huidige wetgeving, is zoals de Vlaamse
volksvertegenwoordiger hierboven kan vaststel-
len, verre van eenvoudig. Daarom heb ik de op-
dracht aan de NV Aquafin gegeven om tegen
het einde van 2001 de zoneafbakening van het
volledige buitengebied in Vlaanderen te herbe-
kijken, en te komen tot een afbakening van de
verschillende zones uit het oogpunt van de
vraagconcentraties op het terrein. Het is de be-
doeling tot een meer verfijnde zone-indeling te
komen, waarbij ook de keuze van de gebruikte
zuiveringstechnologie (IBA, drukriolering of
KWZI) zal worden vastgelegd. In afwachting
daarvan heeft een algemene bouwverordening
weinig zin. (KWZI : kleinschalige waterzuive-
ringsinstallatie  –  red.)

Wat de handhaving inzake de IBA's betreft, zal
in de loop van de volgende jaren een vereen-
voudiging worden doorgevoerd. Door de op-
maak van een raamcontract/onderhoudscon-
tract tussen de koper en verkoper zal de contro-
le door de overheid eenvoudiger en sluitender
moeten worden. De particulier (zelfzuiveraar)
levert vervolgens een onderhoudsattest af aan
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op
basis daarvan wordt de vrijstelling van afvalwa-
terheffing toegekend. Dit attest is vijf jaar gel-
dig.

Verder zal binnen een tweetal jaar door de cer-
tificatie (toestellen die in buitenland conform
de Europese normen zijn gecertificeerd, worden
ook geaccepteeerd) ook qua concept een garan-
tie  op de goede werking van de IBA worden
geboden. Een volledig sluitende controle op de
IBA's zal dan mogelijk zijn, zodat de kans tot
het creëren van nieuwe lozingspunten tot een
minimum zal worden herleid. De VMM zal de
particulier regelmatig bezoeken om een mon-
ster van het effluent te onderzoeken.

2. Rekening houdende met de recente evoluties
en mogelijkheden van de verschillende IBA-
systemen, worden de effluentnormen van de
kleinschalige en individuele zuiveringsinstalla-
ties momenteel herzien. Er werd een werkgroep
opgericht om deze herziening van de Vlarem-
normen voor te bereiden. Hierbij zal ernaar
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worden gestreefd om de effluentnormen min-
stens gelijk te schakelen met deze van de groot-
schalige RWZI's (rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties  –  red.).

Vraag nr. 139
van 30 maart 2001
van de heer JAN LOONES

Zwembaden op campings  –  Redders

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 271
van 3 juli 2000 omtrent de reddersproblematiek in
de campingsector (Bulletin van Vragen en Ant-
woorden nr. 3 van 17 november 2000, blz. 368  –
red.) stelde de minister dat  –  in tegenstelling tot
baden verbonden aan hotels of appartementen  –
inderdaad alle sectorale milieuvoorwaarden van
Vlarem II gelden voor zwemgelegenheden op cam-
pings.

Verder had de minister het over de mogelijkheid
aan een afwijkende regeling wat het vereiste aantal
redders betreft, op voorwaarde dat de exploitant
een toezichtsplan opstelt en naleeft.

De sector is echter van oordeel dat dit niets afdoet
van de verplichting van een permanent aanwezige
gebrevetteerde redder (Recreamagazine  –  Cam-
pingfederatie CKVB van 5 maart 2001).

Verder vermeldde de minister dat er nog geen
nieuw overleg werd gevoerd over een verdere ver-
soepeling van de recente reglementering (besluit
van de Vlaamse regering van 19 januari 1999 inza-
ke de sectorale voorwaarden).

1. Wordt er nog een nieuw overleg in het vooruit-
zicht gesteld voor de verdere versoepeling van
de recente reglementering ? Zo ja, voor wan-
neer ?

2. Worden, naar aanleiding van dit overleg, de be-
trokkenen gehoord in deze materie ?

N.B. Een vraag m.b.t. deze problematiek uit het
oogpunt van het toeristisch-recreatief aanbod
werd gesteld aan de heer Renaat Landuyt,
Vlaams minister van Werkgelegenheid en
Toerisme.

Antwoord

1. De Vlaamse volksvertegenwoordiger merkt te-
recht op dat bij toepassing van de soepelere re-

geling met beperking van het aantal redders en
toezichters, de exploitant naast een toezichtplan
nog steeds ten minste in één gebrevetteerde
redder moet voorzien.

Met betrekking tot de vraag naar een mogelijke
verdere versoepeling van de reglementering kan
ik meedelen dat  –  mede in het licht van de
moeilijkheid om gebrevetteerde redders te vin-
den  –  de (informele) ambtelijke BBT-commis-
sie "zwembaden" een suggestie heeft geuit om
de eisen gesteld aan de redders te milderen
voor kleinschalige zwembaden in het algemeen
(BBT : beste beschikbare technieken  –  red.).
Hierbij worden dan de zwembaden geviseerd
die niet als instructiebad worden gebruikt, met
een diepte van maximum 1,40 meter en een wa-
teroppervlakte van maximum 100 m2, ongeacht
of deze zwembaden al of niet zijn verbonden
aan een camping of recreatiepark. Ik overweeg
deze suggestie op te nemen in een eerstvolgend
ontwerp tot actualisering van de Vlarem-regle-
mentering.

2. Over de aangehaalde problematiek is briefwis-
seling gevoerd met de raadsman van de VZW
Campingfederatie CKVB. Daarbij heb ik bo-
venstaande informatie ook aan hem verstrekt.

(Antwoord Renaat Landuyt : blz. 1865  –  red.)

Vraag nr. 140
van 30 maart 2001
van de heer DIDIER RAMOUDT

Zwembaden op campings  –  Redders

Ingevolge de Vlarem II-wetgeving dient een cam-
ping die over een zwembad beschikt, een gebrevet-
teerde redder of redders aan te stellen om het toe-
zicht over de zwemmers uit te oefenen. Naast het
feit dat dergelijke redders veeleer schaars zijn, zijn
er ook nog de bijbehorende kosten, soms in schril
contrast met de gebruiksfrequentie van dergelijke
zwembaden en met het aantal zwemmers dat er te-
gelijk gebruik van maakt.

De hotelsector en de appartementsgebouwen die
over een zwembad beschikken, konden op deze
Vlarem II-bepalingen een uitzondering verkrijgen.

Eén en ander doet de vraag rijzen naar de motiva-
tie van de verplichting om een redder of redders te
hebben in zwembaden op campings.
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1. Door welke motivatie is, zonder afbreuk te
doen aan het recht op veiligheid van de zwem-
badgebruikers, de verplichting ingegeven voor
het aanstellen van een redder bij alle zwemba-
den op campings, zelfs bij deze met een beperkt
gebruik ?

2. Zijn er gegevens aangaande ongevallen en ver-
drinkingen in respectievelijk bewaakte en onbe-
waakte zwembaden ? Zo ja, welke ? Zo neen,
welke stappen neemt de minister om daarvan
een overzicht te verkrijgen ?

3. Beschikt de minister over een lijst van alle
zwembaden op campings, recreatieparken en in
hotels ? Zo ja, over hoeveel zwembaden gaat
het en over welk equivalent van redders zou
men moeten beschikken om te voldoen aan de
Vlarem II-wetgeving ?

4. Welke maatregelen stelt de minister in het voor-
uitzicht, eventueel in samenspraak met haar col-
lega's, om het tekort aan gebrevetteerde redders
op te vangen ?

Antwoord

1. De Vlaamse volksvertegenwoordiger verwijst
naar de wijziging van de sectorale milieuvoor-
waarden voor zwembaden van titel II van het
Vlarem die bij besluit van de Vlaamse regering
van 19 januari 1999 werd doorgevoerd.

Ingevolge deze wijziging werd inderdaad voor
zwembaden verbonden aan hotels of apparte-
mentsgebouwen de verplichting opgeheven om
in redders te voorzien, dit evenwel enkel op
voorwaarde dat die zwembaden niet voor het
publiek worden opengesteld. Voor zwembaden
van campings en vakantieparken werd aangeno-
men dat deze in de regel wel voor het publiek
zijn opengesteld, zodat logischerwijze hiervoor
vanuit veiligheidsoverwegingen een ter bescher-
ming van het publiek de voorwaarden inzake
redders van toepassing bleven.

Toch hield voormelde wijziging van Vlarem ook
voor deze zwembaden een versoepeling in. Met
name werd de mogelijkheid ingeschreven om
het aantal redders en toezichters te beperken,
mits de exploitant een toezichtsplan opstelt en
naleeft.

2. Inzake preventie van verdrinkingsongevallen is
mijn collega bevoegd voor gezondheidszorg
mee bevoegd. Volgens de mij beschikbare infor-

matie is er geen statistiek voorhanden van de
door de Vlaamse volksvertegenwoordiger ge-
vraagde gegevens. Gelet op de absolute priori-
teit van de veiligheid van baders acht ik de op-
maak van een vergelijkende statistiek tussen be-
waakte en onbewaakte zwembaden overigens
weinig relevant.

3. Vlaanderen telt een vijfhonderdtal ingedeelde
zwembaden. Er is evenwel geen aparte statistiek
voorhanden van het aantal zwembaden op cam-
pings, recreatieparken en in hotels.

4. Wat het probleem betreft om gebrevetteerde
redders te vinden, kan ik meedelen dat de (in-
formele) ambtelijke BBT-commissie "zwemba-
den" een suggestie heeft geuit om de eisen ge-
steld aan de redders te milderen voor kleinscha-
lige zwembaden in het algemeen. (BBT : beste
beschikbare technieken  –  red.)

Hierbij worden dan de zwembaden geviseerd
die niet als instructiebad worden gebruikt, met
een diepte van maximum 1,40 meter en een wa-
teroppervlakte van maximum 100 m2, ongeacht
of deze zwembaden al of niet zijn verbonden
aan een camping of recreatiepark.

Ik overweeg deze suggestie op  te nemen in een
eerstvolgend ontwerp tot actualisering van de
Vlarem-reglementering.

Vraag nr. 141
van 30 maart 2001
van mevrouw MARLEEN VAN DEN EYNDE

Waterwinning  –  Organisatie, prijs, kwaliteit

We stellen vast dat het drinkwater dat bij de huis-
houdens in Vlaanderen toekomt, een verscheiden
samenstelling heeft afhankelijk van de drinkwater-
bedrijven die het bedelen. Vooral de manier waar-
op drinkwater wordt gewonnen, maakt het ver-
schil.

Zo is de aanwezigheid van pesticiden in ons drink-
water een belangrijk item waarvoor elk toeleve-
ringsbedrijf de nodige aandacht zou moeten heb-
ben, maar vooral initiatieven zou moeten nemen.
Momenteel levert de AWW (Antwerpse Waterwer-
ken) reeds inspanningen om de pesticiden uit het
drinkwater te verwijderen.

1. Welke bedrijven staan in voor waterwinning
van het drinkwater ?
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2. Wat is hun respectievelijk waterwinningsgebied ?

3. Op welke manier wordt hun water gezuiverd ?

4. Welke inspanningen worden gedaan om pestici-
den uit het drinkwater te verwijderen ?

5. Welke prijs hanteren deze toeleveringsbedrij-
ven voor het drinkwater ?

6. Is de aanwezigheid van pesticiden in het drink-
water gevaarlijk en welke maatregelen zijn er
genomen om ze te elimineren ?

7. Bestaat er een gevaar voor de gezondheid bij
geregeld gebruik van drinkwater waarin pestici-
den voorkomen ?

Antwoord

1 en 2. De grondwaterwinningen liggen verspreid
over Vlaanderen. De hydrogeologische rand-
voorwaarden spelen een belangrijke rol bij de
keuze van deze locaties.

Teneinde de beïnvloeding van de omgeving tot
een minimum te beperken, wordt geopteerd
voor een spreiding van de grondwaterwinnin-
gen, wat toelaat het opgepompt debiet per wa-
terwinning te beperken naargelang de draag-
kracht van deze laag. Bij het exploiteren van de
laag wordt ernaar gestreefd een evenwicht te
bereiken tussen onttrekking en voeding. Ecolo-
gische overwegingen kunnen hierbij eveneens
bepalend zijn. De historische uitbouw van de
drinkwatervoorziening in Vlaanderen resulteer-
de in hetzij een structuur waarbij elke grondwa-
terwinning instaat voor de bedeling van een be-
paalde sector (honinggraadstructuur), hetzij een
centraal toevoersysteem waarop meerdere
grondwaterwinningen zijn aangesloten.

Grondwaterwinningen zijn echter in sommige
gevallen kwetsbaar voor eventuele calamiteiten
(kwaliteitsproblemen, verontreiniging, overstro-
mingen). Alternatieven voor het veiligstellen
van de drinkwaterbevoorrading moeten dan
ook in eerste instantie mogelijk worden ge-
maakt door het voorzien in verbindingsleidin-
gen tussen de verschillende winningen, het
voorzien in bijkomende reserveproductiecapaci-
teiten teneinde een nabijgelegen sector te kun-
nen bijspringen of voldoende aanvoer via een
centraal toevoersysteem te garanderen, en
eventueel het aanleggen van bijkomende win-
ningen.

De waterwinning van oppervlaktewater ge-
schiedt uit rivieren, kanalen en bekenstelsels.
Voor een bedrijfszekere exploitatie van opper-
vlaktewaterwinningen zijn voor- of tussenge-
schakelde bekkens aanwezig :

– spaarbekkens, zoals voor Kluizen, Diksmui-
de-Blankaart en Ieper Zillebeke/Verdronken
Weiden, wegens de seizoensafhankelijke cap-
tatiemogelijkheden op kwantitatief en kwali-
tatief vlak ;

– veiligheidsbekkens en/of spaarbekkens, zoals
voor Oelegem (spaarbekken Broechem in
Ranst), Notmeir-Walem (spaarbekken Eek-
hoven in Duffel-Rumst), Harelbeke-Gavers
en Ieper-Dikkebus, voor het opvangen van
mogelijke calamiteiten op de ruwwateraan-
voer.

Bekkens en kanalen hebben ook een door-
stroomfunctie voor zelfreiniging van de te be-
handelen ruwe waters.

West-Vlaanderen 

De IWVA en het Gemeentelijk Waterbedrijf
Knokke-Heist beschikken over enkele grond-
waterwinningen in de duinen. De Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
produceert leidingwater uit grondwaterwinnin-
gen in Beernem, Bredene, Snellegem, Spiere-
Helkijn en Waarmaarde. Naast de grondwater-
winningen, wordt in West-Vlaanderen drinkwa-
ter geproduceerd in de oppervlaktewaterwin-
ningen Blankaart in Diksmuide en Gavers in
Harelbeke (VMW) en in de productiecentra
Dikkebus en Zillebeke van de Stedelijke Water-
dienst van Ieper.

(IWVA : Intercommunale Waterleidingsmaat-
schappij van Veurne-Ambacht  –  red.)

Oost-Vlaanderen

De VMW put in deze provincie uit grondwater
(Eeklo, Oosteeklo, Zele, Berlare, Lembeke,
Moerbeke, Wachtebeke) en uit oppervlaktewa-
ter in Evergem (Kluizen). De stad Ronse heeft
tevens grondwaterwinningen in eigendom,
waarvan het water aan de TMVW wordt gele-
verd. De Stedelijke Regie Waterdienst Oude-
naarde produceert uit een aantal bronnen en
een diepe put.

(TMVW : Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Watervoorziening  – red.)
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Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant worden enkel grondwater-
winningen geëxploiteerd. Het grote deel wordt
door de VMW gewonnen uit winningen in Leu-
ven (Heverlee, Kessel-Lo), Zemst, Londerzeel,
Vilvoorde, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem,
Overijse, Hoegaarden, Sint-Agatha-Rode, Tie-
nen, Bertem, Herent, Winksele, Bierbeek,
Haacht, Leefdaal, Korbeek-Dijle, Korbeek-Lo,
Egenhoven, Kumtich, Nieuwrode, Diest en
Zoutleeuw (sedert 1996). De BIWM, de Dienst
Waterleidingen in Hoeilaart, de IWM (in Zout-
leeuw en Landen) en de IWVB (Beersel) pro-
duceren eveneens drinkwater uit grondwater.

(BIWM : Brusselse Intercommunale Watermaat-
schappij ; IWM : Intercommunale Watermaat-
schappij ; IWVB : Intercommunale voor Water-
bedeling in Vlaams-Brabant  –  red.)

Antwerpen

AWW wint oppervlaktewater uit het Albert- en
Netekanaal (productiecentra in Oelegem en
Notmeir-Walem). De Pidpa baat talrijke grond-
waterwinningen uit in Schoten, Schilde, Bras-
schaat, Brecht, Kappelen, Beerse, Oud-Turn-
hout, Ravels, Essen-Wuustwezel, Hoogstraten-
Meerle, Grobbendonk-Oostmalle, Westerlo-
Vorst-Olen-Herselt en Herentals-Gierle-Poe-
derlee, Olmen en Mol.

(Pidpa : Provinciale Intercommunale Drinkwa-
termaatschappij der Provincie Antwerpen  –
red.)

Limburg

In Limburg wordt leidingwater enkel uit grond-
water geproduceerd. Een belangrijk deel hier-
van wordt gewonnen in het verzakkingsgebied
van het oostelijk mijnbekken in Maasmechelen.
Hierdoor krijgt het bemalingswater een nuttige
bestemming, zo niet dient alles in het opper-
vlaktewater te worden gepompt. Het nuttige ge-
bruik voor de drinkwatervoorziening van bema-
lingswater uit de Limburgse mijnverzakkingsge-
bieden van Eisden en Meeswijk (Maasmeche-
len) neemt geleidelijk toe.

Door de VMW worden grondwaterwinningen
uitgebaat in As, Bilzen (Waltwilder), Borgloon
(Hoepertingen en Voort), Bree, Montenaken-
Gingelom, Heers (Bovelingen), Kortessem

(Vliermaal, Vliermaalroot en Wintershoven),
Lanaken-Neerharen, Lommel, Maasmechelen
(Eisden en Leut-Meeswijk), Nieuwerkerken,
Neerpelt, Sint-Truiden (Zepperen, Aalst en
Velm), Tessenderlo, Tongeren (Diets-Heur en
Lauw) en Wellen. De waterbedrijven van Heus-
den-Zolder en Tongeren en de intercommunale
IWM hebben tevens grondwaterwinningen in
gebruik. Het gemeentelijk waterbedrijf van Leo-
poldsburg (nu IWM) kocht water aan van het
Ministerie van Landsverdediging (winning in
Hechtel).

3. Naargelang de aard en de oorsprong van het
water kunnen verschillende waterzuiverings-
technieken worden toegepast.

De belangrijkste zuiveringsmethoden voor op-
pervlaktewater zijn : bezinking, biologische oxi-
datie, denitrificatie, chemische conditionering,
vlokvorming, filtratie (microzeving, open filters,
gesloten filters, actieve koolfiltratie, ...) decanta-
tie, flotatie en desinfectie (chloratie, UV-bestra-
ling of ozonatie) (UV : ultraviolet  –  red.). Bij
het gebruik van grondwater  kunnen daar ver-
schillende vormen van beluchting bijkomen.

Meer gedetailleerde gegevens kunnen ter be-
schikking worden gesteld.

4. De verwijdering van pesticiden uit oppervlakte-
water gebeurt door een combinatie van zuive-
ringstechnieken, waarbij het gebruik van actieve
koolinstallaties meestal de cruciale stap is. De
exploitanten van een openbaar waterdistributie-
netwerk hebben in het recente verleden reeds
heel wat inspanningen hieromtrent gedaan  –
hiervoor verwijs ik naar de installatie van de ac-
tieve koolinstallaties in de oppervlaktewater-
winningen van de AWW. Dit zijn natuurlijk end-
of-pipe oplossingen.

De beste methode is nog altijd sanering aan de
bron, waarbij het gebruik van bestrijdingsmid-
delen aan banden wordt gelegd en indien ge-
bruik noodzakelijk is, de emissie naar de ver-
schillende milieucompartimenten zoveel moge-
lijk wordt beperkt. Hiervoor wordt momenteel
gewerkt aan een reductieprogramma voor be-
strijdingsmiddelen (actie 32 van het Milieube-
leidsplan).

5. De prijzen van de exploitanten van een open-
baar waterdistributienetwerk worden weergege-
ven in bijgaande tabel.
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Vaste Meter- Incl. 0-x m3 y x-y m3 z y-z m3 a z-a m3

verg. huur x 1e schijf 2de schijf 3de schijf
Maatschappij Jaar fr. fr. m3 fr/m3 fr./m3 fr./m3 fr./m3

VMW West- 1999 1340 1000 62 5000 50 43
Vlaanderen
VMW Oost- 1999 1340 1000 58 5000 46 43
Vlaanderen
VMW Vlaams- 1999 1340 1000 56 5000 44 39
Brabant
VMW Limburg 1999 1340 1000 47 5000 35 33
Stad Tongeren 1999 1260 1000 46 5000 34 32
Heusden-Zolder 1999 1260 1000 46 5000 34 32
IWOV 1999 1000 79,5
Oostende 1999 358 83
(Electrabel)
Waterbedrijf 1999 685 325 0 0 73
Blankenberge
BIWM Kraainem 1999 1405 0 0 69
BIWM Linkebeek 1999 700 40 85 105
BIWM Steen- 1999 1340 0 0 1000 55 5000 43 38
okkerzeel
BIWM Wezen- 1999 1400 0 0 69
beek-Oppem
Sint-Niklaas 1999 1440 500 50 43,5
IMWV Middel- 1999 868 132 500 80 44
kerke
IMWV rest 1999 868 132 500 81 43,5
(6/11/92)
Gent (Electrabel) 1999 720 160 61
Zelzate (Electrabel) 1999 720 160 73
IWVA 1999 1272 500 47 37
IWM Limburg 1999 1080 250 1000 45 33
IWM Brabant 1999 1080 250 1000 54 42
Knokke-Heist 1999 264 1000 60 45
Stad Ieper 1999 1200 1000 61 5000 49 42
Stad Oudenaarde 1999 528 132 81
IWVB 1999 835 88,5
Pidpa 1999 600 276 0 0 250 46
AWW 1999 1350 374 0 0 39
Stad Aalst 1999 540 420 80
Gemeente 1999 540 420 80
Hoeilaart
TMVW 1999 960 500 80 44
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(IMWV : Intercommunale Maatschappij voor
Watervoorziening in Vlaanderen ; IWOV : Inter-
communale voor Watervoorziening in Oost-
Vlaanderen ; andere : zie boven  –  red.)

6. Bestrijdingsmiddelen horen niet in het drinkwa-
ter. Hiervoor zijn er normen (zowel op Euro-
pees niveau als op Vlaams niveau) vastgelegd.
De exploitanten van een openbaar waterdistri-
butienetwerk dienen erover te waken dat het
gedistribueerde water bestemd voor menselijke

consumptie aan deze normen voldoet. Volgens
onze gegevens zijn er, dankzij de zuiveringsin-
spanningen, geen bestrijdingsmiddelen aanwe-
zig in het water bestemd voor menselijke con-
sumptie.

Zoals reeds gesteld, is het aan de exploitanten
van een openbaar waterdistributienetwerk om
in end-of-pipe oplossingen te voorzien. Beleids-
matig is het beter te voorkomen dan te genezen.
Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een



reductieprogramma voor bestrijdingsmiddelen
in het kader van actie 32 van het Milieubeleids-
plan. Op die manier zal de emissie en de immis-
sie in de verschillende milieucompartimenten,
en dus ook in het oppervlakte- en grondwater,
worden teruggedrongen.

7. Afhankelijk van het type bestrijdingsmiddel en
de concentratie ervan in water bestemd voor
menselijke consumptie, zijn er natuurlijk effec-
ten voor de volksgezondheid.

Bestrijdingsmiddelen horen niet in het water
bestemd voor menselijke consumptie en alles
wordt in het werk gezet om dit zo te houden.

In Vlaanderen is het alleszins zo dat het water
bestemd voor menselijke consumptie dat wordt
gedistribueerd door exploitanten van een open-
baar waterdistributienetwerk, van zeer goede
kwaliteit is. Dit werd trouwens ook in interna-
tionale vergelijkende studies aangetoond.

Vraag nr. 142
van 30 maart 2001
van mevrouw MARLEEN VAN DEN EYNDE

Grachten  –  Slibruiming

Elke gemeente is verplicht om de grachten te ont-
doen van slib en overtollige plantengroei.

Hiervoor dienen uiteraard eerst stalen te worden
genomen van het aanwezige slib, om na te gaan of
er een bepaalde verontreiniging van bijvoorbeeld
metalen aanwezig is. Nadien kan echter worden
overgegaan tot het verwijderen of het verwerken
van het slib.

1. Houdt de overheid controle per gemeente op
het ruimen van het slib en de frequentie ervan ?
Zo ja, welke gemeenten voldoen niet aan dit re-
glement ?

2. Is dit geldig voor het volledige beken- en grach-
tenstelsel onder de gemeentelijke (of provincia-
le) bevoegdheid ?

3. Welke overheidsdiensten of bedrijven kunnen
een onderzoek doen naar het eventueel veront-
reinigd slib ?

4. Welke stoffen in het slib dienen te worden on-
derzocht ?

5. Mag het bedrijf dat de ruiming doet, zelf het
labo aanstellen en de attesten afleveren ? 

Antwoord

1. Ruimingsspecie kan worden hergebruikt in
twee types van nuttige toepassing : als bodem
(oeverdeponie) of als bouwstof. Indien de be-
heerder van dit hergebruik wenst gebruik te
maken en vooraleer de beheerder effectief start
met de werken, dient hij bij de Openbare Afval-
stoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
(OVAM) een gebruikscertificaat aan te vragen
voor het hergebruik als bodem of als bouwstof.

Via het afleveren van dit certificaat heeft de
OVAM enige vorm van controle op de werken.
Bij overtreding (bv. ruimen met overdeponie
zonder certificaat) kan door de politie of de
OVAM proces-verbaal (PV) worden opge-
maakt. Er zijn reeds PV's opgemaakt bij over-
tredingen (een lijst hiervan is te verkrijgen bij
de OVAM).

2. Het huidige Vlarea (Vlaams Reglement inzake
Afvalvoorkoming en -beheer) is enkel van toe-
passing op de waterlopen behorende tot het
openbaar hydrografisch net (gedefinieerd in de
wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging,
herhaaldelijk gewijzigd). Niet alle grachten be-
horen tot het openbaar hydrografisch net. Alle
ingedeelde onbevaarbare waterlopen, waaron-
der ook deze van de tweede en de derde catego-
rie die respectievelijk onder toezicht van de
provincies en gemeenten vallen, behoren tot het
openbaar hydrografisch net. Ook alle bevaarba-
re waterlopen of waterwegen behoren tot het
openbaar hydrografisch net.

Bepaalde weggrachten, perceelsgrachten, priva-
te vijvers behoren dus niet tot het openbaar hy-
drografisch net en zijn niet onderhevig aan de
Vlarea-bepalingen, maar kunnen dus wel ver-
ontreinigde ruimingsspecie bevatten. Het Vla-
rea is momenteel in herziening en daarbij is het
de bedoeling dat alle oppervlaktewateren wor-
den opgenomen, wat de leemte opvangt.

3. Voor het deponeren van het slib afkomstig van
grachten of beken op de oever dient de ge-
meente overeenkomstig bijlage 4.1 van Vlarea
een gebruikscertificaat te vragen bij de OVAM.
Overeenkomstig artikel 4.3.2 van Vlarea dient
de aanvraag voor het gebruikscertificaat verge-
zeld te zijn van een bemonsterings- en analyse-
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verslag van de afvalstof door een hiervoor er-
kend laboratorium.

Het onderzoek behelst een analyse van alle pa-
rameters vermeld in bijlage 4.2.3 van het Vla-
rea. De analyses dienen te gebeuren volgens het
afvalstoffenanalysecompendium, door een labo
dat door de OVAM erkend is voor de analyses
van afvalstoffen. Er wordt gewerkt met verschil-
lende parameterpakketten. Voor rekening van
de (Vlaamse) overheid is het evident dat een er-
kend labo in zijn hoedanigheid van erkend labo
enkel deze parameters analyseert waarvoor het
werd erkend.

Parameterpakket M werd ingevoerd voor de
analyses in het kader van het Vlarebo (bijlage 4
en 6). Dit betekent dat labo's die erkend zijn
voor parameterpakket M enkel erkende analy-
ses kunnen uitvoeren voor de parameters bin-
nen pakket M. De bijlage 4.2.3 van het Vlarea is
uitgebreider dan de bijlagen 4 en 6 van het Vla-
rebo. In concreto zijn bijvoorbeeld pesticiden en
PCB's niet opgenomen in pakket M, omdat zij
niet genormeerd zijn in het Vlarebo. Voor pesti-
ciden en PCB's dient een labo te beschikken
over pakket F. Dit betekent dat een labo dat
enkel erkend is voor pakket M, niet alle analy-
ses van bijlage 4.2.3 van het Vlarea zelf kan uit-
voeren. Labo's die beschikken over parameter-
pakket M maar niet over F, dienen voor de niet-
erkende parameter een beroep te doen op an-
dere labo's die wel erkend zijn voor F.

(Vlarebo : Vlaams Reglement op de Bodemsane-
ring ; PCB ; polychloor bifenyl  –  red.)

4. De lijst van te onderzoek parameters voor her-
gebruik als bodem is opgenomen onder bijlage
4.2.3 van het Vlarea. Voor hergebruik in of als
bouwstof dient bijlage 4.2.2 te worden toege-
past.

5. Neen. De beheerder van de waterloop stelt op
basis van de wet op de overheidsopdrachten een
erkend labo aan. Na het ontvangen van een ge-
bruikerscertificaat van de OVAM, op basis van
de analyseresultaten, kunnen de werken worden
aanbesteed, gegund en uitgevoerd door een
aannemer.

Vraag nr. 143
van 30 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Loden waterleidingen  –  Stand van zaken

De Europese drinkwaterrichtlijn beoogt een verbe-
tering van de kwaliteit van het drinkwater en voor-
ziet daarom onder meer in een daling van de lood-
norm.

Om in overeenstemming te zijn met deze richtlijn
werd een ontwerpdecreet inzake drinkwater opge-
steld. Daarin wordt bepaald dat het loodgehalte in
drinkwater drastisch moet worden gereduceerd
met het oog op de volksgezondheid. De limiet ligt
momenteel op 50 microgram per liter water, in
2013 moet de limiet op 10 microgram per liter lig-
gen.

Om die norm te halen, moeten de naar schatting
265.000 drinkwateraansluitingen via loden leidin-
gen, worden vervangen. De kostprijs van deze ver-
vangingsoperatie wordt op 8 miljard geraamd.

1. Welke initiatieven neemt de minister om te ver-
mijden dat de burger het slachtoffer wordt van
fikse prijsstijgingen op het waterverbruik door
de drinkwatermaatschappijen ?

2. Hoeveel bedraagt per provincie het aantal be-
staande drinkwateraansluitingen via loden lei-
dingen dat moet worden vervangen ?

3. Welke criteria zijn doorslaggevend om prioritei-
ten inzake de vervanging van loden leidingen
vast te leggen ?

4. Worden de drinkwatermaatschappijen begeleid
vanuit het Vlaams Gewest bij de keuze van
nieuwe leidingen, zodat uniformisering in
Vlaanderen kan worden nagestreefd ?

Antwoord

1. Vervangingskosten zoals de verwijdering van
loden leidingen hebben altijd een invloed op de
resultatenrekening (exploitatierekening) van de
exploitanten van een openbaar waterdistributie-
netwerk. Wanneer door een meeruitgave (of in-
vestering) negatieve resultaten worden behaald,
zal dit worden gecompenseerd door het aan-
spreken van reserves uit het verleden (indien
aanwezig) en/of een prijsverhoging van het
water bestemd voor menselijke consumptie.
Enkel op die manier kan de exploitant van een
openbaar waterdistributienerwerk het budget in
evenwicht houden, zoals wettelijk verplicht. De
invloed van de vervangingskosten op de kost-
prijs van het drinkwater zal, gezien de verschei-
denheid, verschillen van maatschappij tot maat-
schappij.
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Er werd voor de vervanging van loden leidingen
ook voorzien in een lange overgangsperiode,
waardoor de kostprijs van de vervanging van
loden leidingen in de praktijk zal worden ge-
spreid over twaalf jaar. Het is trouwens prak-
tisch onmogelijk om op een heel korte termijn
alle vervangingen door te voeren. De meeste
drinkwatermaatschappijen zijn evenwel reeds
menige jaren bezig met het vervangen van de
loden leidingen, in het kader van onderhouds-
werken, wegenwerken en dergelijke. Er is reeds
heel wat resultaat geboekt door het aanpassen
van de zuiveringsinstallaties voor drinkwater
(pH-aanpassingen, fosfaatdoseringen).

(pH : pondus Hydrogenium, Ned. : gewicht van
waterstof = waterstofionenconcentratie  –  red.)

2. Loden distributieleidingen zijn volgens onze in-
formatie niet meer aanwezig. Wel zijn er nog
loden aansluitingen.

Er werd een schatting opgemaakt van het aantal
loden aansluitingen per drinkwatermaatschappij
(situatie april 2001, behalve * : situatie eind
1997) :
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Drinkwatermaatschappij Aantal loden aansluitingen

AWW 59.728
IWVA 2.648 van de 16.410 gecontroleerde aanslui- 

tingen (omgerekend : +/- 4.400 van de
27.424)

Pidpa 30.000
TWVW 17.500 = Oost-Vlaanderen 10.000

West-Vlaanderen 5.000
Vlaams-Brabant 2.500

VMW 94.000 = Limburg 8.000
Oost-Vlaanderen 7.000
West-Vlaanderen 44.000
Vlaams-Brabant 35.000

IWVB 17.500
Waterdienst Ieper 2.000
Waterbedrijf Heusden-Zolder 200
Knokke-Heist 1.500
Waterregie Tongeren 1.050
Waterbedrijf Oudenaarde 1.200
Stedelijk Bedrijf voor Waterbedeling Aalst 10.000
IMWV 4.500
Waterbedrijf Gent/Zelzate 34.000
Waterbedrijf Oostende 14.000
Waterbedrijf Blankenberge 3.200
IWM* 10.580
Waterbedrijf St-Niklaas* 10.100
BIWM* 2.800
Waterdienst Hoeilaart* 1.200

N.v.d.r.
AWW : Antwerpse Waterwerken
IWVA : Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht
Pidpa : Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen
TMVW : Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling
VMW : Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
IWVB : Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant
IMWV : Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen
IWM : Intercommunale Watermaatschappij
BIWM : Brusselse Intercommunale Watermaatschappij



3. De vervanging van loden leidingen gebeurt bij
de meeste maatschappijen sinds enkele jaren
systematisch bij elk wegen- of rioleringswerk of
bij geplande aanpassingswerken. De ouderdom
van het distributienetwerk is eveneens een veel
gehanteerd criterium. Ook bij het vaststellen
van een plaatselijk defect aan een loden aanslui-
ting wordt deze bij de meeste maatschappijen
volledig vervangen.

Daarnaast wordt er eveneens rekening mee ge-
houden of lood in het huishoudelijk leidingnet
vervangen is of niet. Indien daar vervanging ge-
beurt, worden deze aansluitingen vaak prioritair
behandeld.

Sommige maatschappijen hebben steekproeven
gehouden in de verschillende gebieden (afhan-
kelijk van de winplaatsen). Rekening houdende
met ruimtelijke criteria, worden dan de priori-
teiten opgesteld.

4. De keuze van de nieuwe leidingen valt onder de
verantwoordelijkheid van de drinkwatermaat-
schappijen.

De materialen die in contact staan met drinkwa-
ter moeten vooraf worden gekeurd door een
eigen erkenningssysteem (opgericht door Belg-
aqua  –  de Belgische Federatie voor de Water-
sector). Dit erkenningssysteem garandeert de
kwaliteit van de gebruikte materialen.

Daarnaast moet worden vermeld dat op Euro-
pees niveau wordt gewerkt aan een "European
Acceptance Scheme  –  EAS". Dit heeft als be-
doeling om een Europese methode te ontwikke-
len voor het aanvaarden van producten en ma-
terialen die worden gebruikt in contact met
water bestemd voor menselijke consumptie. Dit
EAS wordt opgesteld op basis van de bestaande
nationale systemen. De ontwikkeling van dit
systeem wordt opgevolgd door de federale en
regionale administraties, in samenspraak met
Belgaqua.

In het ontwerpbesluit dat aan de Vlaamse rege-
ring zal worden voorgelegd ter omzetting van
richtlijn 98/83/EG wordt eveneens het volgende
gesteld : "De waterleverancier neemt alle maat-
regelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat
de stoffen of de in nieuwe installaties toegepas-
te materialen, die gebruikt worden bij de berei-
ding of de distributie van water bestemd voor
menselijke consumptie, en de door dergelijke
stoffen of materialen veroorzaakte verontreini-
gingen, niet in een hogere concentratie in het

water achterblijven dan voor het gebruik van
die stoffen of materialen noodzakelijk is en dat
ze er direct noch indirect toe leiden dat afbreuk
wordt gedaan aan de bescherming van de volks-
gezondheid".

Dit moet mede de kwaliteit van het geleverde
water bestemd voor menselijke consumptie ga-
randeren.

Vraag nr. 144
van 30 maart 2001
van de heer JOHAN DE ROO

Individuele afvalwaterbehandeling  –  Haalbaarheid

Voor bestaande lozingen in oppervlaktewater
wordt men geacht te voldoen aan de Vlaremlo-
zingsvoorwaarden bij het gebruiken van een goed
werkende septische put of een gelijkwaardige indi-
viduele voorbehandelingsinstallatie. In de overige
gevallen zal bijgevolg een individuele behande-
lingsinstallatie voor afvalwater (IBA), conform de
code van goede praktijk, vereist zijn. Bestaande in-
richtingen worden conform artikel 1. 1.2. van Vla-
rem II gedefinieerd als inrichtingen die op 1 janu-
ari 1993 over de nodige vergunningen beschikken.

Uit samenlezing van beide artikels moet worden
geconcludeerd dat op heden enkel zij die beschik-
ken over een aktename voor de rubriek 3.2. (lozen
huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewateren)
van voor 1 januari 1993, vrijgesteld zijn van de ver-
eiste van een IBA. Uit de praktijk blijkt dat geen
enkele particulier een aktename bezit voor de ru-
briek 3.2. van voor 1993, wat inhoudt dat zij allen in
principe een IBA zouden moeten hebben.

Het lijkt dan ook niet redelijk om op korte termijn
alle particulieren te verplichten een IBA effectief
te plaatsen, rechtstreeks uitgaande van deze wetge-
ving. Gelet evenwel op de Europese richtlijn, zou
het ongezuiverd lozen van afvalwater in oppervlak-
tewateren tegen 2005 onbestaande moeten zijn.

1. Wat zijn de vaststellingen van de minister inza-
ke deze problematiek ?

2. Wordt er aan een aanpassing gewerkt ?

Een meer realistische manier van heffing zou
bijvoorbeeld kunnen worden gerealiseerd via
een gradueel jaarlijkse heffing op afvalwater dat
wordt geloosd in oppervlaktewater (momenteel
wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen lo-
zing op riool en lozing op oppervlaktewater).
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Op deze manier zouden zij die het afvalwater
zelf zuiveren met een IBA, worden vrijgesteld
van deze heffing. En op deze wijze verkrijgt men
drie heffingsniveaus : 1) lozingen op riolering,
ongewijzigd heffingsniveau, 2) ongezuiverde lo-
zingen op oppervlaktewater, jaarlijks stijgend
heffingsniveau, 3) gezuiverde lozingen via een
IBA, vrijstelling van heffing. Het systeem om de
vrijstelling van de heffing op afvalwater te ver-
krijgen, wordt gerationaliseerd, zodat deze aan-
vraag slechts éénmaal moet worden ingediend
en niet jaarlijks. De bijkomende heffingen die
zullen worden geïnd op bovenvermelde manier,
kunnen dan worden aangewend voor controles,
technische ondersteuning van gemeentebestu-
ren, en zo meer.

Antwoord

1. Volgens de geldende regelgeving is de situatie
als volgt.

Zoals aangegeven in opmerking 2 onder rubriek
3 van de Vlarem-indelingslijst, zijn onder meer
niet ingedeeld :

– afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de be-
handeling van huishoudelijk afvalwater die
horen bij individuele woongelegenheden ;

– een septische put behorende bij de lozing
van huishoudelijk afvalwater.

Volgens de benadering van voormelde inde-
lingsrubriek 3 is de lozing van het effluentwater
begrepen in de afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Bijgevolg moet worden geconcludeerd dat voor-
melde particuliere zuiveringsinstallaties, met in-
begrip van de lozing van het effluentwater, niet
zijn ingedeeld. De algemene definitie van "be-
staande inrichting" waarnaar de Vlaamse volks-
vertegenwoordiger verwijst, is in deze dan ook
niet van toepassing. Voor de niet-ingedeelde lo-
zingen en afvalwaterzuiveringsintallaties gelden
de milieuvoorwaarden vastgesteld in het hoofd-
stuk 6.2 van titel II van het Vlarem.

Wel moet worden aangestipt dat het lozen van
ongezuiverd huishoudelijk afvalwater recht-
streeks in een oppervlaktewater volgens de Vla-
rem-indelingsrubriek 3.2 is ingedeeld in de
derde klasse. Dergelijke lozingen moeten vol-
doen aan de voorwaarden vastgesteld in artikel
4.2.7.1.1 van titel II van het Vlarem. Aangeno-

men kan worden dat aan deze voorwaarden
slechts kan worden voldaan mits in een zuive-
ringsinstallatie of septische put is voorzien. Met
andere woorden : lozingen van ongezuiverd
huishoudelijk afvalwater rechtstreeks in een op-
pervlaktewater zijn  –  zelfs wanneer deze als
derde-klasse-inrichting zijn gemeld  –  in over-
treding met de Vlaremvoorwaarden. Vermits
dergelijke lozingen vroeger vergunningplichtig
waren, kan bezwaarlijk worden gesteld dat aan
deze particulieren een te korte termijn is gege-
ven om een zuiveringsinstallatie of septische put
te installeren.

Er is geen algemene statistiek beschikbaar van
de woongelegenheden waarvan het huishoude-
lijk afvalwater nog ongezuiverd rechtstreeks in
een oppervlaktewater wordt geloosd.

Het toezicht op de naleving van voormelde be-
palingen is geregeld door artikel 58 van titel I
van het Vlarem. Voor dit soort van niet-inge-
deelde lozingen gebeurt het toezicht aldus in
eerste instantie door de door de gemeenten
aangewezen politieagenten en/of technische
ambtenaren. Het hoog toezicht gebeurt door de
aangewezen ambtenaren van de afdeling Mi-
lieu-inspectie.

Op basis van de aanvragen voor de vrijstelling
van de afvalwaterheffing kan worden besloten
dat in slechts drie gemeenten daadwerkelijk
aandacht wordt besteed aan deze reglemente-
ring.

2. De huidige wetgeving is, zoals de Vlaamse
volksvertegenwoordiger hierboven kan vaststel-
len, verre van eenvoudig. Daarom heb ik de op-
dracht aan de NV Aquafin gegeven om tegen
het einde van 2001 de zoneafbakening van het
volledige buitengebied in Vlaanderen te herbe-
kijken, en te komen tot een afbakening van de
verschillende zones uit het oogpunt van de
vraagconcentraties op het terrein. Het is de be-
doeling tot een meer verfijnde zone-indeling te
komen, waarbij ook de keuze van de gebruikte
zuiveringstechnologie (IBA, drukriolering naar
KWZI) zal worden vastgelegd. (KWZI : klein-
schalige waterzuiveringsinstallatie  –  red.)

Wat de handhaving inzake de IBA's betreft, zal
in de loop van de volgende jaren een vereen-
voudiging worden doorgevoerd. Door de op-
maak van een raamcontract/onderhoudscon-
tract tussen de koper en de verkoper zal de con-
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trole door de overheid eenvoudiger en sluiten-
der moeten worden. De particulier (zelfzuive-
raar) levert vervolgens een onderhoudsattest af
aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Op basis daarvan wordt de vrijstelling van afval-
waterheffing toegekend. Dit attest is voor vijf
jaar geldig.

Verder zal er binnen een tweetal jaar door de
certificatie (toestellen die in het buitenland con-
form de Europese normen zijn gecertificeerd,
worden ook geaccepteerd) ook qua concept een
garantie op de goede werking van de IBA wor-
den geboden. Een volledig sluitende controle op
de IBA's zal dan mogelijk zijn, zodat de kans op
het creëren van nieuwe lozingspunten tot een
minimum zal worden beperkt. De VMM zal de
particulier regelmatig bezoeken om een mon-
ster van het effluent te onderzoeken.

Vraag nr. 146
van 12 april 2001
van de heer ELOI GLORIEUX

Civiele Bescherming Liedekerke  –  Milieu-inspectie

De Civiele Bescherming is een belangrijke organi-
satie, die onder meer wordt ingezet bij milieuram-
pen.

Op 8 oktober 1998 werd door de afdeling
Milieu-inspectie Vlaams-Brabant een inspectie uit-
gevoerd bij de Eerste Permanente Eenheid van de
Civiele Bescherming in Liedekerke. Van een aantal
vastgestelde inbreuken werd proces-verbaal opge-
maakt. Aan de Civiele Bescherming werd gevraagd
de nodige vergunningen aan te vragen voor de uit-
bating van de installaties conform de Vlarem
II-wetgeving.

1. Heeft de Civiele Bescherming in Liedekerke de
nodige vergunningen aangevraagd en verkregen ?
Wordt de milieuwetgeving er nu gerespecteerd ?

2. Werden in de voorbije drie jaar op nog andere
posten van de Civiele Bescherming overtredin-
gen van de milieuwetgeving vastgesteld ? In
welke ?

3. Hebben alle andere posten van de Civiele Be-
scherming op dit ogenblik de nodige vergunnin-
gen voor hun installaties ? Welke zijn nog niet
in orde ?

Antwoord

1. Naar aanleiding van het proces-verbaal van de
buitendienst Vlaams-Brabant van de afdeling
Milieu-inspectie heeft de Civiele Bescherming
van Liedekerke een klasse 1-milieuvergunning
aangevraagd en verkregen van de bestendige
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op
8 juli 1999.

Het voorwerp van de vergunning omvat :

– het lozen van huishoudelijk afvalwater, af-
komstig van de sanitaire installatie, in de
openbare riolering, met een maximumdebiet
van 14 m3/dag en 3.000 m3/jaar ;

– het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig
van het wassen der voertuigen, in de Kruis-
beek, met een maximumdebiet van 0,5
m3/uur, 2,5 m3/dag en 2.100 m3/jaar ;

– 1 transformator met een nominaal vermogen
van 160 kVA ;

– een ruimte voor het stallen van 80 voertui-
gen ;

– een garagewerkplaats met gebruik van 2
schouwputten ;

– het wassen van minder dan 10 voertuigen
per dag ;

– een airconditioninginstallatie met een totale
geïnstalleerde drijfkracht van 7 kW ;

– 5 compressoren met een geïnstalleerde tota-
le drijfkracht van 45 kW ;

– een inrichting voor het vullen van zuurstof-
flessen ;

– een opslag van 800 liter gassen (zuurstof,
acetyleen, argon) in verplaatsbare recipiën-
ten van 50 liter ;

– een opslag van 3.000 liter oxiderende, corro-
sieve en irriterende stoffen, in vaten van 60
en 220 liter ;

– 11.000 liter benzine opgeslagen in 1 onder-
grondse, dubbelwandige houder van 10.000
liter en in 50 jerrycans van 20 liter ;
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– een opslag van 40.000 liter diesel in 1 inge-
graven, dubbelwandige houder ;

– een opslag van 45.000 liter stookolie ver-
deeld over 3 bovengrondse, enkelwandige en
ingekuipte houders van 2 maal 20.000 liter
en 1 maal 5.000 liter ;

– 5.000 liter smeerolie en 5.000 liter afvalolie
opgeslagen in vaten van 200 liter ;

– een verdeelinstallatie omvattende 2 brand-
stofpompen ;

– een schrijnwerkerij met een geïnstalleerde
totale drijfkracht van 6 kW ;

– een metaalbewerkingswerkplaats met een
geïnstalleerde totale drijfkracht van 10 kW ;

– 3 stookinstallaties met een warmtevermogen
van elk 275 kW.

(kVA : kilovoltampère ; kW : kilowatt  –  red.)

Het proces-verbaal werd dan ook door het par-
ket van de procureur des konings van Brussel
geseponeerd op 2 juli 2000. Gelet op de nieuwe
vergunning, werden onder meer de enkelwandi-
ge houders voor brandstof vervangen door dub-
belwandige, werden de elektrische installaties
gekeurd, werden de stookinstallaties overge-
schakeld op gas en zijn de bovengrondse hou-
ders verwijderd. Bij de laatste inspectie ter
plaatse (maart 2001) werd vastgesteld dat de
vaten met oxiderende en corrosieve stoffen nog
niet waren ingekuipt. Deze werken zijn onder-
tussen aanbesteed en zullen bijgevolg eerlang
worden uitgevoerd.

2 en 3. De buitendiensten Antwerpen en West-
Vlaanderen van de afdeling Milieu-inspectie
hebben vastgesteld dat de vergunningplichtige
inrichtingen van de Civiele Bescherming in
Brasschaat en in Jabbeke zonder vergunning
worden geëxploiteerd. Hiervoor werden even-
eens processen-verbaal opgemaakt.

De burgemeesters van de beide gemeenten wer-
den aangeschreven om overeenkomstig de wet-
telijke bepalingen de nodige maatregelen te
nemen.

Vraag nr. 147
van 12 april 2001
van mevrouw ANN DE MARTELAER

Erosiebestrijdingssubsidies  –  Aanvraagprocedure

Eind 2000 keurde het Vlaams Parlement het de-
creet goed houdende subsidiëring van de door ge-
meenten uitgevoerde kleinschalige erosiebestrij-
dingsmaatregelen. Voor gemeenten die in het ver-
leden geregeld met modder en wateroverlast
kampten, is dit een welgekomen maatregel.

Ik verneem echter van de gemeente Landen dat de
maatregelen die werden genomen, verzuipen in de
opgelegde administratieve rompslomp. Het erosie-
bestrijdingsplan dat moet worden opgesteld om de
subsidies te verkrijgen, zou te technisch zijn, waar-
door de gemeenten een beroep moeten doen op
een studiebureau. De maatregelen zouden de ge-
meenten veel geld kosten.

1. Welke gemeenten hebben tot op heden een
aanvraag ingediend voor deze subsidie ?

2. Hoeveel middelen werden reeds vastgelegd of
uitbetaald ?

3. Waaruit bestaat de administratieve aanvraag-
procedure ?

4. Is het erosiebestrijdingsplan dan inderdaad zo
technisch dat het enkel door studiebureaus kan
worden opgemaakt ?

Antwoord

1. Het uitvoeringsbesluit van deze subsidierege-
ling is principieel goedgekeurd door de  Vlaam-
se regering op 27 april 2001. Na het advies van
de Raad van State kan dan de definitieve goed-
keuring volgen.

Op 18 en 22 mei worden twee voorlichtingsver-
gaderingen voor de steden en gemeenten geor-
ganiseerd, zodat de betrokken gemeenten hun
ontwerpprojecten kunnen voorbereiden tegen
de definitieve goedkeuring van het besluit.

2. Aangezien het besluit nog niet van kracht is,
werden nog geen middelen vastgelegd of uitbe-
taald.

Op de begroting 2001 is wel een krediet van 75
miljoen frank ingeschreven voor deze subsidie-
regeling.

3. De gemeenten kunnen subsidies vragen voor
het opmaken van een gemeentelijk erosiebe-
strijdingsplan en voor het uitvoeren van erosie-
bestrijdingswerken. De procedure verloopt ana-
loog voor beide subsidies.
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Vanaf 2002 wordt gewerkt met een investerings-
programma ; voor het jaar 2001 worden de sub-
sidieaanvragen afgehandeld volgens de datum
van ontvangst.

Om te worden opgenomen in het investerings-
programma dient de gemeente een princiepaan-
vraag bij de administratie (de afdeling Land van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
vóór 30/11/2001 voor het investeringsjaar 2002
en vóór 31/5 van het jaar dat voorafgaat aan het
investeringsjaar vanaf 2003). De princiepaan-
vraag bevat onder meer een verantwoording
van de noodzaak van de maatregelen, een situ-
ering van het plangebied of van de werken op
kaart, en een kostenraming voor het uitvoeren
van de erosiebestrijdingswerken.

De principeaanvragen worden gerangschikt in
een investeringsprogramma naar prioriteit vol-
gens de criteria vermeld in het subsidiëringsbe-
sluit. Het voorstel van investeringsprogramma
wordt opgemaakt door een ambtelijke werk-
groep en ter goedkeuring voorgelegd aan de mi-
nister (vóór 1/1/2002 voor het investeringsjaar
2002 en vóór 1/9 van het jaar dat voorafgaat aan
het investeringsjaar vanaf 2003).

Zodra de gemeente op de hoogte is gebracht
van de opname van haar project in het goedge-
keurde investeringsprogramma (vóór 1/2/2002
voor het investeringsjaar 2002 en vóór 15/12 van
het jaar dat voorafgaat aan het investeringsjaar
vanaf 2003) kan ze de definitieve aanvraag van
de subsidie indienen (vóór 1/10 van het investe-
ringsjaar).

Op grond van de definitieve aanvraag van de
subsidie wordt een definitieve beslissing geno-
men over de toekenning van de subsidie (bin-
nen 60 dagen na de ontvangst van de definitieve
aanvraag).

Voor erosiebestrijdingswerken kan de gemeente
de gunningsprocedure voor het uitvoeren van
de werken inzetten na het verkrijgen van de
vaste belofte van subsidie.

4. Vooreerst moet worden opgemerkt dat pas
vanaf 2005 een gemeentelijk erosiebestrijdings-
plan vereist is om een subsidie te krijgen voor
het uitvoeren van erosiebestrijdingswerken.

Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan kan
worden opgemaakt in eigen beheer of via een
overeenkomst met een dienstverlener (studie-
bureau, intercommunale, ... ). Veel zal afhangen

van de beschikbare deskundigheid binnen de
diensten van de steden en gemeenten.

De minimale inhoud van dit plan en de aange-
wezen aanpak worden duidelijk beschreven in
de "code van goede praktijk voor het opmaken
van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan",
die ter beschikking wordt gesteld door de admi-
nistratie. De bedoelde code vormt een uitge-
breide en praktische handleiding voor de op-
maak van een erosiebestrijdingsplan. Tegen eind
juni 2001 zal ook een praktijkvoorbeeld voor de
gemeente Gingelom beschikbaar zijn. Daar-
naast worden diverse technische instrumenten
vanuit de administratie aangereikt, onder meer
basiskaarten en andere gegevens of informatie-
bronnen, evenals aanwijzingen voor de inhou-
delijke interpretatie ervan.

De techniciteit van het plan werd zo beperkt
mogelijk gehouden, en de inhoud van de inven-
tarisaties en analyses is enkel gericht op de as-
pecten die met erosie en modderoverlast te
maken hebben, om niet te vervallen in nodeloos
studiewerk. Het is de bedoeling dat de gemeen-
te op zijn minst een actieve rol speelt bij de op-
maak van het erosiebestrijdingsplan, want zij is
het dichtst betrokken bij de problematiek en bij
de bevolking die er hinder van ondervindt, en
kan dan ook allerhande nuttige informatie leve-
ren. Het is ook mogelijk de opdracht te verde-
len in zelf uit te voeren (bv. meer informatieve)
onderdelen en uit te besteden (bv. meer techni-
sche) onderdelen.

Vraag nr. 148
van 12 april 2001
van de heer FRANCIS VERMEIREN

Paardekastanje  –  Vroegtijdige bladval

Tijdens de herfst van vorig jaar bleken de kastanje-
bomen langs lanen en in de parken (o.m. in de Na-
tionale Plantentuin van Meise) te zijn aangetast
door vlinders, met als gevolg het vroegtijdig ver-
dorren van hun bladeren. Dit verschijnsel heeft bij
vele natuurliefhebbers de vrees doen ontstaan dat
aangetaste bomen wel eens zouden kunnen afster-
ven.

Door de overheid werd aangekondigd, nadat de
aandacht werd gevestigd op het ongewoon blad-
verlies, dat de bevoegde diensten een onderzoek
zouden instellen en dat passende maatregelen zou-
den worden getroffen om de normale groei bij het
begin van de lente te verzekeren.
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1. Hebben de bevoegde wetenschappelijke dien-
sten reeds duidelijkheid verkregen inzake het
vroegtijdig verdorren van de bladeren van de
kastanjebomen ?

2. Welke middelen worden aangewend om de vlin-
derplaag te bestrijden en een normale bladgroei
te verzekeren ?

Antwoord

1. De bladverbruining en vroegtijdige bladval bij
paardekastanje kunnen aan verschillende oor-
zaken worden toegeschreven. In de zomer 2000
betrof het vooral aantasting door de paardekas-
tanjemineermot en de bladvlekkenziekte.

Aantasting door de paardenkastanjemineermot
(Cameraria ohridella)

Deze mineermot is afkomstig uit Midden- en
Zuid-Europa en rukt geleidelijk op naar het
noorden. Ze werd voor het eerst ontdekt in
1985 in Macedonië en werd later opgemerkt in
Hongarije, Oostenrijk, Slovenië en Italië. Deze
mot tast paardekastanje (Aesculus hippocasta-
num) en zijn cultivars aan. Tamme kastanje
(Castanea sativa) wordt niet aangetast. In 2000
werd een vrij algemene aantasting van paarde-
kastanjes in het Vlaamse gewest vastgesteld. De
algemene verspreiding wijst erop dat dit insect
waarschijnlijk reeds enkele jaren onopvallend
hier aanwezig is. De snelle verspreiding vanuit
haar oorsprongsgebied wordt wellicht mede
verklaard doordat poppen van dit insect mee-
reizen met het intense vrachtverkeer.

De larven van de paardekastanjemineermot mi-
neren de bladeren van de paardekastanje, dit
wil zeggen dat ze het bladmoes tussen de
boven- en opperhuid van het blad wegvreten.
Hierdoor ontstaan okerkleurige vlekken (mij-
nen), meestal begrensd door twee zijnerven. In
deze mineergang verpopt het insect. Zwaar aan-
getaste bladeren vallen vroegtijdig af.

Bladvlekkenziekte veroorzaakt door de blad-
schimmel Guignardia aesculi

Het schadebeeld veroorzaakt door de paarde-
kastanjemineermot kan gemakkelijk worden
verward met de bladvlekkenziekte die alge-
meen voorkomt op de paardekastanje en die
wordt veroorzaakt door de schimmel Guignar-
dia aesculi. Typisch zijn de meer roodbruine, on-
regelmatige vlekken, meestal met gele omran-

ding, die ontbreekt bij aantasting door de paar-
dekastanjemineermot. De bladranden krullen
op en het verbruinde blad valt vaak vroegtijdig af.

Het blad tegen het licht houden is een eenvou-
dig middel om beide aantastingen te onder-
scheiden : bij een aantasting door de paardekas-
tanjemineermot zijn de larven, hun uitwerpse-
len of de poppen duidelijk zichtbaar in de blad-
mijn.

2. In het buitenland zorgt de paardekastanjemi-
neermot voor ernstige vroegtijdige bladval.
Herhaalde zware aantasting leidt vooral tot ver-
minderd uitlopen van nieuwe scheuten in het
voorjaar en tot een verzwakking van de boom,
waardoor hij gevoeliger wordt voor andere
ziekten en plagen. De paardekastanje is door
deze aantasting echter zeker niet in zijn voort-
bestaan bedreigd en de schaarse meldingen
over het afsterven van bomen in het buitenland
als gevolg van deze aantasting, zijn zeer omstre-
den. Op korte termijn is een vermindering van
de esthetische waarde van de bomen het be-
langrijkste gevolg.

Wat de schade op termijn in het Vlaamse ge-
west zal zijn, is gezien het recente voorkomen
van dit insect nog niet bekend. In Midden-Euro-
pa heeft deze mot drie tot vier generaties per
jaar en kunnen bomen in de zomer geheel wor-
den ontbladerd. De schade in ons land zal onder
andere afhangen van het aantal generaties van
de paardekastanjemineermot dat zich in de loop
van een jaar kan ontwikkelen. Gezien het re-
cente voorkomen en het ontbreken van gege-
vens over de omvang en de ernst van de aantas-
ting, twee belangrijke voorwaarden om uit te
maken of een bestrijding noodzakelijk is, wordt
momenteel in het Vlaamse gewest geen syste-
matische bestrijding uitgevoerd.

Mogelijke bestrijdingsmaatregelen zijn de vol-
gende.

Preventie door verwijderen bladval

Voor kleine geïsoleerde aanplantingen, bijvoor-
beeld in tuinen, lanen, enzovoort, kan het ver-
wijderen en op een aangepaste manier compos-
teren van de afgevallen bladeren in de herfst als
een eenvoudige preventieve maatregel gelden.
Bij het composteren moet de temperatuur vol-
doende hoog zijn om de overwinterende pop-
pen te doden.
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Aangezien het insect als pop overwintert in de
afgevallen bladeren, wordt hierdoor de eerste
generatie motten in het volgende voorjaar gere-
duceerd. Deze maatregel volstaat echter niet
om de plaag volledig in te dijken.

Verzekeren van goede groeiomstandigheden

Een goede water- en voedselvoorziening van de
paardekastanjes, vooral in droge periodes, is be-
langrijk voor de vitaliteit en de weerstand van
de bomen tegen ziekten en plagen.

Geïntegreerde bestrijding

Geïntegreerde bestrijding waarbij het gebruik
van een soortspecifieke lokstof de basis vormt.
Hierbij worden de mannetjes door een kunst-
matig hormoon in de war gebracht waardoor de
paring niet lukt, of worden ze naar een val ge-
lokt waarna ze worden gedood.

Deze methode is voor de bestrijding van de
paardekastanjemineermot recentelijk ontwik-
keld en de ervaringen ermee zijn nog beperkt.

Biologische bestrijding

Biologische bestrijding door middel van natuur-
lijke vijanden. Hierbij kunnen vooral parasitaire
sluipwespen worden vermeld. In het buitenland
wordt echter vastgesteld dat de poppen en ei-
eren slechts in beperkte mate worden geparasi-
teerd. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit
dat de paardekastanjemineermot niet inheems
is en de parasieten zich nog niet op deze nieuw-
komer ingesteld hebben. Op korte termijn valt
van biologische bestrijding weinig te verwach-
ten.

Het bestrijden van de mineermot door bespui-
ting met chemische middelen is weliswaar mo-
gelijk, maar niet aangewezen. Chemische be-
strijdingsmiddelen die voor deze toepassing in
aanmerking komen, zijn immers ook schadelijk
voor andere insecten.

Vraag nr. 149
van 12 april 2001
van mevrouw MARLEEN VAN DEN EYNDE

Uitheemse boomsoorten  –  Beleid

Vlaanderen heeft een grote verscheidenheid aan
boomsoorten. Sommige zijn boomsoorten die men
vooral op andere continenten aantreft, zoals onder

andere de Amerikaanse eik (uitheemse boomsoor-
ten).

In vele gemeenten wordt in het kapreglement een
heraanplantingsverplichting opgenomen van in-
heemse boomsoorten. Anderzijds stellen we vast
dat in kleinere bossen en dreven de vreemde of uit-
heemse boomsoorten systematisch worden ge-
rooid.

1. Welke uitheemse boomsoorten komen in
Vlaanderen veel voor ?

2. Bestaat er een verplichting vanuit de Vlaamse
overheid om uitheemse boomsoorten systema-
tisch uit te roeien ?

Bestaat er een verplichting vanuit de overheid
om bij het kappen de uitheemse boomsoorten
te vervangen door inheemse boomsoorten ?

Mogen bossen met een hoge graad van uit-
heemse boomsoorten worden gekapt, ter be-
strijding van deze boomsoort ?

3. Hoe gaat de minister beleidsmatig met dit gege-
ven om ?

Antwoord

1. Uit de gegevens van de eerste regionale bosin-
ventarisatie (1997-1999) kan worden afgeleid
dat :

– de meest voorkomende uitheemse boom-
soorten in de boomlaag (bomen met een om-
trek groter dan 22 cm) zijn : Corsicaanse den,
populier (met uitzondering van trilpopulier,
zwarte populier en grauwe abeel) en Ameri-
kaanse eik ;

– de meest voorkomende uitheemse boom-
soorten in de kruidlaag (bomen met een
hoogte kleiner dan 2 m) zijn : Amerikaanse
vogelkers en Amerikaanse eik ;

– de meest voorkomende uitheemse boom-
soorten in de struiklaag (bomen met een
hoogte groter dan 2 m en een omtrek kleiner
dan 22 cm) zijn : Amerikaanse vogelkers en
Amerikaanse eik.

In bosverband komen in mindere mate nog een
aantal andere uitheemse boomsoorten voor,
zoals onder meer lork, fijnspar, tamme kastanje,
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douglas, weymouthden, gewone acacia, grauwe
els en zeeden.

2. Vanuit het momenteel gevoerde bosbeleid be-
staat er geen verplichting om uitheemse boom-
soorten systematisch uit te roeien. Wel is het zo
dat er reeds langere tijd, zowel in Vlaanderen
als internationaal, een beweging aan de gang is
om bosbeheer meer te richten op natuurlijke
processen in bosecosystemen, waarbij dan ook
de autochtone boomsoorten meer aandacht
krijgen.

Dit beleid is niet gesteund op de tegenstelling
inheems of niet inheems, maar is gebaseerd op
de vaststelling dat bossen die als dusdanig wor-
den beheerd, duurzaam zijn en het meest tege-
moetkomen aan de maatschappelijke verwach-
tingen ten aanzien van bossen, met name het
herstel en behoud van de biodiversiteit, wat past
in onze internationale opdracht, het vervullen
van een sociaal-recreatieve functie en het leve-
ren van een bijdrage op het vlak van het hout-
verbruik, om de belangrijkste te noemen.

De afdeling Bos en Groen hanteert het stand-
sill-principe als richtlijn voor het beoordelen
van het beheer door privé-eigenaars. Dit houdt
in dat bosbestanden met uitheemse soorten,
voorzover ze standplaatsgeschikt zijn, na het be-
reiken van de kapleeftijd kunnen worden ver-
vangen door dezelfde of andere geschikte uit-
heemse soorten ; bosbestanden met inheemse
soorten mogen niet worden omgevormd of ver-
vangen door uitheemse soorten.

In het uitvoeringsbesluit betreffende de criteria
inzake duurzaam bosbeheer dat momenteel
overeenkomstig artikel 41, tweede lid van het
Bosdecreet van 13 juni 1990 wordt voorbereid,
zijn wel een aantal richtlijnen in verband met
het voorkomen van uitheemse boomsoorten op-
genomen.

– De boseigenaar houdt bij de bedrijfsvoering
rekening met het zorgprincipe en het stand-
stillprincipe toegepast op de biodiversiteit.
Het omvormen van bossen met inheemse
loofboomsoorten naar homogene bossen van
fijnspar, populier en andere niet-inheemse
boomsoorten is uitgesloten.

– Ten minste 20 % van de totale oppervlakte
van het bos moet bestaan uit of in omvor-
ming zijn naar gemengde bestanden bestaan-
de uit inheemse en standplaatsgeschikte

boomsoorten binnen een periode van dertig
jaar.

De boseigenaar beschikt over een omvor-
mingsplan voor alle homogene bestanden
van fijnspar, populier en andere niet-inheem-
se boomsoorten.

Vanuit het door de afdeling Bos en Groen ge-
voerde bosbeleid bestaat er geen verplichting
om bij het kappen de uitheemse boomsoorten
te vervangen door inheemse boomsoorten. In
verband hiermee wordt wel verwezen naar bo-
venstaande richtlijnen.

Bossen met een hoge graad van uitheemse
boomsoorten mogen worden gekapt. Om bos-
bouwtechnische, ecologische, landschappelijke
redenen kunnen aan deze kappingen voorwaar-
den inzake oppervlakte en termijnen worden
gesteld. Bedoelde percelen dienen steeds te
worden herbebost, tenzij een ontbossingsver-
gunning wordt verkregen of indien het werken
betreft in een erkend of aangewezen natuurre-
servaat die opgenomen zijn in een goedgekeurd
beheersplan, of wanneer het recente aanplantin-
gen in het agrarisch gebied betreft.

In het uitvoeringsbesluit betreffende de criteria
inzake duurzaam bosbeheer dat momenteel
overeenkomstig artikel 41, tweede lid van het
Bosdecreet van 13 juni 1990 wordt voorbereid,
is in verband met het kappen van uitheemse
boomsoorten volgende richtlijn opgenomen :
kaalslagen zijn in loofboombestanden en ge-
mengde bestanden beperkt tot 1 hectare, in
naaldboombestanden tot 3 hectare. Van deze
regel kan worden afgeweken indien grondig ge-
motiveerd in het bosbeheersplan, en in specifie-
ke gevallen zoals de directe omvorming van een
homogeen bestand van een uitheemse boom-
soort of de bestrijding van pestsoorten (bv.
Amerikaanse vogelkers).

3. Het antwoord op voorgaande vragen geeft dui-
delijk aan welk beleid ten aanzien van het ge-
bruik en voorkomen van uitheemse boomsoor-
ten in bossen wordt gevoerd.

Voor de volledigheid kan ik meedelen dat se-
dert enkele jaren door de afdeling Bos en
Groen een intensieve inventarisatiecampagne
wordt gevoerd van inheemse en autochtone
bomen en struiken. Deze inventarisatie wordt
opgezet met het oog op de productie van vol-
doende plant- en eventueel zaaimateriaal van
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deze inheemse en autochtone bomen en strui-
ken.

De voorgaande jaren werd reeds zaad geoogst
dat in kwekerijen wordt opgekweekt. Het is de
bedoeling om bij het gevoerde bosuitbreidings-
beleid zoveel als mogelijk gebruik te maken van
dit plant- en zaaimateriaal.

Vraag nr. 150
van 12 april 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Etnisch-culturele minderheden  –  Betrokkenheid bij
adviesraden

Zie :
Minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buiten-
lands Beleid en Europese Aangelegenheden
Vraag nr. 52
van 12 april 2001
van mevrouw Riet van Cleuvenbergen
Blz. 1689

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen.

Vraag nr. 151
van 12 april 2001
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Kouterwijk St-Amands  –  Bodemsanering

Als ik het goed voorheb, moest reeds worden be-
gonnen met de sanering van de Kouterwijk in
Sint-Amands.

Kan de minister mij verduidelijken of er sprake is
van een vertraging en waaraan die eventueel te
wijten is ?

Hoe ziet de timing er thans uit ?

Antwoord

Met het oog op de sanering van de Kouterwijk
dient voor de aanvang van de bodemsaneringswer-
ken een bodemsaneringsproject te worden opge-
steld. Hiertoe lanceerde de Openbare Afval-

stoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
(OVAM) begin februari 2001 twee opdrachten,
met name voor het aanwijzen van een erkende  bo-
demsaneringsdeskundige (type 2) en een veilig-
heidscoördinator (cfr. KB tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen).

De opening van de inschrijvingen van deze op-
drachten vond plaats op 13 maart 2001.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de
evaluatie van deze opdrachten.

Naast deze opdrachten werd eveneens geopteerd
voor de aanwijzing van een onafhankelijk bewo-
nersdeskundige : deze erkende bodemsanerings-
deskundige (type 2) moet het welslagen van de
maatregelen bevorderen.

De taken van deze bewonersdeskundige zijn
samen te vatten als volgt :

– vertrouwenspersoon en onafhankelijk deskun-
dige ("second opinion") voor de bewoners ;

– adviesfunctie naar de bewoners ;

– synthetiseren van de vragen van de bewoners
aan de OVAM, vermits deze deskundige zelf de
nodige kennis in huis heeft om een groot aantal
vragen te beantwoorden ;

– een waardige gesprekspartner voor de OVAM,
zodat de wensen en de meningen van de bewo-
ners gemotiveerd en deskundig naar voor kun-
nen worden gebracht en verdedigd ;

– contactpersoon van de bewoners voor de
OVAM ;

– ruim bereikbaar zijn voor de bewoners (ook
buiten de klassieke werkuren en tijdens de
weekends).

Het werken met dergelijke deskundige is een pri-
meur voor het bodemsaneringsbeleid in Vlaande-
ren en het gebeurt op mijn expliciete vraag. Om de
onafhankelijkheid van deze deskundige te waar-
borgen, werd een overeenkomst uitgewerkt met de
provincie Antwerpen waarbij de provincie instaat
voor het aanstellen van deze deskundige, onafhan-
kelijk van de OVAM.

De procedure voor het aanstellen van deze des-
kundige bevindt zich eveneens in een laatste fase :
de evaluatie van de offertes is achter de rug. Mo-
menteel worden de nodige stappen gezet voor het
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reserveren van de budgetten. Door het belang van
de bewonersdeskundige bij de opmaak van het bo-
demsaneringsproject en de erop volgende sanering,
is het aangewezen dat de bewonersdeskundige ui-
terlijk samen met de andere partijen zijn opdracht
aanvat. Aangezien de aanstelling van een bewo-
nersdeskundige in eerste instantie niet was gepland
en onderhandelingen met een derde partij, in casu
de provincie Antwerpen, dienden te worden ge-
voerd met het oog op de onafhankelijkheid van
deze deskundige, zullen de betrokken opdrachten
begin mei worden gegund.

Voor de opmaak van het bodemsaneringsproject
beschikken de deskundigen over 130 kalenderda-
gen, waarna de OVAM decretaal over 90 dagen be-
schikt om de conformiteit van dit project na te
gaan. Vervolgens dienen een controlehandboek,
een draaiboek en een technisch besteksontwerp te
worden opgemaakt binnen vier weken volgend op
de conformverklaring.

Op basis van deze documenten worden de bestek-
ken voor de uitvoering van de eigenlijke sanering
opgemaakt en gepubliceerd.

Omtrent de duur van de sanering zal een uitspraak
kunnen worden gedaan na de conformverklaring
van het bodemsaneringsproject, waarin de diverse
saneringsvarianten worden afgewogen, en het af-
ronden van het draaiboek.

Vraag nr. 94
van 15 februari 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Lokale besturen  –  Vrouwen

De installatie van de gemeenteraden is nu een feit.
Op de meeste plaatsen zijn de burgemeester en de
schepenen aangewezen.

De minister engageerde zich om de colleges van
burgemeester en schepenen meer een afspiegeling
van de maatschappij te laten zijn, wat concreet be-
tekent : stimuli voor meer vrouwen in deze colle-
ges. Dezelfde situatie geldt voor de bestuursfunc-
ties in de gemeentelijke adviesraden, intercommu-
nales, gemeentelijke VZW's, ... Naargelang het on-
derwerp/domein/werkveld is hier al dan niet een
ondervertegenwoordiging van vrouwen.

De minister engageerde zich in het parlement om
eventueel quota in te stellen als de aanwezigheid
van vrouwen onvoldoende vertaald wordt in de
colleges van burgemeester en schepenen.

1. Is de verhouding op dat vlak tussen enerzijds de
samenstelling van de gemeenteraden en ander-
zijds de samenstelling van de colleges van bur-
gemeester en schepenen reeds bekend ? Wat is
het resultaat ?

2. Worden op grond van deze resultaten bijko-
mende maatregelen genomen ? Welke ? Met
welke timing ?

Aanvullend antwoord

Ik bezorg de Vlaamse volksvertegenwoordiger
hierbij het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 94
van 15 februari 2001.

(Voorlopig antwoord : Bulletin van Vragen en Ant-
woorden nr. 11 van 27 april 2001, blz. 1479  –  red.)

Lokale verkiezingen van 8 oktober 2000, percenta-
ge vrouwen in gemeenteraad (gr) en college van
burgemeester en schepenen (cbs) :

VLAAMS MINISTER 
VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,
AMBTENARENZAKEN EN SPORT

JOHAN SAUWENS

-1785- Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 13  –  25 mei 2001



% % % Tot. Man
vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen vrouwen vrouwen &vrouw

in cbs in cbs in gr in gr in cbs in gr in cbs + gr cbs+gr

Aalst 1 7 6 27 12,5 18,2 17,1 41
Aalter 0 5 8 12 0,0 40,0 32,0 25
Aarschot 2 4 5 18 33,3 21,7 24,1 29
Aartselaar 2 3 8 10 40,0 44,4 43,5 23
Affligem 1 4 4 12 20,0 25,0 23,8 21
Alken 1 4 4 12 20,0 25,0 23,8 21
Alveringem 0 3 2 10 0,0 16,7 13,3 15
Antwerpen 3 7 15 30 30,0 33,3 32,7 55
Anzegem 2 3 5 13 40,0 27,8 30,4 23
Ardooie 1 3 8 8 25,0 50,0 45,0 20
Arendonk 0 5 4 10 0,0 28,6 21,1 19
As 0 4 2 13 0,0 13,3 10,5 19
Asse 0 6 4 19 0,0 17,4 13,8 29
Assenede 0 5 7 11 0,0 38,9 30,4 23
Avelgem 1 3 5 12 25,0 29,4 28,6 21
Baarle-Hertog 0 3 1 7 0,0 12,5 9,1 11
Balen 0 5 5 15 0,0 25,0 20,0 25
Beernem 2 3 3 15 40,0 16,7 21,7 23
Beerse 0 5 4 16 0,0 20,0 16,0 25
Beersel 1 5 6 15 16,7 28,6 25,9 27
Begijnendijk 0 4 3 12 0,0 20,0 15,8 19
Bekkevoort 1 3 3 10 25,0 23,1 23,5 17
Beringen 1 6 7 19 14,3 26,9 24,2 33
Berlaar 3 2 2 14 60,0 12,5 23,8 21
Berlare 0 5 6 12 0,0 33,3 26,1 23
Bertem 1 3 7 8 25,0 46,7 42,1 19
Bever 2 1 1 5 66,7 16,7 33,3 9
Beveren 0 7 8 20 0,0 28,6 22,9 35
Bierbeek 1 3 3 12 25,0 20,0 21,1 19
Bilzen 2 4 6 17 33,3 26,1 27,6 29
Blankenberge 2 3 5 15 40,0 25,0 28,0 25
Bocholt 1 4 5 11 20,0 31,3 28,6 21
Boechout 0 5 9 7 0,0 56,3 42,9 21
Bonheiden 0 5 9 9 0,0 50,0 39,1 23
Boom 2 3 5 13 40,0 27,8 30,4 23
Boortmeerbeek 2 4 4 11 33,3 26,7 28,6 21
Borgloon 0 5 5 11 0,0 31,3 23,8 21
Bornem 2 3 5 15 40,0 25,0 28,0 25
Borsbeek 2 3 6 10 40,0 37,5 38,1 21
Boutersem 1 3 6 9 25,0 40,0 36,8 19
Brakel 0 5 2 16 0,0 11,1 8,7 23
Brasschaat 3 4 6 20 42,9 23,1 27,3 33
Brecht 2 4 6 15 33,3 28,6 29,6 27
Bredene 0 5 7 11 0,0 38,9 30,4 23
Bree 2 3 8 10 40,0 44,4 43,5 23
Brugge 4 5 13 25 44,4 34,2 36,2 47
Buggenhout 1 4 7 11 20,0 38,9 34,8 23
Damme 1 4 5 11 20,0 31,3 28,6 21
De Haan 1 4 4 12 20,0 25,0 23,8 21
De Panne 0 4 4 13 0,0 23,5 19,0 21
De Pinte 0 5 5 11 0,0 31,3 23,8 21
Deerlijk 2 3 3 13 40,0 18,8 23,8 21
Deinze 2 4 7 16 33,3 30,4 31,0 29
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Denderleeuw 1 4 6 14 20,0 30,0 28,0 25
Dendermonde 1 6 9 18 14,3 33,3 29,4 34
Dentergem 1 3 6 11 25,0 35,3 33,3 21
Dessel 0 4 4 11 0,0 26,7 21,1 19
Destelbergen 1 3 5 16 25,0 23,8 24,0 25
Diepenbeek 0 5 6 14 0,0 30,0 24,0 25
Diest 1 5 8 13 16,7 38,1 33,3 27
Diksmuide 0 5 7 13 0,0 35,0 28,0 25
Dilbeek 3 4 7 19 42,9 26,9 30,3 33
Dilsen-Stokkem 1 4 4 16 20,0 20,0 20,0 25
Drogenbos 2 1 3 9 66,7 25,0 33,3 15
Duffel 1 4 6 14 20,0 30,0 28,0 25
Edegem 3 3 8 13 50,0 38,1 40,7 27
Eeklo 1 4 8 12 20,0 40,0 36,0 25
Erpe-Mere 0 5 5 15 0,0 25,0 20,0 25
Essen 1 4 4 16 20,0 20,0 20,0 25
Evergem 1 6 6 17 14,3 26,1 23,3 30
Galmaarden 0 4 4 11 0,0 26,7 21,1 19
Gavere 0 5 4 12 0,0 25,0 19,0 21
Geel 2 5 11 12 28,6 47,8 43,3 30
Geetbets 1 3 4 9 25,0 30,8 29,4 17
Genk 3 5 10 21 37,5 32,3 33,3 39
Gent 5 5 15 26 50,0 36,6 39,2 51
Geraardsbergen 2 5 7 17 28,6 29,2 29,0 31
Gingelom 0 4 7 8 0,0 46,7 36,8 19
Gistel 1 4 2 14 20,0 12,5 14,3 21
Glabbeek 0 4 4 9 0,0 30,8 23,5 17
Gooik 1 3 4 11 25,0 26,7 26,3 19
Grimbergen 0 7 8 16 0,0 33,3 25,8 31
Grobbendonk 2 3 6 10 40,0 37,5 38,1 21
Haacht 2 3 7 11 40,0 38,9 39,1 23
Haaltert 1 4 7 12 20,0 36,8 33,3 24
Halen 1 3 4 11 25,0 26,7 26,3 19
Halle 1 6 5 19 14,3 20,8 19,4 31
Ham 0 3 8 10 0,0 44,4 38,1 21
Hamme 0 6 3 18 0,0 14,3 11,1 27
Hamont-Achel 0 5 5 13 0,0 27,8 21,7 23
Harelbeke 1 5 6 17 16,7 26,1 24,1 29
Hasselt 2 6 13 18 25,0 41,9 38,5 39
Hechtel-Eksel 0 5 5 11 0,0 31,3 23,8 21
Heers 0 4 3 10 0,0 23,1 17,6 17
Heist-op-den-Berg 1 6 8 18 14,3 30,8 27,3 33
Hemiksem 2 2 4 13 50,0 23,5 28,6 21
Herent 1 4 10 10 20,0 50,0 44,0 25
Herentals 1 5 8 15 16,7 34,8 31,0 29
Herenthout 1 3 4 11 25,0 26,7 26,3 19
Herk-de-Stad 0 5 3 13 0,0 18,8 14,3 21
Herne 0 4 4 9 0,0 30,8 23,5 17
Herselt 1 4 4 14 20,0 22,2 21,7 23
Herstappe 0 1 2 3 0,0 40,0 33,3 6
Herzele 0 5 4 16 0,0 20,0 16,0 25
Heusden-Zolder 1 5 3 20 16,7 13,0 13,8 29
Heuvelland 0 4 6 9 0,0 40,0 31,6 19
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Hoegaarden 1 3 3 10 25,0 23,1 23,5 17
Hoeilaart 1 3 7 10 25,0 41,2 38,1 21
Hoeselt 1 3 5 12 25,0 29,4 28,6 21
Holsbeek 1 3 4 11 25,0 26,7 26,3 19
Hooglede 1 3 7 10 25,0 41,2 38,1 21
Hoogstraten 0 5 6 14 0,0 30,0 24,0 25
Horebeke 1 2 2 4 33,3 33,3 33,3 9
Houthalen-Helchteren 3 3 4 19 50,0 17,4 24,1 29
Houthulst 1 3 4 11 25,0 26,7 26,3 19
Hove 2 2 5 10 50,0 33,3 36,8 19
Huldenberg 1 3 6 9 25,0 40,0 36,8 19
Hulshout 0 4 4 11 0,0 26,7 21,1 19
Ichtegem 2 3 4 14 40,0 22,2 26,1 23
Ieper 2 5 7 19 28,6 26,9 27,3 33
Ingelmunster 1 4 3 13 20,0 18,8 19,0 21
Izegem 1 5 7 16 16,7 30,4 27,6 29
Jabbeke 1 4 4 14 20,0 22,2 21,7 23
Kalmthout 0 5 7 13 0,0 35,0 28,0 25
Kampenhout 1 4 4 12 20,0 25,0 23,8 21
Kapellen 2 4 7 16 33,3 30,4 31,0 29
Kapelle-op-den-Bos 1 3 6 9 25,0 40,0 36,8 19
Kaprijke 0 4 4 9 0,0 30,8 23,5 17
Kasterlee 2 3 5 15 40,0 25,0 28,0 25
Keerbergen 2 3 7 9 40,0 43,8 42,9 21
Kinrooi 2 3 6 10 40,0 37,5 38,1 21
Kluisbergen 0 4 3 10 0,0 23,1 17,6 17
Knesselare 0 4 6 9 0,0 40,0 31,6 19
Knokke-Heist 1 6 9 15 14,3 37,5 32,3 31
Koekelare 0 4 3 12 0,0 20,0 15,8 19
Koksijde 1 4 6 14 20,0 30,0 28,0 25
Kontich 1 4 7 13 20,0 35,0 32,0 25
Kortemark 1 4 6 12 20,0 33,3 30,4 23
Kortenaken 1 3 2 13 25,0 13,3 15,8 19
Kortenberg 0 5 7 12 0,0 36,8 29,2 24
Kortessem 1 3 5 10 25,0 33,3 31,6 19
Kortrijk 3 5 10 23 37,5 30,3 31,7 41
Kraainem 2 3 3 15 40,0 16,7 21,7 23
Kruibeke 2 3 6 12 40,0 33,3 34,8 23
Kruishoutem 1 3 5 10 25,0 33,3 31,6 19
Kuurne 0 5 6 12 0,0 33,3 26,1 23
Laakdal 1 4 3 15 20,0 16,7 17,4 23
Laarne 0 5 7 9 0,0 43,8 33,3 21
Lanaken 2 4 2 19 33,3 9,5 14,8 27
Landen 0 5 6 12 0,0 33,3 26,1 23
Langemark-Poelkapelle 0 4 4 11 0,0 26,7 21,1 19
Lebbeke 0 5 7 13 0,0 35,0 28,0 25
Lede 1 4 5 15 20,0 25,0 24,0 25
Ledegem 1 3 4 12 25,0 25,0 25,0 20
Lendelede 1 3 5 8 25,0 38,5 35,3 17
Lennik 0 4 5 9 0,0 35,7 27,8 18
Leopoldsburg 0 5 4 14 0,0 22,2 17,4 23
Leuven 4 4 15 20 50,0 42,9 44,2 43
Lichtervelde 0 4 5 10 0,0 33,3 26,3 19
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Liedekerke 0 5 3 13 0,0 18,8 14,3 21
Lier 1 5 8 16 16,7 33,3 30,0 30
Lierde 1 3 5 8 25,0 38,5 35,3 17
Lille 0 5 5 13 0,0 27,8 21,7 23
Linkebeek 1 2 3 9 33,3 25,0 26,7 15
Lint 1 3 4 11 25,0 26,7 26,3 19
Linter 0 4 3 10 0,0 23,1 17,6 17
Lochristi 0 5 7 13 0,0 35,0 28,0 25
Lokeren 3 4 10 16 42,9 38,5 39,4 33
Lommel 3 4 4 19 42,9 17,4 23,3 30
Londerzeel 2 3 8 12 40,0 40,0 40,0 25
Lo-Reninge 2 1 0 10 66,7 0,0 15,4 13
Lovendegem 0 4 4 13 0,0 23,5 19,0 21
Lubbeek 3 2 5 13 60,0 27,8 34,8 23
Lummen 1 4 5 13 20,0 27,8 26,1 23
Maarkedal 1 3 5 8 25,0 38,5 35,3 17
Maaseik 1 5 6 14 16,7 30,0 26,9 26
Maasmechelen 1 6 6 20 14,3 23,1 21,2 33
Machelen 2 3 3 13 40,0 18,8 23,8 21
Maldegem 1 5 8 13 16,7 38,1 33,3 27
Malle 1 4 8 10 20,0 44,4 39,1 23
Mechelen 0 8 13 20 0,0 39,4 31,7 41
Meerhout 0 4 4 13 0,0 23,5 19,0 21
Meeuwen-Gruitrode 1 4 5 13 20,0 27,8 26,1 23
Meise 1 4 5 15 20,0 25,0 24,0 25
Melle 1 4 4 12 20,0 25,0 23,8 21
Menen 2 5 5 19 28,6 20,8 22,6 31
Merchtem 0 5 6 12 0,0 33,3 26,1 23
Merelbeke 1 5 2 19 16,7 9,5 11,1 27
Merksplas 1 3 4 11 25,0 26,7 26,3 19
Mesen 0 2 3 2 0,0 60,0 42,9 7
Meulebeke 0 5 5 11 0,0 31,3 23,8 21
Middelkerke 3 2 4 16 60,0 20,0 28,0 25
Moerbeke 1 3 2 11 25,0 15,4 17,6 17
Mol 2 5 5 19 28,6 20,8 22,6 31
Moorslede 1 4 3 13 20,0 18,8 19,0 21
Mortsel 2 4 8 15 33,3 34,8 34,5 29
Nazareth 0 5 6 10 0,0 37,5 28,6 21
Neerpelt 0 5 8 12 0,0 40,0 32,0 25
Nevele 2 3 2 14 40,0 12,5 19,0 21
Niel 1 3 3 12 25,0 20,0 21,1 19
Nieuwerkerken 3 1 4 9 75,0 30,8 41,2 17
Nieuwpoort 1 4 5 11 20,0 31,3 28,6 21
Nijlen 1 5 3 18 16,7 14,3 14,8 27
Ninove 1 6 8 16 14,3 33,3 29,0 31
Olen 0 5 4 12 0,0 25,0 19,0 21
Oostende 3 5 8 23 37,5 25,8 28,2 39
Oosterzele 2 3 5 13 40,0 27,8 30,4 23
Oostkamp 3 3 8 13 50,0 38,1 40,7 27
Oostrozebeke 1 3 4 11 25,0 26,7 26,3 19
Opglabbeek 0 4 8 9 0,0 47,1 38,1 21
Opwijk 1 4 4 12 20,0 25,0 23,8 21
Oudenaarde 1 5 7 16 16,7 30,4 27,6 29
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Oudenburg 1 3 2 13 25,0 13,3 15,8 19
Oud-Heverlee 2 3 9 7 40,0 56,3 52,4 21
Oud-Turnhout 2 3 6 12 40,0 33,3 34,8 23
Overijse 0 6 0 1 0,0 0,0 0,0 7
Overpelt 1 4 9 9 20,0 50,0 43,5 23
Peer 2 3 8 12 40,0 40,0 40,0 25
Pepingen 0 3 3 9 0,0 25,0 20,0 15
Pittem 1 3 5 8 25,0 38,5 35,3 17
Poperinge 1 4 6 14 20,0 30,0 28,0 25
Putte 1 4 7 13 20,0 35,0 32,0 25
Puurs 1 4 5 15 20,0 25,0 24,0 25
Ranst 1 4 7 13 20,0 35,0 32,0 25
Ravels 1 4 4 14 20,0 22,2 21,7 23
Retie 2 2 4 13 50,0 23,5 28,6 21
Riemst 1 4 4 16 20,0 20,0 20,0 25
Rijkevorsel 0 5 7 9 0,0 43,8 33,3 21
Roeselare 1 7 7 22 12,5 24,1 21,6 37
Ronse 2 4 3 18 33,3 14,3 18,5 27
Roosdaal 2 3 4 12 40,0 25,0 28,6 21
Rotselaar 2 3 4 14 40,0 22,2 26,1 23
Ruiselede 1 3 6 7 25,0 46,2 41,2 17
Rumst 1 4 5 13 20,0 27,8 26,1 23
Schelle 1 3 5 10 25,0 33,3 31,6 19
Scherpenheuvel- 0 6 7 14 0,0 33,3 25,9 27
Zichem
Schilde 0 5 7 13 0,0 35,0 28,0 25
Schoten 2 5 8 16 28,6 33,3 32,3 31
Sint-Amands 0 4 3 12 0,0 20,0 15,8 19
Sint-Genesius-Rode 1 4 9 11 20,0 45,0 40,0 25
Sint-Gillis-Waas 1 4 4 16 20,0 20,0 20,0 25
Sint-Katelijne-Waver 1 4 6 13 20,0 31,6 29,2 24
Sint-Laureins 3 1 0 13 75,0 0,0 17,6 17
Sint-Lievens-Houtem 0 4 6 11 0,0 35,3 28,6 21
Sint-Martens-Latem 1 3 6 9 25,0 40,0 36,8 19
Sint-Niklaas 1 7 8 23 12,5 25,8 23,1 39
Sint-Pieters-Leeuw 0 6 8 16 0,0 33,3 26,7 30
Sint-Truiden 1 6 9 17 14,3 34,6 30,3 33
Spiere-Helkijn 0 3 1 5 0,0 16,7 11,1 9
Stabroek 1 4 8 12 20,0 40,0 36,0 25
Staden 1 4 4 12 20,0 25,0 23,8 21
Steenokkerzeel 1 3 7 9 25,0 43,8 40,0 20
Stekene 1 4 1 19 20,0 5,0 8,0 25
Temse 1 5 8 15 16,7 34,8 31,0 29
Ternat 0 5 4 14 0,0 22,2 17,4 23
Tervuren 2 4 6 15 33,3 28,6 29,6 27
Tessenderlo 1 4 5 15 20,0 25,0 24,0 25
Tielt 1 4 10 10 20,0 50,0 44,0 25
Tielt-Winge 1 3 3 14 25,0 17,6 19,0 21
Tienen 2 5 5 19 28,6 20,8 22,6 31
Tongeren 0 6 8 15 0,0 34,8 27,6 29
Torhout 2 3 7 13 40,0 35,0 36,0 25
Tremelo 2 3 5 13 40,0 27,8 30,4 23
Turnhout 0 7 10 14 0,0 41,7 32,3 31
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Veurne 2 3 3 13 40,0 18,8 23,8 21
Vilvoorde 2 5 10 14 28,6 41,7 38,7 31
Vleteren 1 2 0 10 33,3 0,0 7,7 13
Voeren 0 3 2 10 0,0 16,7 13,3 15
Vorselaar 1 3 5 10 25,0 33,3 31,6 19
Vosselaar 1 3 6 11 25,0 35,3 33,3 21
Waarschoot 1 3 3 12 25,0 20,0 21,1 19
Waasmunster 0 5 6 10 0,0 37,5 28,6 21
Wachtebeke 0 4 6 7 0,0 46,2 35,3 17
Waregem 1 6 7 19 14,3 26,9 24,2 33
Wellen 1 3 2 11 25,0 15,4 17,6 17
Wemmel 1 4 8 10 20,0 44,4 39,1 23
Wervik 1 4 5 15 20,0 25,0 24,0 25
Westerlo 1 5 9 12 16,7 42,9 37,0 27
Wetteren 1 4 4 18 20,0 18,2 18,5 27
Wevelgem 0 7 6 18 0,0 25,0 19,4 31
Wezembeek-Oppem 2 3 8 10 40,0 44,4 43,5 23
Wichelen 1 4 1 15 20,0 6,3 9,5 21
Wielsbeke 1 3 5 10 25,0 33,3 31,6 19
Wijnegem 1 3 5 10 25,0 33,3 31,6 19
Willebroek 1 5 6 15 16,7 28,6 25,9 27
Wingene 2 3 6 12 40,0 33,3 34,8 23
Wommelgem 1 4 3 13 20,0 18,8 19,0 21
Wortegem-Petegem 1 3 3 10 25,0 23,1 23,5 17
Wuustwezel 1 4 5 15 20,0 25,0 24,0 25
Zandhoven 1 3 6 10 25,0 37,5 35,0 20
Zaventem 1 5 4 19 16,7 17,4 17,2 29
Zedelgem 1 5 7 14 16,7 33,3 29,6 27
Zele 2 4 5 16 33,3 23,8 25,9 27
Zelzate 1 4 3 15 20,0 16,7 17,4 23
Zemst 0 6 6 15 0,0 28,6 22,2 27
Zingem 0 4 3 10 0,0 23,1 17,6 17
Zoersel 0 6 7 14 0,0 33,3 25,9 27
Zomergem 0 4 5 10 0,0 33,3 26,3 19
Zonhoven 1 4 5 15 20,0 25,0 24,0 25
Zonnebeke 0 5 5 11 0,0 31,3 23,8 21
Zottegem 0 6 6 14 0,0 30,0 23,1 26
Zoutleeuw 0 4 3 12 0,0 20,0 15,8 19
Zuienkerke 0 3 4 4 0,0 50,0 36,4 11
Zulte 1 4 3 14 20,0 17,6 18,2 22
Zutendaal 2 2 6 7 50,0 46,2 47,1 17
Zwalm 1 3 4 11 25,0 26,7 26,3 19
Zwevegem 1 5 5 16 16,7 23,8 22,2 27
Zwijndrecht 1 4 6 14 20,0 30,0 28,0 25

316 1.243 1.671 4.008 20,3 29,4 27,5 7.238
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Vraag nr. 113
van 21 maart 2001
van mevrouw VEERLE HEEREN

Bouwgrondsubsidies Vlaamse Rand  –  Evaluatie

Het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli
1998 verleent een tegemoetkoming in de aankoop-
prijs van een bouwgrond in 22 gemeenten van de
Vlaamse rand rond Brussel.

De tegemoetkoming bedraagt eigenlijk de meer-
kosten boven 2.500 frank/m2 met een maximum
van 1.200.000 frank, uit te betalen in 240 maande-
lijkse delen van maximum 5.000 frank.

Daarnaast kunnen deze kopers ook nog eens aan-
spraak maken op een goedkope lening van de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) of van
het Vlaams Woningfonds (VWF).

1. Hoeveel aanvragen werden respectievelijk inge-
diend en toegestaan in welke gemeenten voor
hetzij een rechtstreekse tegemoetkoming, hetzij
een goedkope lening, hetzij een combinatie van
beide ? Wat zijn het totale en het gemiddelde
ontleende kapitaal via respectievelijk de VHM
en het VWF ?

2. Wat waren de gemiddelde oppervlakte en aan-
koopprijs per gemeente van de aldus gesubsi-
dieerde aankopen ?

3. Aangezien het onmogelijk is een prognose te
doen over de evolutie van de inkomens van de
genieters tijdens de resterende termijn van hun
tegemoetkoming, vernam ik graag wat de bud-
gettaire impact is van deze regeling, ervan uit-
gaande dat alle omstandigheden gelijk blijven ?

4. Artikel 5, § 2 voorziet in de mogelijkheid tot
aanpassing van het bedrag van 2.500 frank/m2

wanneer de gemiddelde kostprijs van bouw-
grond in Vlaanderen een veelvoud van 500
overschrijdt.

Waarom werd voornoemd bedrag nog niet aan-
gepast, zeker indien men weet dat de prijzen
van de bouwgronden sinds juli 1998 tot op
heden met heel wat meer dan 20 % gemiddeld
gestegen zijn ? Wordt een dergelijke aanpassing
overwogen en zo ja, op welke termijn ?

5. Wordt het toepassingsgebied van dit besluit uit-
gebreid tot andere regio's waar de prijzen be-
duidend hoger liggen dan het Vlaams gemiddel-
de ? Zo ja, welke ? Zo neen, waarom niet ?

Houdt deze regeling geen discriminatie in ten
opzichte van andere regio's en zo neen, waarom
niet ?

Antwoord

1. In het kader van het besluit van de Vlaamse re-
gering van 24 juli 1998, gewijzigd bij besluit van
20 oktober 1998, werden door de VHM enkel
tegemoetkomingen in de aankoopprijs van een
bouwgrond in de Vlaamse Rand uitbetaald via
de in artikel 2, § 1 van bedoeld besluit vermelde
subsidie, en werden er door de VHM geen
goedkope leningen toegestaan. Door het
Vlaams Woningfonds werden tegemoetkomin-
gen noch leningen toegestaan.

Bij ministerieel besluit van 10 december 1999
werd, luidens artikel 4, § 2, 1° van het besluit
van 24 juli 1998, de vast te stellen datum be-
paald op 31 december 1999, dit wil zeggen dat
enkel de aankopen van een bouwgrond waar-
van de notariële akte werd verleden tussen 1
augustus 1998 en 1 januari 2000 in aanmerking
kwamen voor bovenvermelde tegemoetkoming.

Voor die periode werden bij de VHM 145 aan-
vragen ingediend, waarvan 134 werden gehono-
reerd. Van deze 134 gehonoreerde aanvragen
werd tot heden de uitbetaling van de tegemoet-
koming stopgezet voor 16 dossiers (overschrij-
ding inkomensgrens) en werd voor 1 dossier de
reeds uitbetaalde tegemoetkoming integraal te-
rugbetaald door de genieter (verkoop bouw-
grond).

2. De tabel hierna biedt een gedetailleerd over-
zicht van de aanvragen.

3. Rekening houdende met de bestaande dossiers
en in de veronderstelling dat elk dossier in aan-
merking blijft komen voor de tegemoetkoming,
zal de VHM jaarlijks bijna 4,8 miljoen frank
moeten uitbetalen.

In totaal kan worden geraamd dat er onder
deze omstandigheden 88 miljoen frank zal moe-
ten worden uitbetaald aan de rechthebbenden.

4. Aangezien dit een éénmalig initiatief was met
een in tijd beperkt toepassingsgebied, namelijk
de periode van 1 augustus 1998 tot en met 31
december 1999, zijn deze vragen gezien het
voormelde ministerieel besluit van 10 december
1999 zonder voorwerp geworden.
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Overzicht per gemeente

Gemeente Ingediend Gehonoreerd Gemid. opp. Gemid. aankoopprijs
(m2) (fr.)

Kortenberg 8 8 524,58 2.667.376
Zaventem 5 3 364,59 1.768.141
Machelen 9 8 539,95 1.988.546
Vilvoorde 11 10 424,74 1.921.798
Grimbergen 26 26 539,59 2.115.740
Meise 4 3 611,78 3.025.137
Merchtem 6 6 527,23 2.258.142
Asse 18 17 502,20 2.144.049
Dilbeek 21 20 492,70 2.102.449
St.-Pieters-Leeuw 8 6 542,33 2.170.033
Beersel 6 6 547,83 1.883.322
Wemmel 7 7 455,52 2.317.902
Wezembeek 1 1 644,00 2.000.000
Tervuren 2 2 484,50 2.815.000
Hoeilaart 5 5 519,76 2.073.993
Huldenberg 2 2 727,00 2.670.619
Bertem 4 2 388,00 2.214.010
Kraainem 0 0 - -
Linkebeek 0 0 - -
Drogenbos 1 1 307,00 1.250.000
Overijse 0 0 - -
St.-Genesius-Rode 1 1 520.00 1.800.000
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Vraag nr. 114
van 21 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Export Vlaanderen  –  ISM Keulen

De ISM (Internationale Süsswarenmesse) in Keu-
len werd tot voor kort georganiseerd door de Bel-
gische Dienst voor de Buitenlandse Handel
(BDBH). De BDBH gaf voor 2001 de organisatie
door aan Export Vlaanderen.

Ik verneem dat de Vlaamse deelnemende bedrij-
ven blijkbaar meer standgeld moeten betalen dan
hun Waalse collega's.

1. Kan de minister de omstandigheden schetsen
waarbinnen de lSM in Keulen dit jaar werd ge-
organiseerd ?

2. Welke criteria gelden voor de huur van tentoon-
stellingsruimte voor deze beurs ? Hoe wordt
deze huur bepaald ?

3. Waarom is er een verschillende benadering van
de Waalse en Vlaamse bedrijven voor het stand-
geld ?

Antwoord

1. De groepsdeelname aan de ISM in Keulen werd
begin dit jaar georganiseerd door de BDBH, in
samenwerking met AWEX. (Agence Walonne à
l'Exportation  –  red.)

Export Vlaanderen was geen co-organisator van
het gebeuren. Het verkiest om ofwel zelf de
groepsdeelname te organiseren voor de Vlaam-
se deelnemers, ofwel de BDBH dat te laten
doen  –  zonder overbodige tussenstappen.

2. De huurprijs die door Export Vlaanderen wordt
doorgerekend aan de bedrijven komt als volgt
tot stand. De instelling huurt een bepaalde op-
pervlakte van de beursvloer en berekent de
kostprijs van de bouw van de groepsstand. Het
aldus verkregen totaal laat toe een kostprijs per
vierkante meter te berekenen. Van die totale
kostprijs wil Export Vlaanderen 50 % recupere-
ren via het standgeld van de deelnemende be-
drijven, dat uit het oogpunt daarvan wordt vast-
gesteld.

De BDBH hanteert een analoge berekenings-
wijze. AWEX daarentegen subsidieert de huur
van de eerste 6 vierkante meter beursopper-
vlakte voor de Waalse deelnemers, die deze op-



pervlakte ter beschikking krijgen voor de som
van 10.000 frank.

3. De verschillende kostprijs die wordt gerekend
voor Vlaamse en Waalse bedrijven is in principe
het gevolg van de gewestelijke autonomie inza-
ke exportpromotie. Die resulteert in een ver-
schillende reglementering van de beursdeelna-
mes in Vlaanderen en Wallonië.

Het verschil in standgeld voor Vlaamse en
Waalse bedrijven op de ISM in Keulen in 2001
vloeit voort uit de omstandigheden zoals be-
schreven sub 1. De Vlaamse deelnemende be-
drijven sloten een contract met de BDBH en
betaalden de door de BDBH gerekende prijs.
De Waalse deelnemers sloten een contract met
AWEX, dat op zijn beurt een overeenkomst
sloot met de BDBH. Voor de Waalse bedrijven
werd de door de BDBH aangerekende prijs
door AWEX gesubsidieerd. Zij betaalden per
saldo met andere woorden een lagere deelna-
meprijs.

Vraag nr. 115
van 22 maart 2001
van mevrouw WIVINA DEMEESTER-DE MEYER

Huishoudelijk reglement regering  –  "Weerslag op
lokale besturen"

Vele beslissingen van de Vlaamse regering hebben
een (financiële) weerslag op de gemeenten. Het is
dan ook aangewezen hiervoor oog te hebben, wat
trouwens ook aangegeven is in het pact met de ge-
meenten.

Het huishoudelijk reglement van de Vlaamse rege-
ring voorziet hiervoor trouwens in een geschikt in-
strument. Artikel 7, § 2 bepaalt het volgende : "Een
nota aan de Vlaamse regering is in voorkomend
geval slechts ontvankelijk indien : 1° de berekening
van de eventuele weerslag van het voorstel van be-
slissing op de financiën van de lokale besturen
wordt vermeld ; ..."

Ik veronderstel dat de minister van Binnenlandse
Aangelegenheden en de minister-president, ieder
vanuit hun taakstelling, bijzonder oog hebben voor
de toepassing van deze bepaling.

1. Voldoen de nota's aan de Vlaamse regering aan
artikel 7, § 2, 1° van het huishoudelijk reglement
van de Vlaamse regering ?

2. Hoeveel keer werd deze bepaling toegepast ?

3. Hoeveel keer werd deze bepaling "in voorko-
mend geval" niet toegepast ?

4. Is er nood aan bijsturing van deze bepaling ?

N.B. Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer Patrick Dewael, minister-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Fi-
nanciën, Begroting, Buitenlands Beleid en Eu-
ropese Aangelegenheden.

Gecoördineerd antwoord

Artikel 7, § 2 van het huishoudelijk reglement van
de Vlaamse regering bepaalt: "Een nota aan de
Vlaamse regering is in voorkomend geval slechts
ontvankelijk indien : 1° de berekening van de even-
tuele weerslag van het voorstel van beslissing op de
financiën van de lokale besturen wordt vermeld ; ..."

De wijze van opvolging van de effecten van beslis-
singen van de Vlaamse regering op de financiën
van de lokale besturen, is totnogtoe niet procedu-
reel geformaliseerd.

Ik leg daarom samen met de minister-president een
voorstel aan de Vlaamse regering voor om met be-
trekking tot alle beleidsdomeinen een uniforme
procedure te bepalen. Die zal erin bestaan dat elke
functioneel bevoegde minister, voor elk voorstel
dat hij/zij aan de regering voorlegt, in een afzon-
derlijk punt van de begeleidende nota een zo
nauwkeurig mogelijke beschrijving en becijfering
weergeeft van de kosten voor de lokale besturen.
De Inspectie van Financiën zal worden gevraagd
om, voorafgaandelijk aan de agendering, de cor-
rectheid van deze gegevens te toetsen.

Vraag nr. 116
van 29 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Sociale huisvesting  –  Huurdersprofiel

Door de gewijzigde wetgeving op het vlak van de
sociale huisvesting, waarbij terecht de nadruk werd
gelegd op de financieel zwakkeren, wijzigde ook
het huurdersprofiel van de sociale huisvesting.

Kan de minister aangeven op welke wijze het huur-
dersprofiel bij de erkende vennootschappen evolu-
eerde ?
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Welke conclusies worden daaruit beleidsmatig ge-
trokken ?

Antwoord 

In het nieuwe sociale huurbesluit van 20 oktober
2000, dat in werking getreden is op 1 januari 2001,
zijn enkele bepalingen opgenomen die een invloed
kunnen hebben op het huurdersprofiel, namelijk :

– de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaar-
den, huurders met een hoger inkomen in te
schrijven en op jaarbasis 20 % van de toewijzin-
gen aan die huurders te doen;

– de lichtjes verhoogde inkomensgrenzen;

– de gewijzigde formule van de inkomenscoëffi-
ciënt;

– de opzeg van de huurders van wie de inkomens-
coëfficiënt meer dan twee bedraagt.

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat gezien
deze bepalingen een wijziging van het gemiddeld
huurdersprofiel op termijn niet mag worden uitge-
sloten.

In welke mate dat gebeurt, zal echter op zijn
vroegst in 2002 kunnen worden vastgesteld, bij de
evaluatie van de nieuwe sociale huurreglemente-
ring.

Vraag nr. 117
van 29 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

SIF-stuurgroepen  –  Socialehuisvestingsmaatschap-
pijen

In het kader van de SIF-plannen worden initiatie-
ven binnen de sociale huisvesting in de gemeenten
ondersteund. Tevens kunnen de bouwmaatschap-
pijen worden opgenomen in de SIF-stuurgroep
(SIF : Sociaal Impulsfonds).

1. In welke steden en gemeenten werden de bouw-
maatschappijen opgenomen in de SIF-stuur-
groep ?

2. Welke betrokken projecten werden reeds geë-
valueerd ? Wat waren de resultaten ?

3. In welke mate kunnen de sociale verhuurkanto-
ren op de steun rekenen vanuit SIF en SIF+ ?

Antwoord

Deze vraag wordt beantwoord op basis van de SIF-
beleidsplannen 2000-2002.

1. 111 gemeenten vermelden in het SIF-beleids-
plan 2000-2002 de lokale socialehuisvestings-
maatschappij als lokale actor opgenomen te
hebben in de SIF-stuurgroep. De lijst hierna
bevat een overzicht van deze gemeenten.

2. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, dient
de administratie te kunnen beschikken over sal-
doaanvragen waarin de lokale besturen de uit-
voering van de vooropgestelde planning toelich-
ten.

Totnogtoe zijn er echter nog maar zeer weinig
saldoaanvragen met betrekking tot het jaar
2000 ingediend, waardoor het niet mogelijk is
reeds nu een beeld te schetsen van de resulta-
ten.

3. In totaal telt Vlaanderen momenteel 30 erkende
sociale verhuurkantoren die voldoen aan de er-
kenningsvoorwaarden zoals bepaald in het be-
sluit van de Vlaamse regering van 21 oktober
1997, houdende bepaling van de erkennings- en
subsidievoorwaarden van sociale verhuurkanto-
ren. Onder deze 30 zijn er 4 regionale sociale
verhuurkantoren, met in totaal 27 aangesloten
lokale sociale verhuurkantoren. Via het besluit
van 21 oktober 1997 ontvangen momenteel 14
(waaronder 4 regionale) van de 30 sociale ver-
huurkantoren personeels- en werkingssubsidies.
Daarnaast zijn er nog ongeveer 30 niet-erkende
sociale verhuurkantoren actief.

In de periode 2000-2002 worden via het SIF 40
sociale verhuurkantoren ondersteund, meer be-
paald 19 niet-erkende en 21 erkende, waaronder
de 4 regionale. Van de 4 regionale worden via
het SIF 14 lokale sociale verhuurkantoren on-
dersteund. Van de 21 erkende sociale verhuur-
kantoren worden er 10 reeds gesubsidieerd via
het besluit van 21 oktober 1997.

Het is niet mogelijk een gedetailleerd beeld te
schetsen van de financiële SIF-input, omdat een
SIF-beleidsovereenkomst principieel enkel be-
dragen per doelstelling toekent, en niet per indi-
viduele actie. Per doelstelling zijn er doorgaans
meerdere acties.

Algemeen kan echter worden gesteld dat, wat
de gesubsidieerde sociale verhuurkantoren be-
treft, het SIF niet tegemoetkomt in personeels-
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en werkingskosten. De SIF-tegemoetkoming
beperkt zich meestal tot lidmaatschapsbijdra-
gen. In een aantal SIF-plusgemeenten worden
SIF-middelen ingezet om renovatieprojecten en
renovatieploegen te financieren, die worden op-
gezet in het kader van opleiding en werkerva-
ring voor laaggeschoolden.

Wat de erkende doch niet gesubsidieerde en de
niet-erkende sociale verhuurkantoren betreft,
worden SIF-middelen ingezet zowel voor de in-
tegrale werking als voor werkingskosten, lid-
maatschap, renovatie, enzovoort. Inhoudelijk
ligt het accent enerzijds op het behouden en
verder uitbouwen van het woningbestand, an-
derzijds op het treffen van voorbereidingen uit
het oogpunt van het aansluiten op een bestaan-
de regionale werking of het opstarten van een
regionale werking. Dit alles met het oog op het-
zij een erkenning, hetzij de mogelijkheid om
een subsidieaanvraag in te dienen.

Ten slotte blijkt uit de SIF-beleidsplannen dat
een aantal lokale besturen voorbereidingen
treffen voor de oprichting van (intergemeente-
lijke) sociale verhuurkantoren, die totnogtoe
niet opgenomen zijn in de lijst van niet-erkende
sociale verhuurkantoren.

Lijst van gemeenten die een sociale huisvestingsmaatschap-
pij opgenomen hebben als lokale actor in de stuurgroep

Aarschot, Alveringem, Antwerpen, Anzegem, Avelgem,
Beernem, Beersel, Beringen, Berlare, Blankenberge, Boe-
chout, Boom, Bornem, Bree, De Panne, Deerlijk, Dender-
leeuw, Dessel, Diepenbeek, Dilbeek, Duffel, Erpe-Mere,
Essen, Geraardsbergen, Gingelom, Haacht, Ham, Harelbe-
ke, Hasselt, Heist-op-den-Berg, Herent, Herenthout,
Herne, Herzele, Hooglede, Hoogstraten, Houthalen-
Helchteren, Hulshout, Ieper, Ingelmunster,  Izegem,  Kin-
rooi, Kluisbergen, Koekelare, Koksijde,  Kontich, Korte-
mark,  Kortrijk,  Kuurne,  Laakdal, Laarne,  Landen, Len-
delede, Lennik, Leuven, Lichtervelde, Lier, Lille, Linter,
Lochristi, Lokeren,  Lo-Reninge, Lovendegem, Maasme-
chelen, Machelen, Meerhout, Meise, Menen, Merelbeke,
Meulebeke, Mortsel, Neerpelt, Niel, Nieuwpoort, Ninove,

Olen, Oostkamp, Oostrozebeke, Poperinge, Putte, Puurs,
Ravels, Rijkevorsel, Roeselare, Roosdaal, Rumst, Schelle,
Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-
Truiden, Stekene, Temse, Tienen, Torhout, Veurne, Vil-
voorde, Vleteren, Wervik, Wevelgem, Wezembeek-
Oppem, Wichelen, Willebroek, Wuustwezel, Zaventem,
Zedelgem, Zelzate, Zonnebeke, Zottegem, Zwevegem,
Zwijndrecht

Vraag nr. 118
van 29 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Sociale woningen  –  Leegstand

In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 29 van
9 januari 1999 inzake de leegstand van sociale wo-
ningen, zou ik de minister graag volgende vragen
stellen (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 6
van 21 januari 2000, blz. 371  –  red.).

1. Kan de minister een geactualiseerd overzicht
geven, per arrondissement, van de sociale huur-
woningen en appartementen die meer dan één
jaar leegstaan ?

2. Wat is de verhouding tussen het totale patrimo-
nium en het leegstandspatrimonium ?

3. Kan eveneens een specifiek overzicht worden
gegeven per erkende vennootschap voor het ar-
rondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt ?

4. Wat zijn de oorzaken van deze langdurige leeg-
stand ? Welke evolutie doet zich terzake voor ?
Zijn er eventueel maatregelen genomen om dit
probleem te verhelpen ?

Antwoord

1. Overzicht, per arrondissement, van de leegstand
van sociale woningen/appartementen die min-
der en meer dan één jaar leegstaan (toestand op
31 december 1999) :
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Arrondissement Woningen Woningen Appartementen Appartementen
< 12m > 12m < 12m > 12m

Antwerpen 72 31 850 648
Mechelen 143 61 46 0
Turnhout 28 5 6 23
Hasselt 36 7 33 0
Maaseik 21 10 2 0
Tongeren 3 4 0 0
Aalst 28 4 34 0
Dendermonde 7 8 14 9
Eeklo 4 1 0 0
Gent 145 135 293 220
Oudenaarde 5 0 5 0
Sint-Niklaas 27 12 25 0
Halle-Vilvoorde 54 79 127 90
Leuven 151 10 167 1
Brugge 14 5 6 0
Diksmuide 1 1 0 0
Ieper 73 79 3 0
Kortrijk 39 28 19 6
Oostende 11 16 4 2
Roeselare 4 22 0 0
Tielt 11 1 0 0
Veurne 17 2 1 0
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2. Op 31 december 1999 stonden in totaal 4.067
woningen leeg, waarvan 1.538 meer dan één
jaar. Dat is respectievelijk 3,16 % en 1,19 % van
het totale patrimonium.

3. Overzicht per socialehuisvestingsmaatschappij
voor het arrondissement Kortrijk-Roeselare-
Tielt.

Arrondissement Kortrijk Leegstand

Mijn Huis  –  Harelbeke 9
Goedkope Woning  –  Kortrijk 0
Eigen Gift Eigen Hulp  –  Harelbeke 2
Eigen Haard is Goud Waard  –  Menen 2
Ons Dorp  –  Menen 47
Helpt Elkander  –  Waregem 15
De Vlashaard  –  Waregem 15
Eigen Haard  –  Zwevegem 1
Zuid-West-Vlaamse SHM  –  Kortrijk 5

Arrondissement Roeselare

De Mandelbeek  –  Ingelmunster 0
Izegemse Bouwmaatschappij 0
De Mandel  –  Roeselare 36

Arrondissement Tielt

Tieltse Bouwmaatschappij 7

4. De redenen voor de leegstand van de 4.067 wo-
ningen kunnen als volgt worden onderverdeeld
(som van alle redenen = 100 %  –  toestand op
31 december 1999) :

– 63 % van de woningen stonden leeg wegens
aan de gang zijnde renovatiewerken of met
het oog op nog uit te voeren renovatiewer-
ken ;

– 11 % van de woningen stonden leeg klaar
om te worden gesloopt ;

– 4 % van de woningen stonden leeg voor de
herhuisvesting van huurders die hun woning
moeten verlaten voor uit te voeren renova-
tiewerken, of van wie de woning zou worden
gesloopt ;

– 3 % van de woningen stonden leeg bij ge-
brek aan kandidaat-huurders ;

– 2 % stonden leeg wegens het overlijden van
de huurder ;

– 17 % van de woningen stonden leeg om an-
dere dan de voormelde redenen : kieskeurig-
heid bij de toewijzing van een huurwoning
(indien er voor een bepaalde locatie sociale
woningen zijn met een verschillend comfort-



niveau worden de minder kwalitatieve wo-
ningen dikwijls geweigerd) ; opfrissing en
kleine herstellingswerken van woningen bij
huurderswissel ; huurderswissel ; uitdrijving
van huurders.

Zoals blijkt uit de voormelde gegevens is +/- 78
% van de leegstand het gevolg van renovatie,
sloping en de ermee gepaard gaande verplichte
huurderswissel. De cijfergegevens zijn op datum
van 31 december en betreffen dus een moment-
opname.

Vraag nr. 119
van 30 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Premies woningverbetering  –  Evaluatie

Het Vlaams Gewest kent een verbeteringspremie
toe in het kader van verbeterings- en verbouwings-
werken aan een woning.

De premie wordt toegekend aan de eigenaar of de
huurder van een woning. Het netto belastbaar in-
komen van twee jaar vóór de datum van aanvraag
mag niet hoger zijn dan 780.000 frank. Bovendien
mag het kadastraal inkomen niet hoger zijn dan
45.000 frank.

De hoogte van de premie hangt af van de aard van
de werken. De premie wordt toegekend nadat de
werken zijn uitgevoerd, op basis van facturen.

Personen die onjuiste of onvolledige verklaringen
hebben afgelegd om ten onrechte dergelijke pre-
mies te kunnen genieten, zijn verplicht om het be-
drag terug te betalen.

1. Hoeveel van dergelijke aanvragen werden er in
de periode 1995-2000 ingediend ? Hoeveel aan-
vragen werden in aanmerking genomen ?

2. Wat is het totaalbedrag dat door het Vlaams
Gewest werd besteed aan deze tegemoetkomin-
gen ? Hoe groot is de gemiddelde premie ?

3. Werd dit instrument recentelijk geëvalueerd op
zijn efficiëntie en effectiviteit ? Zo ja, wat waren
de conclusies ?

4. Wat gebeurt er met premies die worden toege-
kend aan personen die te kwader trouw hande-
len en de voorwaarden negeren ?

Hoe recupereert het Vlaams Gewest deze uitga-
ven en om welk bedrag gaat het in de periode
1995-2000 ?

Antwoord 

1. In de periode 1995-2000 werden  in totaal
56.150 aanvragen ingediend voor een verbete-
rings- en/of aanpassingspremie.

Wegens de structuur van het gegevensbestand
en het feit dat de aanvragen voor hetzij een ver-
beteringspremie, hetzij een aanpassingspremie,
hetzij een combinatie van de beide ingediend
worden met één en hetzelfde formulier, is een
afzonderlijke telling van het aantal aanvragen
per soort premie niet mogelijk.

2. Aan 38.013 aanvragen voor een verbeterings-
en aanpassingspremie (d.i. 67,6 %) werd een
positief gevolg gegeven.

34.175 toezeggingen (89,9 %) betreffen toezeg-
gingen voor een verbeteringspremie. 648 toe-
zeggingen (1,7 %) zijn gecumuleerde premies
van zowel verbeterings- als aanpassingspremie.

Algemeen kan worden gesteld dat 91,6 % van
de toegekende premies de verbeteringspremie
als voorwerp hebben.

Een totaalbedrag van 1.596.963.000 frank (voor
het volledige stelsel van verbeterings- en aan-
passingspremie) werd uitbetaald over de perio-
de 1995-2000. De gemiddelde premie bedraagt
42.000 frank.

3. Recentelijk werd een evaluatie gemaakt van de
diverse overheidsinstrumenten voor eigendoms-
verwerving. Alhoewel de verbeterings- en aan-
passingspremie verschilt van de overige onder-
zochte instrumenten, omdat niet de eigendoms-
verwerving als eerste doelstelling aan de orde is
maar wel de kwaliteitsbeheersing van de wo-
ning, werd het VAP-stelsel ook op zijn effectivi-
teit en efficiëntie beoordeeld

Uit de onderzoeksresultaten blijkt grosso modo
dat het stelsel van de verbeterings- en aanpas-
singspremie de beoogde doelgroep bereikt.

87 % van de ondervraagden is tevreden tot zeer
tevreden over de woning. 99 % bewoont zelf de
woning waaraan de werken werden uitgevoerd.
De studie toont ook aan dat de uitgevoerde
werken substantieel zijn (41 % van de onder-
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vraagden liet werken uitvoeren voor een totaal-
bedrag van meer dan 400.000 frank). Het me-
rendeel van de verbeteringspremies hebben het
vernieuwen van het hoofddak of de vernieu-
wing van ramen en deuren als voorwerp.

Het wooncomfort en de toename van de kost-
prijs voor de werken zijn duidelijk de belang-
rijkste argumenten waarom men de verbete-
ringswerken laat uitvoeren. Maar ook de premie
op zich is voor ruim eenderde van de bevraag-
den een belangrijke factor geweest, voor 20 % is
het ontvangen van de premie zelfs doorslagge-
vend in de beslissing tot het verbeteren van de
woning. Hiermee is de VAP-premie het derde
belangrijkste argument waarom verbeterings-
werken worden uitgevoerd, en dus zeker niet
verwaarloosbaar. In het voordeel van het stelsel
spreekt ook dat eenderde van de bevraagden
door het bestaan van de VAP-premie de werken
gemiddeld achttien maanden vroeger laten uit-
voeren.

De tevredenheid over het systeem is relatief
groot. Ondanks het feit dat de premie pas wordt
ontvangen nadat de kosten voor de werken
reeds betaald zijn, heeft een ruime meerderheid
daar geen problemen mee. Ongeveer eenderde
van de respondenten merkt wel op dat de pre-
mie laattijdig wordt uitbetaald.

Duidelijk is dat de VAP-premie van noemens-
waardig belang is voor de beslissing tot het uit-
voeren van werken aan de woning.

4. In het kader van het besluit van de Vlaamse re-
gering van 18 december 1992 houdende de in-
stelling van een verbeterings- en aanpassings-
premie voor woningen, dienen er in principe
geen premiebedragen te worden gerecupereerd
via een terugvordering van de toegekende pre-
mie, behoudens in heel uitzonderlijke gevallen.

In tegenstelling tot het (opgeheven) stelsel hou-
dende instelling van een tegemoetkoming in de
last van hypothecaire leningen aangegaan om
een woning te bouwen, te kopen of te renoveren
(besluit van de Vlaamse regering van 3 februari
1993), zijn er voor het VAP-stelsel geen verbin-
tenissen bepaald waaraan de aanvrager na de
toekenning van de premie moet voldoen om de
premie te kunnen blijven genieten, zoals bij-
voorbeeld de verplichting de woning te bewo-
nen binnen een bepaalde termijn na de indie-
ning van de premieaanvraag.

Aangezien de verbeterings- of aanpassingspre-
mie pas kan worden toegekend na het uitvoeren
van de werken (de aanvrager dient bij zijn aan-
vraag gedetailleerde facturen te voegen), heeft
de administratie steeds vooraf een correct beeld
van de situatie. Ingeval er bij het onderzoek van
de aanvraag malafide zaken worden vastgesteld,
wordt de aanvrager de premie geweigerd.

Vraag nr. 120
van 30 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Premies woningaanpassing  –  Evaluatie

Het Vlaams Gewest kent een huisvestingspremie
toe in het kader van aanpassingswerken voor be-
jaarden en gehandicapten.

De premie wordt toegekend aan personen die
meer dan 60 jaar oud of gehandicapt zijn en een
woning huren of als eigenaar bewonen. Het netto
belastbaar inkomen van twee jaar vóór de datum
van aanvraag mag niet hoger zijn dan 780.000
frank. Bovendien mag het kadastraal inkomen niet
hoger zijn dan 45.000 frank.

De premie dient voor de aanpassing van technische
en sanitaire installaties of voor de aanpassing van
de woning aan de fysieke gesteldheid van de be-
jaarde of gehandicapte aanvrager. De premie
wordt toegekend nadat de werken zijn uitgevoerd.
Het moet daarbij gaan om werken ten bedrage van
ten minste 50.000 frank.

1. Hoeveel van dergelijke aanvragen werden er in
de periode 1995-2000 ingediend ? Hoeveel aan-
vragen werden in aanmerking genomen ?

2. Wat is het totaalbedrag dat door het Vlaams
Gewest werd besteed aan deze tegemoetkomin-
gen ? Hoe groot is de gemiddelde premie ?

3. Werd dit instrument recentelijk geëvalueerd op
zijn efficiëntie en effectiviteit ? Zo ja, wat waren
de conclusies ?

Antwoord

1. In de periode 1995-2000 werden in totaal 56.150
aanvragen ingediend voor een verbeterings-
en/of aanpassingspremie (VAP).

Wegens de structuur van het gegevensbestand
en het feit dat de aanvragen voor hetzij een ver-
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beteringspremie, hetzij een aanpassingspremie,
hetzij een combinatie van de beide ingediend
worden met één en hetzelfde formulier, is een
afzonderlijke telling van het aantal aanvragen
per soort premie niet mogelijk.

2. Aan 38.013 aanvragen voor een verbeterings-
en aanpassingspremie (d.i. 67,6 %) werd een
positief gevolg gegeven.

3.190 toezeggingen (8,4 %) betreffen toezeggin-
gen voor een aanpassingspremie. 648 toezeggin-
gen (1,7 %) zijn gecumuleerde premies van
zowel verbeterings- als aanpassingspremie.

Algemeen kan worden gesteld dat 10,1 % van
de toegekende premies de aanpassingspremie
als voorwerp hebben.

Een totaalbedrag van 1.596.963.000 frank (voor
het volledige stelsel van verbeterings- en aan-
passingspremie) werd uitbetaald over de perio-
de 1995-2000. De gemiddelde premie bedraagt
bijgevolg 42.000 frank.

3. Recentelijk werd een evaluatie gemaakt van de
diverse overheidsinstrumenten voor eigendoms-
verwerving. Alhoewel de verbeterings- en aan-
passingspremie verschilt van de overige onder-
zochte instrumenten, omdat niet de eigendoms-
verwerving als eerste doelstelling aan de orde is
maar wel de kwaliteitsbeheersing van de wo-
ning, werd het VAP-stelsel ook op zijn effectivi-
teit en efficiëntie beoordeeld.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt grosso modo
dat het stelsel van de verbeterings- en aanpas-
singspremie de beoogde doelgroep bereikt.

87 % van de ondervraagden is tevreden tot zeer
tevreden over de woning. 99 % bewoont zelf  de
woning waaraan de werken werden uitgevoerd.
De studie toont ook aan dat de uitgevoerde
werken substantieel zijn (41 % van de onder-
vraagden liet werken uitvoeren voor een totaal-
bedrag van meer dan 400.000 frank).

Het wooncomfort en de toename van de kost-
prijs voor de werken zijn duidelijk de belang-
rijkste argumenten waarom men de verbete-
ringswerken laat uitvoeren. Maar ook de premie
op zich is voor ruim eenderde van de bevraag-
den een belangrijke factor geweest, voor 20 % is
het ontvangen van de premie zelfs doorslagge-
vend in de beslissing tot het verbeteren of aan-
passen van de woning. Hiermee is de VAP-pre-
mie het derde belangrijkste argument waarom

werken worden uitgevoerd, en dus zeker niet
verwaarloosbaar. In het voordeel van het stelsel
spreekt ook dat eenderde van de bevraagden
door het bestaan van de VAP-premie de werken
gemiddeld achttien maanden vroeger laten uit-
voeren.

De tevredenheid over het systeem is relatief
groot. Ondanks het feit dat de premie pas wordt
ontvangen nadat de kosten voor de werken
reeds betaald zijn, heeft een ruime meerderheid
daar geen problemen mee. Ongeveer eenderde
van de respondenten merkt wel op dat de pre-
mie laattijdig wordt uitbetaald.

Duidelijk is dat de VAP-premie van noemens-
waardig belang is voor de beslissing tot het uit-
voeren van werken aan de woning.

Vraag nr. 121
van 30 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Huursubsidies en installatiepremies  –  Evaluatie

Het Vlaams Gewest stelt personen die een krotwo-
ning, een ongezonde of een onaangepaste woning
betrekken, in staat om te verhuizen naar een nieu-
we woning door het toekennen van een installatie-
premie of een huursubsidie.

De nieuwe woning moet weliswaar voldoen aan
een aantal basisvereisten. Het moet gaan om een
gezonde woning (zonder gebreken, met voldoende
sanitaire voorzieningen) met een minimumopper-
vlakte en een minimumaantal plaatsen (naargelang
het aantal gezinsleden).

De installatiepremie bedraagt 10.000 frank (met
een maximum van 30.000 frank).

Er bestaat ook de mogelijkheid om een maande-
lijkse huursubsidie te ontvangen, die maximaal
5.000 frank bedraagt. De huursubsidie wordt toe-
gekend voor een periode van maximaal drie jaar
wanneer wordt gehuurd bij een sociale bouwmaat-
schappij, en maximaal vijftien jaar wanneer het om
de privé-sector gaat.

l. Hoeveel van dergelijke aanvragen werden er in
de periode 1995-2000 ingediend ?

Hoeveel aanvragen werden in aanmerking ge-
nomen ?

Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 13  – 25 mei 2001 -1800-



2. Wat is het totaalbedrag dat door het Vlaams
Gewest werd besteed aan deze tegemoetkomin-
gen ? Hoe groot is de gemiddelde premie ?

3. Werd dit instrument recentelijk geëvalueerd op
zijn efficiëntie en effectiviteit ? Zo ja, wat waren
de conclusies ?

4. Is er een directe link vast te stellen tussen het
aantal toekenningsdossiers en de evolutie inza-
ke verkrotte woningen ?

Antwoord 

1. In de periode 1995-2000 werden m.b.t. de huur-
subsidies en installatiepremies 20.558 aanvragen
ingediend. In dezelfde periode werden  binnen
dit instrumentarium 12.293 aanvragen in aan-
merking genomen voor subsidiëring.

2. Het totaalbedrag besteed aan deze tegemoetko-
mingen in de periode 1995-2000 bedroeg
1.030.319.000 frank.

Gemiddeld bedraagt de huursubsidie op
maandbasis ongeveer 3.000 frank.

3. Een evaluatie van dit instrumentarium gekop-
peld aan een herwerking en optimalisering van
dit subsidiestelsel is in uitvoering en zal in de
komende maanden worden afgerond.

4. Er zijn geen relevante gegevens beschikbaar
waaruit een eventuele directe link tussen het
aantal toekenningsdossiers en de evolutie inza-
ke verkrotte woningen zou kunnen worden
vastgesteld.

Het geheel van ingezette instrumenten in het
beleidsdomein huisvesting heeft zonder twijfel
een belangrijke invloed op die evolutie. Het
aandeel van één afzonderlijk instrument in deze
evolutie daarentegen, is niet direct te bepalen.

Vraag nr. 122
van 30 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Subsidiëringsvoorwaarden verkavelingsinfrastruc-
tuur  –  Inbreuken

Het Vlaams Gewest kan de kosten voor de aanleg
van infrastructuurwerken en van gemeenschaps-
voorzieningen op zich nemen wanneer de VHM
(Vlaamse Huisvestingsmaatschappij) of een door
haar erkende maatschappij of een andere openba-

re rechtspersoon volkswoningen bouwt, een sociale
verkaveling realiseert of gebouwen saneert en ver-
betert voor huisvestingsdoeleinden. Het aantal
middelgrote woningen in de woninggroep mag niet
meer dan 15 % van het totaalaantal woningen be-
dragen en de kandidaat-kopers moeten aan be-
paalde voorwaarden voldoen.

Wanneer één of meerdere kopers een van deze
voorwaarden niet naleven, dan moet de verkoper
de tegemoetkoming van het Vlaams Gewest in de
infrastructuurwerken terugbetalen. Afwijkingen
hierop kunnen worden toegestaan.

1. Werden in de periode 1995-2000 reeds dergelij-
ke inbreuken door kopers vastgesteld ? Zo ja,
over hoeveel gevallen gaat het hier ?

2. In hoeveel dossiers werd de tegemoetkoming
van het Vlaams Gewest in de infrastructuurwer-
ken teruggeëist van de verkoper ? Over welk
bedrag gaat het hier ?

3. Werden in het verleden reeds afwijkingen hier-
op toegestaan ?

Wat was de motivering voor deze afwijkingen ?

Antwoord

Wat sociale verkavelingen en andere initiatiefne-
mers dan de socialehuisvestingsmaatschappijen be-
treft, wordt indien een teruggave van de kostprijs
van infrastructuurwerken noodzakelijk is, voor de
berekening en vordering een beroep gedaan op de
afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur.

De laatste vijf jaar zijn er binnen die afdeling geen
gevallen bekend van inbreuken op de voorwaarden
die een terugbetaling in de kostprijs van sociale ka-
vels noodzakelijk maakten.

Wat de socialehuisvestingsmaatschappijen betreft,
wordt deze aangelegenheid geregeld door het be-
sluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 hou-
dende de verbintenissen, voorwaarden, vergoedin-
gen en sancties voor de bewoners van sociale
koopwoningen en verkochte sociale huurwoningen
ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode.

Vraag nr. 123
van 30 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Aankoopvoorwaarden sociale woning  –  Inbreuken
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Om in aanmerking te komen voor de aankoop van
een sociale woning moet de koper voldoen aan een
aantal voorwaarden voor het verkrijgen van een te-
gemoetkoming van de overheid. De kandidaat-
koper moet de woning zelf bewonen, hij moet een
gedeelte van de kosten van infrastructuurwerken
dragen (zoals voetpaden). Hij moet eveneens bij-
dragen in de gemeenschappelijke voorzieningen.

Wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd,
kan er worden gesanctioneerd.

1. Waaruit bestaan deze sancties ?

2. Werden in de periode 1995-2000 reeds dergelij-
ke sancties toegepast ? Zo ja, over hoeveel ge-
vallen gaat het hier ?

3. Werden in het verleden reeds afwijkingen hier-
op toegestaan ? Wat was de motivering voor
deze afwijkingen ?

Antwoord

Voor de aankoop van een sociale woning dient de
kandidaat-koper overeenkomstig het besluit van
de Vlaamse regering van 1 1mei 1999 te voldoen
aan twee voorwaarden :

– zijn inkomen mag een bepaald maximum niet
overschrijden (art. 3, § 1, 1° ) ;

– hij mag geen andere woning in volle eigendom
of volledig vruchtgebruik hebben (art. 3, § 1,
2°).

Het besluit voorziet niet in sancties, omdat het gaat
om prealabele voorwaarden. Het toezicht op de
naleving van de vermelde voorwaarden wordt
evenwel toegewezen aan de opdrachthouder (art.
3, §7).

Het besluit van de Vlaamse regering van 19 decem-
ber 1996 voorziet, in het voordeel van de  openbare
initiatiefnemer, in een subsidie voor de kosten voor
het bouwrijp maken van de gronden en voor de
aanleg van de infrastructuur en de gemeenschaps-
voorzieningen. De kandidaat-koper zelf draagt niet
bij in deze kosten.

Op grond van hetgeen voorafgaat, luidt het ant-
woord op de drie gestelde vragen als volgt :

1. De sancties zijn onbestaande.

2. Deze vraag is wegens het antwoord op vraag 1
zonder voorwerp.

3. Deze vraag is om dezelfde reden zonder voor-
werp.

Vraag nr. 124
van 30 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Tegemoetkoming hypothecaire leningslast  –  Evalu-
atie

In februari keurde de Vlaamse regering een pre-
miestelsel voor nieuwbouw en renovatie goed, ter
vervanging van de tegemoetkoming in de aflossing
van een hypothecaire lening.

Tot op dat ogenblik ondersteunde het Vlaams Ge-
west kandidaat-kopers van een woning in openba-
re of private sector door middel van een tegemoet-
koming in de aflossing van een hypothecaire le-
ning.

Het netto belastbaar inkomen van twee jaar vóór
de referentiedatum mocht niet hoger zijn dan 1,2
miljoen en het moest gaan om de aankoop of bouw
van een nieuwe woning. Wanneer een lening werd
toegekend, droeg de Vlaamse overheid gedurende
de eerste drie jaar  van de lening tot de aflossing
ervan bij. Een verlenging met drie jaar kon worden
aangevraagd, onder de voorwaarde dat de woning
nog altijd door de koper bewoond was en dat zijn
inkomen de maximumgrens niet overschreed.

De tegemoetkomingen in de aflossing van een hy-
pothecaire lening werden toegekend bij de aan-
koop van een woning in zowel de openbare als pri-
vate sector of voor de renovatie van een woning.

1. Voor welk bedrag werd er door het Vlaams Ge-
west in de periode 1995-2000 aan dergelijke te-
gemoetkomingen uitbetaald ?

Over hoeveel dossiers gaat het hier ?

2. Wat is er gebeurd wanneer bleek dat een aan-
vrager te kwader trouw was en eigenlijk niet
voldeed aan de voorwaarden ?

Werden dergelijke gevallen vastgesteld ?

Heeft het Vlaams Gewest deze tegemoetkomin-
gen kunnen recupereren ?
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3. Na drie jaar kon een verlenging van de tege-
moetkoming worden aangevraagd.

In hoeveel gevallen werd de tegemoetkoming in
de hypothecaire lening verlengd ?

4. Wat gebeurt er met de lopende dossiers, nu der-
gelijke tegemoetkoming is stopgezet ?

5. Werd deze vorm van tegemoetkoming geëvalu-
eerd en wat waren de conclusies ?

Antwoord

1. In de periode 1995-2000 werd een totaalbedrag
van 3.331.851.000 frank uitbetaald door het
Vlaams Gewest m.b.t. de tegemoetkomingen in
de last van hypothecaire leningen aangegaan
om een woning te bouwen, te kopen of te re-
noveren.

Het aantal in deze periode goedgekeurde dos-
siers bedroeg 30.209.

2. Bij aanvraag worden alle door de aanvrager in-
gediende gegevens gecontroleerd. Afhankelijk
hiervan wordt de aanvraag hetzij geweigerd,
hetzij in aanmerking genomen, zodat in deze
fase van het dossier het recupereren van tege-
moetkomingen niet aan de orde is.

3. Na drie jaar kan een verlenging van de tege-
moetkoming worden aangevraagd en worden de
respectieve dossiers op de na te leven voorwaar-
den gecontroleerd.

Gemiddeld kan in deze fase worden gesteld dat
voor 80 % van deze dossiers de tegemoetko-
ming wordt verlengd.

4. De lopende dossiers worden, zoals dit in het
verleden het geval was, volledig behandeld, ge-
controleerd en uitbetaald conform de reglemen-
tering terzake.

5. Een evaluatie van deze tegemoetkoming leidde
in 1998 tot een halvering van deze tegemoetko-
ming en een stopzetting eind 1999.

Vraag nr. 125
van 30 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Gewestwaarborg hypotheeklening  –  Evaluatie

Bij besluit van de Vlaamse regering van 11 januari
1995 werden de voorwaarden vastgelegd voor so-
ciale leningen met gewestwaarborg voor het bou-
wen, kopen of verbouwen van woningen.

Het doel van deze reglementering is mensen met
lagere inkomens, die vooraf onvoldoende eigen
middelen kunnen bijeensparen, in staat te stellen
om het verschil te overbruggen tussen de werkelij-
ke kostprijs van de aankoop, de bouw of de ver-
bouwing van een woning en het leningsbedrag dat
wordt berekend op de verkoopwaarde van de wo-
ning.

Het Vlaams Gewest helpt dit probleem oplossen
door de terugbetaling van een deel van het verlies
van de kredietinstelling bij eventueel gedwongen
verkoop wegens  wanbetaling van de kredietne-
mer, te waarborgen. Het risico voor de kredietin-
stelling is hierdoor kleiner en dit leidt tot het toe-
staan van een hogere quotiteit.

De ontlener moet zich aan een aantal voorwaarden
houden, zoals de verplichting om binnen twee jaar
na toekenning van de lening de woning te betrek-
ken en ze te bewonen zolang de gewestwaarborg
geldt. De terugbetaling van de lening geschiedt in
de vorm van vaste jaarlijkse, halfjaarlijkse, driem-
aandelijkse of maandelijkse stortingen. De ver-
vroegde terugbetaling kan slechts worden geëist
nadat de ontlener in gebreke is gesteld en een uit-
stel van ten minste dertig dagen kreeg om de toe-
stand te regulariseren.

Als bij gedwongen verkoop de opbrengst te klein
is, zal de kredietinstelling bij de administratie be-
voegd voor Huisvesting een aanvraag indienen om
het geleden verlies door het gewest te laten dragen.
De gewestwaarborg strekt immers tot het aflossen
van de hoofdsom, de interesten en de bijkomende
lasten van de lening.

Een gewestwaarborg voor hypothecaire leningen
kan worden toegekend voor de aankoop, bouw of
verbouwing van zowel sociale woningen als mid-
delgrote woningen.

1. Kan een overzicht worden gegeven van het aan-
tal gewestwaarborgen voor hypothecaire lenin-
gen dat werd verleend in de periode 1995-2000
in het kader van het verwerven van zowel socia-
le als middelgrote woningen ?

2. Hoeveel gevallen van wanbetaling met een ge-
dwongen verkoop als gevolg werden reeds vast-
gesteld ?
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3. Wanneer bij gedwongen verkoop de opbrengst
te klein is, kan de kredietinstelling een aanvraag
tot compensatie van het geleden verlies indie-
nen bij de administratie voor Huisvesting. Het
Vlaams Gewest heeft immers zijn waarborg ver-
leend voor de aflossing van de hoofdsom, inte-
resten en bijkomende lasten van de lening.

Hoeveel aanvragen werden in de periode
1995-2000 ingediend ?

Voor welk bedrag is het Vlaams Gewest reeds
tegemoetgekomen ?

Antwoord

Het aantal verleende waarborgen wordt statistisch
niet continu bijgehouden. Hierdoor is het niet mo-
gelijk om voor de periode 1995-1997 accurate cij-
fers weer gegeven. Het bedrag aan verleende waar-
borgen daarentegen werd wel steeds bijgehouden.

In onderstaande tabel worden de bedragen (in mil-
joen frank) weergegeven van nieuw toegekende
waarborgen voor de periode 1995-2000.

Jaar Sociale woningen Middelgrote woningen

1995 2.298,6 -
1996 5.124,2 -
1997 4.767,1 -
1998 3.967,9 -
1999 4.322,5 -
2000 2.811,7 -

Zoals uit de tabel blijkt, werden voor de middel-
grote woningen geen nieuwe waarborgen meer
toegekend sinds 1995.

Voor de jaren 1998-2000 werd wel een statistiek ge-
maakt van het aantal verleende waarborgen.

Jaar Sociale woningen Middelgrote woningen

1998 1.549 -
1999 1.668 -
2000 1.109 -

Het aantal gevallen van wanbetaling met een ge-
dwongen verkoop als gevolg wordt statistisch niet
continu opgevolgd. In volgende tabel wordt het
aantal gedwongen verkopen weergegeven voor de
periode 1997-2000.

Jaar Sociale woningen Middelgrote woningen

1997 12 6
1998 6 4
1999 4 9
2000 9 2

In onderstaande tabel wordt het aantal aanvragen
door kredietinstellingen weergegeven tot compen-
satie van het geleden verlies als gevolg van het feit
dat de opbrengst bij gedwongen verkoop te klein
bleek te zijn. Voor het jaar 1995 beschikt de admi-
nistratie niet meer over de gegevens.

Jaar Sociale woningen Middelgrote woningen

1996 11 3
1997 6 -
1998 10 6
1999 6 -
2000 10 9

De door het Vlaams Gewest uitgekeerde bedragen
(in frank) worden hierna vermeld.

Jaar Sociale woningen Middelgrote woningen

1995 400.000 3.600.000
1996 4.564.000 960.000
1997 2.026.000 -
1998 2.681.000 1.994.000
1999 1.683.000 -
2000 4.600.000 2.543.000

Vraag nr. 126
van 30 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Hypotheekleningen VHM  –  Evaluatie

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM)
verleent goedkopere leningen met het oog op de
bouw, de verkoop, de sanering, de verbetering en/of
de aanpassing van een woning. Elke particulier kan
een aanvraag voor een lening indienen. De aanvra-
ger mag weliswaar de maximuminkomensgrens
niet overschrijden.

De woning moet gedurende de volledige duur van
de lening worden bewoond door de aanvrager
(maximum 20 jaar). De woning mag met andere
woorden niet worden vervreemd zolang de lening
loopt. Indien deze voorwaarde niet wordt geres-
pecteerd, dan moet de lening integraal vervroegd
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worden terugbetaald, ofwel tegen een hogere refe-
rentierentevoet worden voortgezet.

1. Hoeveel hypothecaire leningen werden toege-
kend in de periode 1995-2000 ? Welke evolutie
kan worden vastgesteld ?

2. De hypothecaire leningen door de VHM wor-
den nu reeds een aantal jaren toegekend.

Wat is het gemiddelde profiel van de aanvrager ?

Welke criteria spelen in de praktijk een grote
rol m.b.t. het toekennen van dergelijke leningen ?

3. Voor welk bedrag werden hypothecaire lenin-
gen toegestaan in diezelfde periode ?

Wat is de gemiddelde hoogte van een hypothe-
caire lening toegekend door de VHM ?

4. Heeft de VHM in het kader van deze leningen
vaak te kampen met wanbetalers of inbreuken
op de voorwaarden ?

Zo ja, over hoeveel dossiers gaat het en voor
welk bedrag in de periode 1995-2000 ?

In hoeveel gevallen werd de hypotheek gelicht ?
In hoeveel gevallen moest de lening vervroegd
worden terugbetaald ?

5. Werd dit instrument recentelijk geëvalueerd
naar efficiëntie en effectiviteit voor het Vlaams
huisvestingsbeleid ? Zo ja, wat waren de conclu-
sies ?

Antwoord

1. Aantal hypothecaire leningen toegekend in de
periode 1995-2000

Jaar Aantal

1995 1.554
1996 1.713
1997 1.696
1998 1.201
1999 1.014
2000 1.230

-1805- Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 13  –  25 mei 2001

2. Profiel van de ontleners (dienstjaar 2000)

1995 1996 1997 1998 1999 2000

% arbeider 13 16 29 29 24 14
% 1- ontlenersgezin 78 73 58 60 61 78
% andersvaliden 8 (2) 0.1 0.4 0.2 0.25 0.3
% zonder maandinkomen 5 10 6 6 3 6
% zonder jaarinkomen (1) 2 3 2 1.2 1 3
gemiddeld jaarinkomen 576.676 642.449 679.223 681.376 748.237 612.183

(1) vanaf het besluit van 11 mei 1999 werd het toegelaten maximuminkomen verhoogd

(2) bijzonder hoog, mogelijk ten gevolge van bijzondere programma's, niet op te maken uit de geleverde cijfers

De enige bepalende criteria zijn die (i.c. inko-
men en eigendom) welke worden gestipuleerd
in het besluit van de Vlaamse regering van 11
mei 1999 aangaande het toestaan van sociale le-
ningen door de VHM aan particulieren.

3. Bedragen van de hypothecaire leningen toege-
kend in de periode 1995-2000 (in fr.) :

Jaar Bedragen Gemiddeld
leningsbedrag

1995 3.827.426.000 2.462.951
1996 4.533.261.000 2.646.387
1997 4.584.997.000 2.703.418
1998 3.190.822.247 2.656.805
1999 2.841.460.000 2.802.229
2000 3.657.411.000 2.973.505



4. Per 28 februari 2001 had de VHM 34.752 lopen-
de leningen in portefeuille, voor een totaal uit-
staand bedrag van 37.828.579.068 frank.

Het aantal leningen met achterstand in de be-
talingen bedroeg dan 2.111, voor een totaalbe-
drag aan achterstand van 32.490.464 frank, zijn-
de 0,086 % van het uitstaande kapitaal. Van die
2.111 leningen met achterstand, zijn er 70 lenin-
gen waarvan de achterstand meer dan drie
maandbetalingen bedraagt, 135 leningen die de
bestaande achterstand maandelijks aanzuiveren
door middel van verhoogde stortingen, 60 lenin-
gen die in handen gegeven zijn van een advo-
caat of een notaris voor het uitvoeren van de
procedure inzake uitvoerend beslag op onroe-
rende goederen, en 1.846 met een achterstand
die minder dan drie maandbetalingen bedraagt.
In het overgrote deel van die 1.846 leningen be-
treft het dan nog eens leningen met slechts een
minimale achterstand (minder dan 1.000 fr. of
zelfs slechts enkele franken). Die achterstand
betreft dan veelal onbetaald gebleven achter-
stallige intresten.

Daar "achterstand" een relatief begrip is, dat
periodiek fluctueert, heeft het, wat dat betreft,
geen zin om een optelsom te maken over de pe-
riode 1995-2000. Het is wel interessant om te
zien dat de relatieve achterstand sinds 1995 een
lineair stijgende curve vertoont, van 0,04 % in
1995 tot bijna 0,09 % in 2000, met een jaarlijks
(dus bijna constant) stijgingspercentage van
0,01 %.

Het aantal leningen met een bepaalde achter-
stand steeg in dezelfde periode geleidelijk van
2 % in 1995 naar 3 % in 1998 en begon dan
plots sterker te stijgen naar bijna 6 % in 2000.
Dat laatste fenomeen is hoofdzakelijk toe te
schrijven aan het stijgend aantal leningen met
een kleine overblijvende achterstand bestaande
uit onbetaalde achterstallige intresten (zie hier-
boven). En die stijging kan dan vooral worden
verklaard door de overstap naar mensualiteits-
leningen, waarbij achterstallige intresten veel
sneller worden aangerekend, maar dan in be-
perktere mate dan bij annuïteitsleningen.

De dossiers die in een procedure van uitvoe-
rend beslag op onroerende goederen zitten,
evolueerden op jaarbasis als volgt (cijfers per
einde jaar) :

1995 60
1996 43
1997 58
1998 58
1999 50
2000 60

Het aantal dossiers in uitvoering kan dus vrij
stabiel worden genoemd.

Van deze respectieve aantallen dossiers in uit-
voering werden in de respectieve jaren het vol-
gende aantal woningen al dan niet gedwongen
verkocht en werden met de opbrengst daarvan
de volgende openstaande bedragen al dan niet
volledig terugbetaald :

Aantal Uitstaand saldoTerugbetalingen

1995 24 32.400.994 32.379.668
1996 16 22.243.418 22.365.794
1997 12 13.352.316 13.091.453
1998 17 17.610.498 19.750.178
1999 19 28.724.067 23.053.641
2000 12 24.802.493 18.664.382

Het totaalaantal dossiers waarbij er een tekort
optrad in de opbrengst evolueerde als volgt :

Aantal Uitstaand saldo

1995 26 7.049.721
1996 24 7.172.097
1997 27 6.911.234
1998 29 9.050.914
1999 33 14.721.340
2000 39 20.859.451

5. Qua effectiviteit en efficiëntie van deze sociale
leningen kan algemeen het volgende worden
gesteld.

a) Qua doelgroep : door de toegepaste voor-
waarden bereikt men uiteraard de beoogde
(= politiek gedefinieerde) doelgroep. De
grootte van dekking is moeilijk te bepalen,
vooral omdat de doelgroep alleen criteriolo-
gisch en niet voluntaristisch kan worden ge-
meten ; feit is dat bij voldoende publiciteit de
middelen tekortschieten voor renovatie.

b) Qua panden : uit de aard van de operatie is
de belening van een sociale koopwoning al-
tijd effectief. Aanpassingen aan het heden-
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daagse comfort zijn een vaststaand feit bij
renovatieoperaties.

c) De VHM slaagt erin (op voorwaarde van
een 100 % volledig ingediend aanvraagdos-
sier) op een snelle, soepele, vrijwel foutloze
en goedkope (rentevoet en kosten) wijze een
lening aan te bieden.

Vraag nr. 127
van 30 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Hypotheekleningen Woningfonds  –  Evaluatie

Het Vlaams Woningfonds verleent hypothecaire le-
ningen met het oog op de bouw, de verkoop, de sa-
nering, de verbetering en/of de aanpassing van een
woning. In sommige gevallen kent het ook leningen
toe voor de terugbetaling van vroeger daartoe aan-
gegane hypotheekleningen.

De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij het
voorbije kalenderjaar meer dan 30 % van zijn ge-
middeld maandelijks netto-inkomen uitgeeft aan
de afbetaling van de leningslasten.

Er wordt voorrang gegeven aan aanvragers die
minstens twee kinderen ten laste hebben en de
maximuminkomensgrens niet overschrijden.

De woning moet gedurende de volledige duur van
de lening worden bewoond. De woning mag met
andere woorden niet worden vervreemd zolang de
lening loopt. Verhuring of onderverhuring is slechts
toegestaan mits instemming van het Woningfonds.

1. Hoeveel hypothecaire leningen werden door
het Woningfonds toegekend in de periode
1995-2000 ? 

2. De hypothecaire leningen door het Woning-
fonds worden nu reeds een aantal jaren toege-
kend.

Wat is het gemiddelde profiel van de aanvrager ?

3. Voor welk bedrag werden hypothecaire lenin-
gen toegestaan ? Wat is de gemiddelde  hoogte
van een hypothecaire lening toegekend door
het Woningfonds per provincie ?

4. Heeft het Woningfonds in het kader van deze
leningen vaak te kampen met wanbetalers of in-
breuken op de voorwaarden ?

Zo ja, over hoeveel dossiers gaat het en voor
welk bedrag in de periode 1995-2000 per pro-
vincie ?

In hoeveel gevallen werd de hypotheek gelicht ?

5. Werd dit instrument recentelijk geëvalueerd
naar efficiëntie en effectiviteit voor het Vlaams
huisvestingsbeleid ? Zo ja, wat waren de conclu-
sies ?

Antwoord

1. Aantal hypothecaire leningen toegekend in de
periode 1995-2000 (Fonds B2)

Jaar Aantal

1995 2.123
1996 2.045
1997 2.123
1998 2.108
1999 2.264
2000 2.034

2. Profiel van de ontleners (dienstjaar 2000)

– 50,39 % van het totaal is arbeider ;

– 17,36 % van het totaal heeft geen beroepsin-
komsten ;

– 30,97 % van het totaal betreft éénouderge-
zinnen ;

– 9,44 % van het totaal telt minstens één an-
dersvalide gezindslid ;

– Het gemiddeld netto gezamenlijk belastbaar
inkomen bedraagt 701.151 frank ;

– 22,12 % van het totaal zijn allochtone ontle-
nersgezinnen.

3. Bedragen van de hypothecaire leningen toege-
kend in de periode 1995-2000 (Fonds B2)

Jaar Bedragen (in fr.)

1995 4.976.979.283
1996 4.860.998.163
1997 5.116.030.242
1998 5.160.930.595
1999 5.666.253.775
2000 5.238.561.921
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Toegekende leningen per provincie  –  dienstjaar 2000 (Fonds B2)

Provincie Aantal Bedragen Gemiddeld leningsbedrag

Antwerpen 594 1.562.915.312 2.631.174
Limburg 297 765.884.517 2.664.381
Oost-Vlaanderen 503 1.264.232.743 2.508.573
Vlaams-Brabant 257 684.745.899 2.513.385
West-Vlaanderen 383 960.783.450 2.578.736
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4. Wanbetalers

Het aantal ontleners met achterstand van mini-
mum één maand bij de afbetaling bedroeg :

– per 31/12/2000 : 1.064 (op een totaal van
31.271 lopende dossiers), voor een bedrag
van 225.749.781 frank (waarin 149.950.504
frank betrekking heeft op vervroegd op-
geëiste, vervallen rekeningen)

– per 31/12/1999 : 923 (op een totaal van 31.259
lopende dossiers), voor een bedrag van
182.877.893 frank (waarin 119.357.212 frank
betrekking heeft op vervroegd opgeëiste,
vervallen rekeningen)

– per 31/12/1998 : 806 (op een totaal van 31.602
lopende dossiers), voor een bedrag van
158.537.365 frank (waarin 103.898.635 frank
betrekking heeft op vervroegd opgeëiste,
vervallen rekeningen)

– per 31/12/1997 : 815 (op een totaal van 31.866
lopende dossiers), voor een bedrag van
144.712.099 frank (waarin 90.368.496 frank
betrekking heeft op vervroegd opgeëiste,
vervallen rekeningen)

– per 31/12/1996 : 706 (op een totaal van 31.192
lopende dossiers), voor een bedrag van
129.075.124 frank (waarin 81.108.198 frank
betrekking heeft op vervroegd opgeëiste,
vervallen rekeningen)

– per 31/12/1995 : 673 (op een totaal van 32.253
lopende dossiers), voor een bedrag van
119.380.944 frank (waarin 79.534.575 frank
betrekking heeft op vervroegd opgeëiste,
vervallen rekeningen)

Aantal gevallen waarbij de hypotheek werd ge-
licht op verzoek van het Vlaams Woningfonds

2000 12
1999 7
1998 16
1997 7
1996 13
1995 14

5. Er werd in 1997, in opdracht van toenmalig
Vlaams minister W. Demeester, door de inspec-
teur-generaal van Financiën een begrotingsen-
quête doorgevoerd bij het Vlaams Woningfonds
van de Grote Gezinnen.

Deze begrotingsenquête beoogde onder meer
het Vlaams Woningfonds te evalueren in zowel
termen van doeltreffendheid als van doelmatig-
heid.

Vermelde inspecteur-generaal besluit dat het
Vlaams Woningfonds op het vlak van effectivi-
teit de gestelde verwachtingen ten volle inlost.
Hij concludeert te hebben kunnen vaststellen
dat het maatschappelijk doel ruimschoots wordt
ingevuld.

Vraag nr. 128
van 30 maart 2001
van mevrouw SONJA BECQ

Sociale huisvesting  –  Inwonende zorgbehoevenden

Onder de huurders van sociale woningen bevinden
zich vaak personen die de zorg opnemen van een
zorgbehoevend gezins- of familielid, of van een
zorgbehoevende vriend(in).

Meestal wordt een dergelijke mantelzorg bestraft :
uitkeringen verminderen, of er wordt met beide in-



komens rekening gehouden voor bepaalde sociale
voordelen. Soms wordt hiermee ook op een posi-
tieve wijze rekening gehouden. Voor de bepaling
van het tarief voor gezinszorg wordt het inkomen
van de verzorgende persoon niet langer in reke-
ning gebracht. Het nieuwe huurbesluit  –  van
kracht sinds 1 januari 2001  –  gaat hierop gedeelte-
lijk in : "Het inkomen van de inwonende ascenden-
ten van de huurder of de kandidaat-huurder wordt
slechts voor de helft aangerekend. Het wordt niet
aangerekend voor de familieleden van de eerste en
de tweede graad die erkend zijn als ernstig gehan-
dicapt, of die ten minste 65 jaar zijn".

Het nieuwe huurbesluit zegt wel dat inwonen enkel
mogelijk is mits de woning is aangepast aan de
handicap.

1. In welke mate wordt overwogen om met situ-
aties waarbij mantelzorg wordt opgenomen of
waarbij een zorgbehoevende persoon komt in-
wonen, meer doorgedreven rekening te houden,
zowel wat het vastleggen van de huurprijs be-
treft, namelijk zonder het inkomen van de ver-
zorgende in aanmerking te nemen, als inzake de
relatie verzorgende-mantelzorger, zodat bij-
voorbeeld ook mantelzorg bij vrienden of in een
relatie neef-nicht in aanmerking wordt geno-
men ?

2. In welke mate worden aanpassingen van een
woning in de sociale huisvesting aangemoe-
digd/mogelijk gemaakt, zodat bewoning door
personen met een handicap effectief mogelijk is ?

Antwoord

1. Op 1 januari 2001 is inderdaad een nieuw soci-
aal huurbesluit van kracht geworden. De bepa-
lingen omtrent het in aanmerking te nemen in-
komen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
vorige reglementering. Het door de Vlaamse
volksvertegenwoordiger aangehaalde probleem
kan uiteraard worden besproken bij een volgen-
de herziening van het sociaal huurbesluit.

Een huurder van een sociale woning moet aan
de socialehuisvestingsmaatschappij melden
wanneer de partner komt bijwonen. Elke ande-
re wijziging in verband met de gezinssamenstel-
ling moet voorafgaandelijk aan de socialehuis-
vestingsmaatschappij ter goedkeuring worden
voorgelegd.

Voorzover de VHM bekend, worden aanvragen
tot bijwoonst normaliter steeds ingewilligd,

voorzover de leefbaarheid van de omgeving niet
in het gedrang wordt gebracht en voorzover
door de bijwoning geen overbewoning wordt
gecreëerd. De toelating tot bijwoonst is dus
geenszins afhankelijk van het feit dat de bijwo-
ner zwaar zorgbehoevend is, of van het inkomen
van de persoon die komt bijwonen.

2. Voor de socialehuisvestingssector zijn er speci-
fiek de ADL-projecten (activiteiten van het da-
gelijks leven). De betrokken woningen worden
opgericht overeenkomstig de modaliteiten van
het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni
1998 tot aanmoediging van projecten inzake het
zelfstandig wonen van personen met een fysieke
handicap in sociale woonwijken.

Volgens de noodwendigheden en de mogelijk-
heden worden sociale woningen ook aangepast
voor de huisvesting van gehandicapten (bv. toe-
gankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers).

Daarnaast zijn er ook de (individuele) tege-
moetkomingen van het Vlaams Fonds voor So-
ciale Integratie van Personen met een Handicap
voor de aanpassing of uitrusting van woningen
voor de huisvesting van gehandicapten.

Vraag nr. 129
van 30 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Heffing leegstand  –  Gemeentelijk inventarisbeheer

De reglementering op de leegstand bepaalt dat ge-
meenten zelf kunnen instaan voor inventarisatie
van verkrotte en leegstaande panden. In het arron-
dissement Kortrijk-Roeselare-Tielt gaat het om
zo'n acht gemeenten.

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 41
van 1 december 1999 stelt de minister dat, wanneer
de gemeenten in gebreke blijven met betrekking
tot de uitvoering van het betrokken decreet, vanaf
begin 2000 een aanvang zou worden gemaakt met
de controles (conform art. 2, § 3 van het uitvoe-
ringsbesluit van 2 april 1996) (Bulletin van Vragen
en Antwoorden nr 7 van 4 februari 2000, blz. 507  –
red.).

1. Werd er nu effectief een begin gemaakt met de
controles door de ambtenaren van het Vlaams
Gewest ?

2. Kan een overzicht worden gegeven van deze
controles per provincie/per gemeente ?
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3. Wat zijn de conclusies die uit deze controles
kunnen worden getrokken ?

4. Kunnen de resultaten ook worden gebruikt in
het debat over de mogelijke definitieve overhe-
veling van de leegstandsheffing van het gewest
naar de gemeenten ?

Antwoord

1 en 2. Momenteel zijn er in het Vlaamse gewest
72 gemeenten die zelf instaan voor het beheer
van de verschillende inventarislijsten. In het ar-
rondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt zijn er
acht gemeenten (Kortrijk, Menen, Waregem,
Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare
en Ruiselede) die een dergelijk convenant afslo-
ten.

Het is pas na verloop van enige tijd dat een be-
oordeling kon worden gemaakt van de wijze
waarop de gemeenten het (volledige) instru-
mentarium van de kwaliteitsbewaking hanteren.
Ondanks het feit dat de cellen Huisvesting van
de provinciale ROHM-diensten niet instaan
voor de vaststellingen ter plaatse van leegstand
en/of verwaarlozing, zijn zij toch het eerste aan-
spreekpunt van deze gemeenten en hebben zij
bijgevolg een goede kijk op de wijze van func-
tioneren van deze gemeenten. (ROHM : Ruim-
telijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en
Landschappen  –  red.)

Wanneer de gewestelijke ambtenaren vaststel-
len dat de gemeente-eigen inventarisbeheerders
helemaal geen activiteiten ontwikkelen, worden
in de regel deze gemeenten aangeschreven, of
worden er besprekingen gevoerd rond het waar-
om van hun stilzitten. In een aantal gevallen kan
dit aanleiding geven tot een opheffen van de
overeenkomst. De gemeenten kunnen ook ver-
zoeken om meer bijstand, zoals het verzorgen
van specifieke ondersteuning voor de vaststel-
ling of voor het correct inbrengen van gegevens
in de databank HOLV (heffingen op leegstand
en verkrotting  –  red.). Een ander resultaat  kan
zijn dat de provinciale ROHM-dienst een scree-
ning doet van de gemeente, op verzoek van de
gemeente of ambtshalve. Zo werd de gemeente
Tielt grondig gescreend. Deze screening gebeur-
de in samenwerking met de gemeentelijke tech-
nische dienst.

3 en 4. Uit de gegevens waarover de ROHM-dien-
sten beschikken, blijkt dat een aantal gemeen-

ten zeer goed werk leveren. Dit zijn meestal de
steden en de grote gemeenten (o.a. Antwerpen,
Lier, Mechelen, Kortrijk, Gent, Lokeren, Sint-
Niklaas, Leuven, Hasselt, Lommel). Een groot
aantal kleinere gemeenten hebben nood aan
een (nog meer) ondersteunende of begeleiden-
de rol van het Vlaams Gewest. Daarnaast blij-
ven er een aantal gemeenten die nog helemaal
geen activiteiten ontplooid hebben. Bij deze ge-
meenten kunnen dan ook ernstige vragen wor-
den gesteld over het nut van hun convenant.
Met deze gemeenten kan eventueel worden on-
derhandeld over het al dan niet overhevelen
van het inventarisbeheer naar de provinciale
ROHM-diensten.

Deze bevindingen zijn  –  naast andere  –  ele-
menten die kunnen worden in aanmerking ge-
nomen bij het te voeren debat over de heffing
op leegstand en verkrotting.

Vraag nr. 130
van 12 april 2001
van de heer JACKY MAES

Sociale huisvesting  –  Rol intercommunales

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 139
van 9 juni 2000 heeft de minister gesteld dat artikel
34, § 3 van de Vlaamse Wooncode de verkoop re-
gelt van onroerende goederen door de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij (VHM). De Wooncode
somt op limitatieve wijze de gevallen op waarin de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij haar onroeren-
de goederen uit de hand kan verkopen. Een ver-
koop uit de hand door de VHM aan een intercom-
munale is momenteel niet toegelaten.

Ook socialehuisvestingsmaatschappijen zijn voor
hun onroerende transacties aan dezelfde regels on-
derworpen als de VHM. Krachtens de Vlaamse
Wooncode is een intercommunale slechts een occa-
sionele uitvoerder van sociale woonprojecten. Naar
aanleiding van een toekomstige wijziging van de
Wooncode zou een uitbreiding van de opdracht
van intercommunales en de opportuniteit ervan
worden onderzocht.

Het lijkt een anomalie te zijn dat het samenwerken
van socialehuisvestingsmaatschappijen en vereni-
gingen van gemeenten met een actief grond- en
pandenbeleid, en dus het verwezenlijken van een
effectieve sociale vermenging, in de praktijk zou
worden gehinderd door een dergelijke beperking.
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Zoals socialehuisvestingsmaatschappijen kunnen
participeren in projecten die worden gerealiseerd
op initiatief van verenigingen van gemeenten, moe-
ten ook verenigingen van gemeenten zonder be-
lemmeringen kunnen participeren bij het realise-
ren van sociale kavels in sociale woonprojecten die
op initiatief van een socialehuisvestingsmaatschap-
pij worden opgestart (Bulletin van Vragen en Ant-
woorden nr. 2 van 20 oktober 2000, blz. 231  –  red.).

Het antwoord van de minister laat toch veronder-
stellen dat er een wijziging van artikel 34, § 3 op
stapel staat.

Hoe komt het dat er tien maanden na de vraagstel-
ling nog niets is gewijzigd ?

Is de uitbreiding van de opdracht van intercommu-
nales met betrekking tot sociale huisvesting en de
opportuniteit hiervan reeds onderzocht ? Zo ja,
wat zijn de bevindingen terzake ?

Zal een verkoop uit de hand aan een intercommu-
nale worden toegelaten ?

Antwoord

De discussie over de rol van intercommunales met
betrekking tot sociale huisvesting moet worden be-
keken het licht van de verdere beslissingen van de
Vlaamse regering over de reorganisatie van de
Vlaamse overheid.

Deze reorganisatie zal immers niet beperkt blijven
tot het gewestelijke niveau, maar zal onvermijde-
lijk ook een nieuwe taakverdeling inhouden tussen
de verschillende bestuursniveaus.

Op het moment dat de Vlaamse regering een be-
slissing heeft genomen over de nieuwe taakverde-
ling, zal een "ruimere" aanpassing van de Vlaamse
Wooncode aan de orde zijn en zal deze in het
Vlaams Parlement worden besproken.

Een afzonderlijke aanpassing van de Vlaamse
Wooncode buiten dit ruimer kader van de reorga-
nisatie, lijkt mij dan ook niet opportuun te zijn.

Vraag nr. 131
van 12 april 2001
van de heer CIS SCHEPENS

Sociale huisvesting en monumentenzorg  –  Ruiter-
projecten

In de Beleidsbrief Monumenten  –  Landschappen
–  Archeologie. Beleidsprioriteiten 2000-2001, heeft
de minister het over het invullen van een aantal
monumenten die zich daartoe lenen, met sociale
wooneenheden. Hij stelt dan tevens dat het nodig
is om tussen de beide sectorale premieregelingen
die hierop van toepassing zijn een comptabiliteit
tot stand te brengen om de socialehuisvestings-
maatschappijen aan te moedigen tot dergelijke so-
ciale erfgoedprojecten (Stuk 450 (2000-2001)  –  Nr.
1, blz. 17  –  red.).

Om een beter beeld te krijgen van de praktische
uitwerking van dit voorstel zou ik de minister
graag volgende vragen stellen.

1. Wanneer treedt deze regeling in werking ?

2. Wie bepaalt of een monument zich leent tot de
realisatie van sociale wooneenheden en wat zijn
de criteria ?

3. Aan welke concrete premieregelingen wordt ge-
dacht ?

Antwoord

1. De premieregeling wordt voor advies voorge-
legd aan de Raad van State. Het advies wordt
verwacht tegen begin juni 2001.

2. De monumenten moeten in het bezit zijn van
sociale woonorganisaties (met uitzondering van
huurdersorganisaties zoals bedoeld in het de-
creet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode).

Het verwezenlijken van een sociaal woonpro-
ject mag de draagkracht van het monument niet
overschrijden en geen afbreuk doen aan zijn
waardevolle elementen.

3. Er wordt gedacht een gecombineerde bijdrage
van het beleidsveld Sociale Huisvesting en
Woonbeleid en van het beleidsveld Monumen-
ten en Landschappen.

Vraag nr. 132
van 12 april 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Etnisch-culturele minderheden  –  Betrokkenheid bij
adviesraden
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Zie :
Minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buiten-
lands Beleid en Europese Aangelegenheden
Vraag nr. 52
van mevrouw Riet van Cleuvenbergen
Blz. 1689

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen.

Vraag nr. 133
van 12 april 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Gemeentebegrotingen  –  Voorlopige twaalfden

Verschillende gemeenten maken gebruik van het
systeem van voorlopige twaalfden. In eerste instan-
tie betekent dit dat de begroting van de betrokken
gemeenten niet tijdig werd goedgekeurd, of dat er
problemen zijn met de aanvaarding van de voorge-
stelde begroting door de hogere overheid. Niet al-
leen heeft dit implicaties op het beleid van de be-
trokken gemeente zelf, maar het heeft ook een
weerslag op alle mogelijke initiatieven en projec-
ten die verbonden zijn met of worden gesteund
door de gemeente. Ik denk hierbij zowel aan
VZW's met sociale of culturele doelstellingen, als
aan gemeentelijke VZW's opgericht om culturele
centra, buitenschoolse kinderopvang, tewerkstel-
ling, ... in de betrokken gemeente uit te bouwen.

1. Heeft de minister een zicht op de redenen waar-
om er wordt gebruikgemaakt van het systeem
van de voorlopige twaalfden ?

2. Wat is de houding van de minister tegenover
dergelijk systeem ?

3. Worden gemeenten die van dergelijk systeem
gebruikmaken op een specifieke manier ge-
volgd door de hogere overheid ?

4. Heeft de minister reeds maatregelen genomen
om dergelijk systeem te ontmoedigen ? Zo ja,
heeft dit enig resultaat gehad ?

5. Welke gemeenten maken dit jaar gebruik van
het systeem van de voorlopige twaalfden ? Om
hoeveel twaalfden gaat dit?

6. Zijn hier gemeenten bij die jaar na jaar in het-
zelfde euvel vervallen ? Hoe treedt de minister
op tegenover dergelijke gemeenten ?

Antwoord

Zoals de Vlaamse volksvertegenwoordiger terecht
stelt, slagen vele gemeenten er niet in om hun be-
groting begin oktober goed te keuren, zoals voor-
geschreven in de Nieuwe Gemeentewet.

Ik vestig de aandacht van de Vlaamse volksverte-
genwoordiger erop dat, met uitzondering van de
gemeenten die met het oog op de sanering van hun
financiën leningen sluiten waaraan de gewestwaar-
borg wordt verleend, het besluit van de gemeente-
raad betreffende de gemeentebegrotingen sinds de
wijzigingen van het toezichtsdecreet in 1999 niet
meer aan het goedkeuringstoezicht onderworpen is
en dat de vroegere goedkeuringstermijn van hon-
derd dagen bijgevolg is opgeheven.

De beslissingen van de gemeenteraden inzake de
begroting en begrotingswijzigingen zijn nog enkel
onderworpen aan een algemeen toezicht. Dit bete-
kent dat zij onmiddellijk uitvoerbaar zijn, maar dat
de gouverneur over een termijn beschikt van vijftig
dagen om de begroting of één of meer artikels te
schorsen in de gevallen bepaald in het toezichtsde-
creet.

De conclusie hieruit is dan ook dat de oorzaak van
het feit dat een aantal besturen moeten werken
met voorlopige twaalfden uitsluitend bij deze be-
sturen zelf ligt. Ik geef toe dat voor de begroting
2001 de legislatuurwisseling hier zeker iets mee te
maken heeft. Toch wens ik op te merken dat deze
handelwijze zeker niet mag evolueren naar een
vaste gewoonte. De gemeenten moeten alles in het
werk stellen om bij het begin van het jaar over een
uitvoerbare begroting te beschikken. Het juridisch
kader is daarvoor aanwezig.

Het stelsel van voorlopige twaalfden is door de
wetgever gecreëerd als noodoplossing voor het
geval de gemeenten vertraging hebben met het op-
stellen van hun begroting. Ik ben van mening dat
het een noodoplossing moet blijven. Het is mij on-
bekend hoeveel gemeenten voorlopige twaalfden
hanteren. Toch is het duidelijk dat sommige ge-
meenten het gebruik van voorlopige twaalfden van
jaar tot jaar herhalen.

Zoals de Vlaamse volksvertegenwoordiger terecht
opmerkt, kan dit inderdaad vervelende gevolgen
hebben, uiteraard voor de eigen werking, bijvoor-
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beeld op het vlak van de investeringsuitgaven,
maar evenzeer voor allerhande derden zoals
VZW's. Deze beschikken in een aantal gevallen
immers niet over de nodige kasreserves om een
overbruggingsperiode door te komen en moeten
zich dan noodgedwongen wenden tot de financiële
instellingen om kaskredieten op te nemen.

Ik herhaal dat dit uitsluitend de verantwoordelijk-
heid is van de gemeenten zelf. De Nieuwe Ge-
meentewet, noch het toezichtsdecreet bevatten
maatregelen tegen het gebruik van voorlopige
twaalfden.

Dit blijft een tijdelijke (nood)oplossing in geval
van vertraging bij het regelmatig en tijdig goedkeu-
ren van de gemeentebegroting.

Vraag nr. 88
van 21 maart 2001
van de heer ELOI GLORIEUX

Energieonderzoek  –  Overheidssteun

Jarenlang ging het overgrote deel van de officiële
middelen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O)
van energiegerelateerde projecten in ons land naar
de sectoren van de kernenergie (kernsplijting en
-fusie) en de fossiele brandstoffen. De financiële
middelen, wetenschappers en vorsers, alsook het
aantal specifieke onderzoeksopdrachten dat door
de overheid ter beschikking werd gesteld met be-
trekking tot hernieuwbare energiebronnen, vorm-
de slechts een fractie van wat de niet-duurzame
energiesectoren kregen toebedeeld. Voor O&O
m.b.t. energiebesparings- en energie-efficiëntie-
technologieën was er in het niet zo verre verleden
zelfs bijna helemaal geen sprake.

De federale regeringsbeslissing om op termijn uit
de kernenergie te stappen en onze internationale
verplichting om de uitstoot van broeikasgassen te
verminderen, dwingen ons ertoe om dit jarenlange
onevenwicht in openbare O&O-investeringen om
te buigen in het voordeel van projecten inzake
duurzame energiebronnen en energiebesparing.
Duurzame energiebronnen zitten daarenboven in
de lift. Ze zijn gebaseerd op toekomstgerichte,
hoogtechnologische toepassingen en hebben een

aanzienlijk potentieel voor industriële expansie,
zowel wat de binnenlandse als wat de exportmarkt
betreft.

1. Hoe ligt de ratio O&O-investeringen van de
Vlaamse overheid gedurende de laatste tien
jaar (opgedeeld volgens aard van de energie-
bron : nucleair, fossiel, hernieuwbaar, energiebe-
sparing) ?

2. Welke energiegerelateerde O&O-projecten
worden momenteel door de Vlaamse overheid
gesteund, welke budgetten krijgen deze projec-
ten toebedeeld en welke instellingen voeren ze
uit (opgedeeld in fossiele energiebronnen, her-
nieuwbare energiebronnen, energiebesparing en
-efficiëntie).

3. Welke energiegerelateerde O&O-projecten
worden in de vorm van publiek-private samen-
werking door de Vlaamse overheid gesteund en
wie zijn de privé-partners ?

Antwoord

Voor het onderbouwen van het antwoord hebben
wij ons beperkt tot een analyse van alle O&O-pro-
jecten die binnen de bevoegdheid van het IWT zijn
gesteund en waarvan het project is gestart in de pe-
riode 1992-2000. Doctoraatsbeurzen worden niet
als projectmatig onderzoek beschouwd en zijn der-
halve niet opgenomen. Demonstratieprojecten die
een subsidie ontvangen hebben van de afdeling
Energie, alsook het aandeel van de afdeling Ener-
gie binnen de Vlaamse Instelling voor Technolo-
gisch onderzoek (VITO) zijn buiten beschouwing
gelaten. Ook de deelname van IEA (International
Energy Agency) is niet opgenomen.

Naast het programma Vliet, vindt men in alle typen
van projecten onderzoek terug dat energiegerela-
teerd is.

(IWT : Vlaams Instituut voor de Bevordering van
het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in
de Industrie ; Vliet : Vlaams Impulsprogramma
Energietechnologie  –  red.)

Ongeveer vijftig projecten werden goedgekeurd
naar aanleiding van één van de beide oproepen in
het kader van het Vlaams Impulsprogramma Ener-
gietechnologie, met een respectieve verdeling van
28 projecten bij Vliet in 1993 en van twaalf beleids-
ondersteunende en twaalf wetenschappelijk-tech-
nologische projecten bij Vliet-bis in 1998.

VLAAMS MINISTER 
VAN ECONOMIE, RUIMTELIJKE ORDENING
EN MEDIA

DIRK VAN MECHELEN
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De andere projecten zijn op vrij initiatief van een
bedrijf ingediend, soms met inbreng van een on-
derzoeksploeg. Bij de data die onderaan worden
gegeven, wordt geen onderscheid gemaakt tussen
het impulsprogramma en de overige projecten.

Gegevens per project, zoals de identiteit van de
aanvrager, het projectonderwerp en de toegekende
steun, zijn terug te vinden in de bijlagen van de op-
eenvolgende jaarverslagen van het IWT. Het jaar-
verslag 2000 verschijnt binnenkort.

De rechtsvorm van publiek-private samenwerking
is dermate nieuw dat er nog geen voorbeeld van
bekend is.

Noch inzake nucleair onderzoek, noch inzake win-
ning van fossiele brandstoffen is er ooit een pro-
jectvoorstel gesteund. De selectie voor de drie ove-
rige onderzoeksonderwerpen, voor de periode van
de opstartperiode van het IWT in 1992 tot en met
het afgelopen werkjaar 2000, geeft volgende resul-
taten.

Voor de hernieuwbare-energievormen 24 projec-
ten, de energiebesparende projecten 31 en die
welke een betere energie-efficiëntie nastreven 43
projecten.

De hernieuwbare energievormen : biomassa,
waterkracht, zon-thermisch,

zon-fotovoltaïsch, wind

Startjaar Totaal

1993
Aantal 3
Totale begroting 45.866.243
Totale steun 24.776.864

1994
Aantal 4
Totale begroting 100.315.178
Totale steun 87.702.132

1995
Aantal 3
Totale begroting 43.130.442
Totale steun 2.810.460

1996
Aantal 1
Totale begroting 31.993.755
Totale steun 23.866.600

1997
Aantal 1
Totale begroting 5.195.000
Totale steun 5.195.000

1998
Aantal 6
Totale begroting 101.521.194
Totale steun 59.767.253

1999
Aantal 2
Totale begroting 2.757.000
Totale steun 2.414.200

2000
Aantal 4
Totale begroting 125.341.687
Totale steun 58.479.708

Totaal aantal 24
Totaal totale begroting 456.120.499
Totaal totale steun 295.012.217

De energiebesparende projecten : isolatie,
verwarming, ventilatie, koeling, daglicht,

warmterecuperatie

Startjaar Totaal

1994
Aantal 1
Totale begroting 55.824.800
Totale steun 26.684.531

1995
Aantal 7
Totale begroting 127.235.029
Totale steun 83.008.764

1997
Aantal 1
Totale begroting 51.801.246
Totale steun 12.950.312

1998
Aantal 13
Totale begroting 89.468.668
Totale steun 77.591.394

1999
Aantal 5
Totale begroting 47.519.571
Totale steun 34.280.397
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2000
Aantal 4
Totale begroting 27.651.665
Totale steun 26.929.976

Totaal aantal 31
Totaal totale begroting 399.500.979
Totaal totale steun 261.445.374

Projecten die betrekking hebben op energie-
efficiëntie in het kader van industriële activiteiten :

thermische en elektrische toepassingen

Startjaar Totaal

1992
Aantal 1
Totale begroting 25.229.182
Totale steun 15.137.509

1993
Aantal 3
Totale begroting 141.784.647
Totale steun 39.522.102

1994
Aantal 5
Totale begroting 128.325.774
Totale steun 67.186.260

1995
Aantal 6
Totale begroting 226.180.836
Totale steun 151.320.471

1996
Aantal 4
Totale begroting 43.778.361
Totale steun 23.133.512

1997
Aantal 3
Totale begroting 35.689.560
Totale steun 11.397.700

1998
Aantal 7
Totale begroting 216.943.368
Totale steun 75.203.485

1999
Aantal 5
Totale begroting 35.258.331
Totale steun 23.157.911

2000
Aantal 9
Totale begroting 186.552.971
Totale steun 110.771.385

Totaal aantal 43
Totaal totale begroting 1.039.743.030
Totaal totale steun 516.830.335

Vraag nr. 95
van 30 maart 2001
van de heer CHRIS VANDENBROEKE

Expansiesteun  –  Overzicht

1. Kan de minister voor het jaar 2000 een over-
zicht op maandbasis verschaffen van enerzijds
het aantal toekenningen en anderzijds de toege-
kende expansiesteun aan middelgrote en grote
ondernemingen (MGO) ?

2. Kan de minister voor het jaar 2000 een over-
zicht op maandbasis verschaffen van enerzijds
het aantal toekenningen en anderzijds de toege-
kende expansiesteun aan kleine ondernemingen
(KO) ?

3. Kan de minister ten slotte voor het jaar 2000
ook een overzicht geven op maandbasis van de
beslissingen van het aantal toekenningen en de
toegekende steun in het Fonds ter Bevordering
van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen
(FIOV) ?

Antwoord

Tabel met een overzicht van het aantal toekennin-
gen in 2000 en het bedrag van de in dat jaar toege-
kende economische expansiesteun, per grootteca-
tegorie van de ondernemingen (MGO of KO) en
per maand van toekenning :
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Toepassing van de economische expansiewetgeving

Toekenning van investeringssteun in 2000

Aantal toekenningen en bedrag toegekende steun per maand van toekenning

Middelgrote en grote ondernemingen Kleine ondernemingen

Maand toekenning Aantal Steun (x 1 fr.) Aantal Steun (x 1 fr.)

1 76 966.125.000 153 310.680.187
2 2 17.936.100 480 553.022.366
3 12 142.649.000 96 227.318.181
4 112 876.879.680 392 824.773.830
5 7 147.087.000 12 15.981.933
6 61 705.936.000 333 934.831.984
7 9 41.035.366 1.329 1.812.297.968
8 23 261.591.000 497 905.332.824
9 22 83.029.000 206 325.230.889
10 43 155.195.807 741 1.240.652.394
11 32 206.356.680 183 336.418.875
12 22 985.587.856 121 214.197.499

Totaal 2000 421 4.589.508.489 4.543 7.700.737.930

Overzicht vastleggingen FIOV  –  periode 1.1.00-30.6.00

Datum Begunstigde Titel project Bedrag
vastlegging

Januari
13.1.00 VITO Voortzetting BBT/EMIS-project 3.470.000

Totaal vastgelegd januari 2000 = 3.470.000
Maart
1.3.00 Euromold CLIC 4.221.786
1.3.00 C-MAC Electromag VCO Modules for wireless applications 17.300.913
10.3.00 Kath. Hogeschool Kempen Mobiel open leercentrum 3.226.438

Totaal vastgelegd maart 2000 = 24.749.137

April
10.4.00 Tessenderlo Chemie Ontwikkeling van een hoog-actieve 13.718.590

katalysator
10.4.00 Heraeus Electro Icaruss 23.791.060
19.4.00 Proefstation van de 1.662.000

Groenteteelt
25.4.00 De Neef Chemical Recycleren in micro-elektronica 15.985.520
25.4.00 Krypton Electronic Engineering Vasarelli 5.562.550

Totaal vastgelegd april 2000 = 60.719.720
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Datum Begunstigde Titel project Bedrag
vastlegging

Mei
25.5.00 ISMC Impact 1.632.510
30.5.00 Subsidies Collectieve Centra : Technologische Dienstverlening 2000 97.824.556

Totaal vastgelegd mei 2000 = 99.457.066

Algemeen totaal vastleggingen 2000 = 188.395.923

N.v.d.r.

VITO : Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

BBT : beste beschikbare techniek

EMIS : Energie- en Milieu-informatiesysteem voor het Vlaams Gewest

CLIC : New components in epoxy and elastomers serving as links and interconnections between medium voltage distribution
(Eurekaproject E!2084)

VCO : Voltage Controlled Oscillator

ISMC : Intelligent System Modeling and Control NV
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Vraag nr. 96
van 30 maart 2001
van de heer JACQUES DEVOLDER

Provinciale Commissie RO  –  Samenstelling

In artikel 8, § 3 van het decreet op de ruimtelijke
ordening, dat de samenstelling regelt van de Proco-
ro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Orde-
ning), wordt het volgende bepaald onder 2° :

"drie leden, gekozen uit een dubbeltal deskundigen
inzake Ruimtelijke Ordening van de administratie,
voorgedragen door de Bestendige Deputatie"

en onder 9° :

"zeven leden, onder wie de voorzitter, gekozen uit
een dubbeltal deskundigen inzake Ruimtelijke Or-
dening van de administratie, voorgedragen door de
Bestendige Deputatie uit de diensten op provinci-
aal niveau voor economie, toerisme en recreatie,
huisvesting, infrastructuur, landbouw, leefmilieu en
cultuur".

Ingevolge artikel 2, 2° van het voormelde decreet
wordt onder "administratie" verstaan "de admini-
stratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Mo-
numenten en Landschappen van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap" (Arohm).

De strikte toepassing van deze bepaling heeft tot
gevolg dat ambtenaren van de Vlaamse Gemeen-

schap moeten worden voorgedragen door de be-
stendige deputatie.

De vraag rijst of het niet veeleer de bedoeling was
van de decreetgever om drie ambtenaren van de
provinciale administratie te laten voordragen door
de bestendige deputatie.

Onder 9° hierboven vermeld gaat het om zeven
leden uit de diensten op provinciaal niveau. Met
"diensten op provinciaal niveau" worden wellicht,
naast de administratie en technische diensten van
de provincie, ook de diensten bedoeld waarmee de
provincie op haar niveau samenwerkt, of die voor
de provincie opdrachten uitvoeren.

De vraag rijst of bijgevolg bij wijze van voorbeeld
een ambtenaar van de GOM (gewestelijke ontwik-
kelingsmaatschappij) door de bestendige deputatie
kan worden voorgedragen.

Werd de minister al geconfronteerd met proble-
men dientengevolge ?

Hoe wordt dit verholpen ?

Antwoord

De vraag betreft twee bepalingen uit artikel 8 van
het nieuwe decreet inzake ruimtelijke ordening,
het artikel dat de samenstelling van de zogenaam-
de "Procoro's" regelt.



Ik behandel ze hieronder in volgorde.

Een eerste aspect is de vertegenwoordiging van
ambtenaren die werkzaam zijn in het vakgebied
van de ruimtelijke ordening.

In artikel 8, § 3, 2° wordt inderdaad gesteld dat in
de Procoro drie leden moeten zetelen "gekozen uit
een dubbeltal deskundigen inzake Ruimtelijke Or-
dening van de administratie, voorgedragen door de
Bestendige Deputatie". Voor Vlacoro, de advies-
commissie op Vlaams niveau, bestaat een volko-
men analoge bepaling (met voordracht door de mi-
nister Ruimtelijke Ordening).

Het is duidelijk dat het de bedoeling van de de-
creetgever was om in Vlacoro ambtenaren van
Arohm te laten zetelen en in de Procoro ambtena-
ren uit de eigen provinciale diensten. Doordat men
in beide artikelen, met name dat over Vlacoro en
dat over de Procoro's, dezelfde bewoordingen ge-
bruikt heeft, levert artikel 2 van het decreet wel
een interpretatieprobleem op. Artikel 2 geeft na-
melijk een aantal verkorte "citeerwijzen" aan voor
instanties en personen die her en der in het decreet
opduiken. Zo wordt vooropgesteld dat onder "ad-
ministratie" Arohm moet worden verstaan. Dit
klopt uiteraard voor zowat alle bepalingen waarin
het woord "administratie" voorkomt, maar allicht
heeft men de daarnet aangehaalde bepaling uit ar-
tikel 8 over het hoofd gezien.

Hoe dan ook, een strikte samenlezing van artikel 8
en artikel 2 strookt niet met wat allicht de bedoe-
ling was. Men kan toch moeilijk de zin inzien van
een voordracht door de provinciale bestendige de-
putatie van kandidaten uit de gewestelijke admini-
stratie Arohm. De twee hebben met elkaar niets te
maken. Als men in de Procoro's al een vertegen-
woordiging van Arohm had willen laten zetelen,
dan hadden die allicht moeten voorgesteld zijn ge-
weest door de Vlaamse bevoegde minister.

De bedoeling van de decreetgever lijkt mij hier dus
erg duidelijk : het gaat om ambtenaren uit de pro-
vinciale diensten. Ik neem aan dat de provinciale
overheden deze interpretatie volgen, en ik zal ze
ook volgen bij het administratief toezicht dat ik
moet uitoefenen met betrekking tot de beslissingen
over de samenstelling van de Procoro's.

Nu, om alle discussie te vermijden, zal ik ter gele-
genheid van de eerstvolgende besprekingen over
voorstellen tot wijzigingen aan het decreet inzake
ruimtelijke ordening ook voorstellen om deze be-
paling te verduidelijken.

Het tweede aspect dat in de vraag aan bod komt,
betreft de vertegenwoordiging van de sector Eco-
nomie.

Die is niet alleen verzekerd via voordrachten door
werknemers- en werkgeversorganisaties, maar ook
door deelname aan de commissie van ambtenaren
uit het vakgebied Economie. Artikel 8, §3, 9° van
het decreet somt de leden op uit de sectorale admi-
nistraties: ze worden gekozen "uit een dubbeltal
deskundigen inzake Ruimtelijke Ordening van de
administratie, voorgedragen door de Bestendige
Deputatie uit de diensten op provinciaal niveau
voor economie, toerisme en recreatie, huisvesting,
infrastructuur, landbouw, leefmilieu en cultuur".

Het is duidelijk dat het hier gaat om personen uit
diensten eigen aan de provincie. De GOM's zijn
Vlaamse openbare instellingen, hangen dus af van
de Vlaamse overheid, en vallen daar niet onder.
Het feit dat de GOM's decentraal zijn georgani-
seerd, per provincie namelijk, verandert daar niets
aan: ze hangen daarom niet af van de provincie. De
aangehaalde bepaling laat dus niet toe om een per-
soneelslid van een GOM (op die basis dus) in de
Procoro op te nemen.

De samenstellingsbeslissingen die met toepassing
van de aangehaalde bepaling toch een vertegen-
woordiging van de GOM voorzien, kan ik dus niet
integraal goedkeuren. Op dit moment is mij één
dergelijk dossier bekend. Een mogelijke oplossing
om te vermijden dat de samenstelling van de be-
trokken commissie volledig van goedkeuring wordt
onthouden, waardoor tijd verloren gaat, is met een
uitsluiting te werken, zodat de commissie kan star-
ten met de plaatsvervanger (in het zonet vermelde
geval is de plaatsvervanger wel degelijk iemand uit
de provinciale administratie economie). De betrok-
ken provincieraad zal dan zo snel mogelijk het ef-
fectieve mandaat opnieuw moeten invullen (de si-
tuatie is dus vergelijkbaar met deze bij een stopzet-
ting van een mandaat, bij ontslag bijvoorbeeld).

Vraag nr. 97
van 30 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Plannen van aanleg  –  Vervalregeling

In het decreet op de ruimtelijke ordening is de mo-
gelijkheid gelaten voor steden en gemeenten om
aan de minister de toestemming te vragen oude
BPA's (bijzonder plan van aanleg) te laten verval-
len.
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1. Welke gemeentebesturen dienden reeds dossiers
in met deze vraag ?

2. Welke criteria worden gehanteerd om al dan
niet in te gaan op de vraag van de gemeentebe-
sturen om oude BPA's te laten vervallen ?

3. Welke termijn dient in acht te worden genomen
tussen de indiening van een dossier bij de admi-
nistratie en de uiteindelijke beslissing ?

4. Wanneer werden de eventueel vervallen BPA's
van Kortrijk ontvangen en beslist ?

Antwoord

Plannen van aanleg die dateren van vóór het ge-
westplan of een gewestplanherziening, vervallen
van rechtswege op 1 mei 2001, tenzij de gemeente
een gemotiveerd voorstel tot behoud ervan in het
plannenregister indiende bij de planologische amb-
tenaar. De planologische ambtenaar brengt over
het voorstel een advies uit aan de Vlaamse rege-
ring. De Vlaamse regering beslist welke plannen of
delen van plannen worden behouden in het plan-
nenregister.

Tussen 1 mei 2000 en 1 april 2001 reageerden 239
gemeenten hetzij met de mededeling dat ze geen
plannen hebben die onder de vervalregeling vallen,
hetzij met de mededeling dat ze geen plannen wen-
sen te behouden die onder de vervalregeling val-
len, hetzij met een gemotiveerd voorstel tot be-
houd van (delen van) plannen die onder de verval-
regeling vallen en die de gemeente wenst te behou-
den in het plannenregister.

Volgende gemeenten maakten een mededeling of
gemotiveerd voorstel over (chronologisch over-
zicht per provincie) :

– provincie Antwerpen : Olen, Antwerpen, Bors-
beek, Hulshout, Stabroek, Zandhoven, Niel,
Westerlo, Wuustwezel, Boom, Bonheiden,
Essen, Heist-op-den-Berg, Oud-Turnhout, Sint-
Amands, Arendonk, Balen, Kasterlee, Mortsel,
Ranst, Ravels, Retie, Bornem, Kalmthout, Kon-
tich, Laakdal, Malle, Puurs, Grobbendonk, Bras-
schaat, Duffel, Vorselaar, Nijlen, Schoten, He-
rentals, Edegem, Wijnegem, Rijkevorsel, Turn-
hout, Geel, Rumst, Schilde, Hoogstraten, Wille-
broek, Hemiksem, Mol, Vosselaar, Mechelen,
Zwijndrecht, Aartselaar, Boechout, Kapellen,
Schelle, Wommelgem ;

– provincie Limburg : Bocholt, Meeuwen-Gruit-
rode, Zonhoven, Halen, Bree, Neerpelt, Kinrooi,
Tessenderlo, Hasselt, Maaseik, Sint-Truiden, Bil-
zen, Hamont-Achel, Diepenbeek, Leopolds-
burg, Alken, Borgloon, Heusden-Zolder, Genk,
Ham, Lanaken, Hechtel-Eksel, Nieuwerkerken,
Overpelt, Hoeselt, Maasmechelen, Houthalen-
Helchteren, As, Dilsen-Stokkem, Lommel, Her-
stappe, Opglabbeek, Voeren, Riemst, Zutendaal,
Gingelom, Wellen, Peer, Heers, Beringen, Kor-
tessem ;

– provincie Oost-Vlaanderen : Zomergem, Asse-
nede, Destelbergen, Merelbeke, Wetteren, Ever-
gem, Sint-Laureins, Denderleeuw, Dendermon-
de, Lochristi, Temse, Waasmunster, Wichelen,
Deinze, Stekene, De Pinte, Melle, Laarne, Oos-
terzele, Waarschoot, Nazareth, Zelzate, Berlare,
Kaprijke, Aalter, Eeklo, Zulte, Aalst, Geraards-
bergen, Oudenaarde, Beveren, Lebbeke, Zele,
Gent, Gavere, Lede, Lokeren, Wortegem-Pete-
gem, Maarkedal, Moerbeke, Herzele, Erpe-
Mere, Sint-Niklaas, Kluisbergen, Ronse ;

– provincie Vlaams-Brabant : Wemmel, Herent,
Londerzeel, Vilvoorde, Machelen, Merchtem,
Opwijk, Scherpenheuvel-Zichem, Grimbergen,
Leuven, Hoeilaart, Lubbeek, Landen, Steenok-
kerzeel, Tervuren, Geetbets, Tienen, Beersel,
Zemst, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Keerbergen,
Dilbeek, Ternat, Bertem, Liedekerke, Kapelle-
op-den-Bos, Boortmeerbeek, Kortenaken, Lin-
kebeek, Zoutleeuw, Hoegaarden, Diest, Gooik,
Meise, Sint-Genesius-Rode, Aarschot, Asse,
Galmaarden, Kortenberg, Overijse, Glabbeek ;

– provincie West-Vlaanderen : Damme, Knokke-
Heist, Brugge, Houthulst, Harelbeke, Lendele-
de, Middelkerke, Blankenberge, De Panne, Le-
degem, Avelgem, Mesen, Oostende, Diksmuide,
Ingelmunster, Zedelgem, Gistel, Langemark-
Poelkapelle, Torhout, Veurne, Ieper, Kortemark,
Ardooie, Meulebeke, Moorslede, Ruiselede, De
Haan, Koksijde, Tielt, Deerlijk, Wervik, Zweve-
gem, Pittem, Poperinge, Kortrijk, Kuurne,
Menen, Anzegem, Oostkamp, Waregem, Wevel-
gem, Izegem, Nieuwpoort, Oudenburg, Beer-
nem, Jabbeke, Bredene, Hooglede, Zonnebeke,
Wielsbeke, Wingene, Alveringem, Heuvelland,
Roeselare, Staden, Dentergem, Lichtervelde.

Het verval van de plannen van aanleg daterend
van vóór het gewestplan of een gewestplanherzie-
ning, is de regel. Enkel het behoud dient te worden
gemotiveerd. De planologische ambtenaar volgt in
principe steeds het voorstel van de gemeente. Er
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wordt enkel een juridisch-technische controle uit-
gevoerd. De planologische ambtenaar gaat na of :

– een motivering gegeven is voor de te behouden
plannen ;

– de (delen van) plannen die in het voorstel tot
behoud opgenomen zijn nog rechtsgeldig zijn
(i.e. niet strijdig zijn met een later gewestplan) ;

– geen plannen worden aangemeld om te laten
vervallen die niet onder de vervalregeling vallen
(i.e. dateren van na het gewestplan of de ge-
westplanherziening).

Het decreet houdende de organisatie van de ruim-
telijke ordening van 18 mei 1999 geeft enkel aan
dat een gemeente binnen 90 dagen na de inwer-
kingtreding van het decreet een gemotiveerd voor-
stel naar de planologische ambtenaar moet sturen ;
dat de planologische ambtenaar binnen 150 dagen
na de inwerkingtreding van het decreet over het
voorstel een advies uitbrengt aan de Vlaamse rege-
ring ; dat de Vlaamse regering binnen 30 dagen na
ontvangst van dit advies een beslissing neemt. Het
decreet trad in werking op 1 mei 2000.

De vermelde termijnen zijn termijnen van orde,
zodat de betrokken instanties ook na het verstrij-
ken ervan bevoegd blijven een voorstel te formule-
ren of een beslissing te nemen (althans tot 1 mei
2001).

Bij het overschrijden van de termijnen voorziet het
decreet (artikel 172) in volgende regelingen.

– Indien de Vlaamse regering vóór 1 mei 2001
geen beslissing neemt en de gemeente het ge-
motiveerd voorstel binnen 90 dagen na de in-
werkingtreding van het decreet naar de planolo-
gische ambtenaar stuurde, wordt het gemoti-
veerd voorstel van de gemeente geacht goedge-
keurd te zijn, althans voor de plannen waarop
de vervalregeling van toepassing kan zijn (dus
niet de plannen die strijdig zijn met een later ge-
westplan of plannen daterend van na het ge-
westplan).

De gemeenteraadsbeslissing wordt dan bij uit-
treksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Het college van burgemeester en schepenen
meldt dit aan de Vlaamse regering. Deze mel-
ding gebeurt tegelijkertijd met de verzending
naar het Belgisch Staatsblad.

– Indien het gemotiveerd voorstel van de ge-
meenteraad niet of te laat werd ingediend om
nog een advies te kunnen formuleren en een be-
slissing te nemen vóór 1 mei 2001, worden de
bedoelde plannen van rechtswege opgeheven
op 1 mei 2001. Eenmaal een beslissing genomen
is, is deze definitief omdat vervallen plannen
niet meer kunnen worden opgevist (Lazarus-ef-
fect).

Indien een gemeente geen gemotiveerd voorstel
indiende, heeft de Vlaamse regering niet de mo-
gelijkheid een beslissing te nemen en moet er
worden gewacht tot alle bedoelde plannen van
rechtswege vervallen op 1 mei 2001. Na 1 mei
2001 kan de Vlaamse regering geen geldige be-
slissing meer nemen.

Het gemotiveerd voorstel van de gemeente Kort-
rijk werd ontvangen op 24 juli 2000. Het advies van
de planologische ambtenaar werd opgemaakt op 6
april 2001 en de beslissing door de Vlaamse rege-
ring wordt in principe geagendeerd op 20 april
2001.

Vraag nr. 98
van 12 april 2001
van de heer CARL DECALUWE

Planologische attesten  –  Stand van zaken

Het instrument van de bedrijfs-BPA's (bijzonder
plan van aanleg) werd naar voren geschoven als
oplossing voor zonevreemde bedrijven die een in-
dividuele oplossing verdienen. Het bedrijfs-BPA
kan worden voorafgegaan door een planologisch
attest.

Volgens sommige bronnen zouden de gemeenten
niet gewonnen zijn om planologische attesten uit te
reiken en een individuele oplossing voor zone-
vreemde bedrijven nastreven.

1. Hoeveel aanvragen voor een planologisch attest
werden reeds ingediend (per gemeente) ?

2. Hoeveel aanvragen voor een bedrijfs-BPA wer-
den in Vlaanderen reeds ingediend (per ge-
meente) ?

3. In welke fase van de procedure inzake planolo-
gisch attest en/of bedrijfs-BPA bevinden de be-
trokken dossiers zich ?
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Antwoord

Het planologisch attest werd versneld ingevoerd
om bedrijven de kans te geven een duidelijke uit-
spraak af te dwingen voor een bestemmingswijzi-
ging ten gunste van het bedrijf. Bij een gunstige
ruimtelijke en procedurele beoordeling kan dit re-
sulteren in een bedrijfs-BPA, een sectoraal BPA
zonevreemde bedrijven, of een gemeentelijk, pro-
vinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Op 23 april 2001 waren er 59 dossiers voorgelegd
ter advisering door de gewestelijke planologische
ambtenaar. Hiervan werden er reeds 54 geadvi-
seerd. Hieronder vindt de Vlaamse volksvertegen-
woordiger de lijst gedetailleerd per gemeente.

Provincie Gemeente Aanvraag Advies
planologisch planologisch

attest ambtenaar

Antwerpen Aartselaar 1 1
Hove 1 1
Kontich 1 1
Ranst 1 1

Limburg Ham 1 1
Hechtel-Eksel 3 3
Houthalen-
Helchteren 1 1
Lommel 1 1
Alken 2 2
Borgloon 1 1
Hoeselt 1 1
Wellen 1 1

Oost-Vl. Lede 1 1
Sint-Lievens-
Houtem 3 3
Eeklo 2 2
Kaprijke 1 1
Deinze 3 3
Evergem 1 1
Gent 1 1
Lochristi 2 2
Melle 1 1
Merelbeke 1 1
Moerbeke 1 1
Nevele 1 1
Oosterzele 1 1
Zulte 1 1
Brakel 1 1
Wortegem-
Petegem 1 1

Vl.-Brab. Londerzeel 1 1
Merchtem 1 1
Overijse 1 1
Wemmel 2 2

West-Vl. Beernem 1 0
Jabbeke 1 0
Diksmuide 2 2
Poperinge 1 1
Avelgem 1 0
Harelbeke 1 0
Kuurne 1 1
Hooglede 2 2
Staden 3 3
Dentergem 1 0
Meulebeke 2 2
Pittem 1 1

Totaal 59 54

Tot hiertoe is er op mijn administratie enkel een
voorontwerp sectoraal BPA voorgelegd voor twee
bedrijven in de gemeente Sint-Lievens-Houtem.
Het andere planologisch attest in deze gemeente
werd ongunstig geadviseerd.

Vraag nr. 99
van 12 april 2001
van de heer CARL DECALUWE

Sectorale BPA's zonevreemde bedrijven  –  Stand
van zaken

De gemeentelijke structuurplanning is volop aan
de gang. Het instrument van de sectorale BPA's
(bijzonder plan van aanleg) werd naar voren ge-
schoven als een voorafname op dat gemeentelijk
structuurplanningsproces, om tegemoet te komen
aan dringende ruimtelijke problemen die niet kun-
nen wachten tot de afronding van het gemeentelijk
structuurplanningsproces.

Aangezien de opmaak van sectorale BPA's een dy-
namisch gegeven is, zou ik de minister graag vol-
gende vragen stellen.

1. Welke gemeenten in Vlaanderen zijn bezig met
de opmaak van een sectoraal BPA zonevreem-
de bedrijven ?

2. In welk stadium van de procedure bevinden de
gemeenten zich ?

3. Welke gemeenten hebben reeds een goedge-
keurd sectoraal BPA ?

4. Hoeveel van de bedrijven opgenomen in de ont-
werpen van sectorale BPA's werden uiteindelijk
niet in aanmerking genomen in de goedgekeur-
de BPA's ?
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Antwoord

Op 24 april 2001 waren er bij mijn administratie 93
dossiers ingediend van 86 gemeenten. Hiervan wer-
den reeds twintig dossiers (18 gemeenten) geheel
of gedeeltelijk goedgekeurd. In totaal werden 200
bedrijven opgenomen in een ontwerp van bijzon-

der plan van aanleg, waarvan er 44 volledig werden
onthouden van goedkeuring.

Hieronder vindt de Vlaamse volksvertegenwoordi-
ger een gedetailleerd overzicht per gemeente van
de stand van zaken in de officiële procedure.
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Gemeente Voorontwerp Dossier definitief Ministerieel
aanvaard besluit

Anzegem 14/07/99 02/05/00 06/12/00
Avelgem 16/03/99 25/04/00 29/08/00
Beerne
Bertem
Bilzen
Bocholt 11/05/99 09/02/00 13/07/00
Borgloon 26/10/99 27/06/00 27/10/00
Borsbeek
Brakel 08/06/00
Brecht 04/09/00
Deerlijk (1) 15/07/98 30/09/99 10/01/00
Deerlijk (2) 16/06/00
Diepenbeek 20/11/00
Diksmuide 12/05/99 20/12/99 25/04/00
Evergem 31/03/99
Gavere
Geetbets 08/01/01
Geraardsbergen 12/04/99 09/11/99 17/05/00
Gooik 10/11/97 22/12/98 20/05/99
Hamme 08/02/01
Harelbeke (1) 09/04/99 20/11/00
Harelbeke (2) 25/01/01
Heist-op-den-Berg 02/10/00
Holsbeek
Hoogstraten
Horebeke 01/08/00
Izegem 07/10/99 08/05/00 23/10/00
Jabbeke 27/11/00
Kluisbergen 15/05/98
Knesselare 16/02/99 09/02/00 18/05/00
Koksijde
Kortemark 19/11/99 20/06/00
Kortenaken
Kortrijk
Kruibeke 26/06/00
Laakdal 06/09/99



Gemeente Voorontwerp Dossier definitief Ministerieel
aanvaard besluit

Langemark-Poelkapelle
Ledegem
Lendelede 11/09/98 23/03/00 06/12/00
Lennik
Lichtervelde
Lierde
Lo-Reninge
Lummen
Maldegem 05/04/00
Meeuwen-Gruitrode 10/01/01
Meise
Melle
Meulebeke
Moorslede 20/02/01
Nazareth
Neerpelt 09/02/00 23/10/00
Nevele 02/03/00 17/10/00
Oosterzele
Oostkamp 12/07/99 16/03/00 14/11/00
Oostrozebeke 15/09/00
Opwijk
Peer 03/04/00 22/01/01
Ravels 13/06/00
Ruiselede
Sint-Gillis-Waas 25/01/01
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Laureins 04/05/00
Sint-Lievens-Houtem 15/12/01
Sint-Niklaas
Sint-Pieters-Leeuw 23/10/98
Spiere-Helkijn 07/04/99
Staden 09/07/99 19/12/99 01/03/00
Steenokkerzeel
Stekene
Temse
Tielt-Winge
Tongeren 11/09/98 24/08/99 25/04/00
Veurne
Waregem 18/04/00
Wervik 26/05/00
Wetteren 25/08/00
Wevelgem 21/06/99 13/10/00
Wingene (1) 10/07/97 27/04/98 24/07/98
Wingene (2) 14/09/99 28/02/00 19/09/00
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Gemeente Voorontwerp Dossier definitief Ministerieel
aanvaard besluit

Wingene (3)
Zele
Zemst
Zomergem 10/11/00
Zonhoven 20/09/00
Zonnebeke 23/12/99 22/01/01
Zottegem (1) 21/10/98 20/12/99 13/07/00
Zottegem (2) 16/06/00
Zoutleeuw
Zulte (1) 28/06/00 22/01/01 22/03/01
Zulte (2) 22/02/01
Zwevegem (1) 08/10/97 27/04/98 24/07/98
Zwevegem (2) 17/07/99 17/04/00 15/09/00
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Vraag nr. 100
van 12 april 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Etnisch-culturele minderheden  –  Betrokkenheid bij
adviesraden

Zie :
Minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buiten-
lands Beleid en Europese Aangelegenheden
Vraag nr. 52
van 12 april 2001
van mevrouw Riet van Cleuvenbergen
Blz. 1689

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen.

Vraag nr. 101
van 19 april 2001
van de heer JAN LOONES

Vlaamse Toontuinen (Hoegaarden)  –  Kredietaflos-
sing

De VZW Vlaamse Toontuinen trekt aan de alarm-
bel.

Vanaf midden oktober 2001 zou de VZW drie-
maandelijks 400.000 frank moeten aflossen aan de

Vlaamse overheid. Dit zou passen in een afbe-
talingsplan ter delging van 2,5 miljoen frank rente-
loos krediet, in 1994 toegestaan door de vorige
Vlaamse regering.

De kosten voor de instandhouding en verdere uit-
bouw van het Thematuinenpark schijnen echter zo
hoog te zijn, dat dit afbetalingsplan er nog eens bo-
venop een onhaalbare taak is. Bovendien moet de
VZW alléén al voor de Koninklijke Tuin jaarlijks
350.000 frank betalen. Volgens de VZW kan ze pas
na die betaling 400.000 per jaar, en niet per drie
maanden, afbetalen aan de Vlaamse overheid.

De VZW vreest voor het voortbestaan van het
Thematuinenpark wanneer geen regeling wordt ge-
troffen in dit dossier.

1. Is de minister op de hoogte van de precaire toe-
stand waarin de VZW Vlaamse Toontuinen ver-
keert ?

2. Heeft hij al een oplossing gezocht in de richting
van een vergelijk met de VZW over het afbe-
talingsplan ?

N.B. Een vraag over de situatie van de Vlaamse
Toontuinen werd ook gesteld aan mevrouw
Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en
Landbouw.

Antwoord

Ik ben inderdaad op de hoogte van de precaire toe-
stand van de VZW Vlaamse Toontuinen.



Op 3 februari 1994 werd een overeenkomst afge-
sloten tussen het Vlaams Gewest en de VZW
Vlaamse Toontuinen. Hierbij werd een renteloos
voorschot toegekend van 3 miljoen frank, terug te
betalen over een periode van zeven jaar. De terug-
betaling van het renteloos voorschot verloopt alles-
behalve vlot. Tot nu toe werden enkel vier schijven
van 90.000 frank betaald, met vertraging en na aan-
maning door de administratie. Verdere betalingen
gebeurden niet.

Er kan enkel worden vastgesteld dat, ondanks het
herhaaldelijk toekennen van uitstel van terugbe-
taling van het renteloos voorschot, VZW Vlaamse
Toontuinen niet in staat is dit voorschot terug te
betalen. De laatste poging die werd ondernomen,
dateert van 18 september 2000, waarbij een her-
schikking van de terugbetalingskalender werd
vooropgesteld aan de VZW. Dit ontwerp hield re-
kening met de opmerking van de gedelegeerde be-
stuurder van de VZW, die naar aanleiding van een
inspectieonderzoek van de administratie akkoord
ging om de terugbetaling uit te stellen tot oktober
2001.

Na twee herinneringsbrieven aan de VZW werd de
administratie Economie meegedeeld dat op dit
voorstel niet kon worden ingegaan, met de motive-
ring : "Voor de Koninklijke Tuin alleen al moet
jaarlijks 350.000 fr. betaald worden aan de NV In-
terplant. Pas daarna zullen we in staat zijn per jaar
400.000 fr. terug te betalen ter delging van de ren-
teloze lening, meer is niet haalbaar!".

Het is duidelijk dat dit een probleemdossier is,
waarbij drie oplossingen mogelijk zijn.

– Opnieuw uitstel van terugbetaling verlenen tot-
dat de afbetaling van de aanleg van de Konink-
lijk Tuin over drie jaar gebeurd is, met het risico
dat ook dan de terugbetaling niet kan plaatsvin-
den.

– Kwijtschelden van de schuld, wat evenwel een
precedent schept voor gelijkaardige dossiers
waarbij renteloze voorschotten werden toege-
kend.

Een kwijtschelding vergt begrotingstechnisch
een schrapping van een vastgesteld recht, dat
momenteel 2.640.000 frank bedraagt.

– Het dossier indienen bij de Centrale Invorde-
ringscel bij het Departement Algemene Zaken
en Financiën.

Deze drie mogelijkheden moeten worden onder-
zocht om tot een definitieve oplossing te komen. Ik
hou de Vlaamse volksvertegenwoordiger hiervan
op de hoogte.

Vraag nr. 102
van 19 april 2001
van de heer CARL DECALUWE

Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen  –
Stand van zaken

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplanningspro-
ces is een dynamisch gegeven. Reeds een aantal ge-
meenten bezig met de opmaak van een structuur-
plan.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 176 van
14 september 2000 stelde minister dat de gemeen-
ten die niet voorkwamen in de lijst, nog geen docu-
menten hadden overgezonden in verband met een
gemeentelijk structuurplanningsproces (Bulletin
van Vragen en Antwoorden nr. 5 voor 15 december
2000, blz. 688  –  red.). Dit zou niet per definitie be-
tekenen dat die gemeenten nog geen initiatieven
hebben genomen.

Probleem is dan wel het onderscheid te maken tus-
sen de gemeenten die helemaal geen initiatieven
nemen en zij die het wel doen, maar dat niet tijdig
aan het Vlaams Gewest melden.

1. Wat is de huidige stand van zaken in het plan-
ningsproces in de verschillende Vlaamse ge-
meenten (goedkeuring, startnota, ... ) ?

2. Welke gemeenten dienden reeds een aanvraag
voor financiële tegemoetkoming in voor de op-
maak van deze plannen ?

3. Is het niet aangewezen de gemeenten aan te
manen een signaal te geven aan het Vlaams Ge-
west zodra het planningsproces wordt gestart ?
Kan er anders wel tijdig worden nagegaan waar
er problemen rijzen in het planningsproces ? Of
welke gemeenten hun taak niet vervullen ? En
kan er anders wel een realistische inventaris
worden bijgehouden ?

Verdient het niet veeleer aanbeveling om tijdig
in te grijpen, dan te laten betijen en de steden-
bouwkundige vergunningsbevoegdheid af te
nemen ?

De burgers en de bedrijven worden hiervan het
slachtoffer.
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Antwoord

1. In de tabel hierna wordt een overzicht gegeven
van de huidige stand van zaken in het plan-
ningsproces van de verschillende Vlaamse ge-
meenten.

2. De volgende gemeenten ontvingen reeds een fi-
nanciële tegemoetkoming voor de opmaak van
hun gemeentelijk ruimtelijk structuurplan :

Gemeente Subsidie

Bornem 1.440.000
Brugge 10.400.000
Heist-op-den-Berg 3.120.000
Ieper 4.160.000
Izegem 2.340.000
Koksijde 1.440.000
Sint-Katelijne-Waver 2.340.000
Staden 1.440.000
Wetteren 1.800.000
Wortegem-Petegem 960.000
Zwijndrecht 2.160.000

De volgende gemeenten dienden een aanvraag
in, maar wachten nog op een ministeriële beslis-
sing :

Gemeente Aanvraag

Boom 1.440.000
Dendermonde 3.120.000
Zemst 1.440.000
Nevele 1.728.000

Vanuit de administratie zal binnenkort een brief
worden verstuurd naar de gemeenten die nog
geen contact opnamen met de administratie in
verband met hun gemeentelijk ruimtelijk struc-
tuurplan. In dit schrijven zal worden herinnerd
aan de decretale bepalingen aangaande de op-
maak van een gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan.

Ook zal worden gevraagd de gemeenteraadsbe-
slissing over het opstarten van het gemeentelijk
structuurplanningsproces ter kennisgeving aan
de administratie over te zenden.
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Overzicht gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (stand 3 mei 2001)

Gemeente Toelichting Beslissing Startnota Voorontwerp Plenaire Ontwerp Advies GRS MB BS
start vergadering MB (DV) goed-

keuring

Aalst X X X X
Aalter X
Aarschot X
Aartselaar X
Affligem X
Alken X
Alveringem X
Anzegem X X
Ardooie X
Arendonk X
As
Asse X X
Assenede X
Baarle-Hertog X
Beernem X
Beerse X
Bekkevoort X
Berlaar X
Bertem X X
Bierbeek X
Bilzen X
Blankenberge X X X X
Bocholt X
Boechout X X
Bonheiden X



Gemeente Toelichting Beslissing Startnota Voorontwerp Plenaire Ontwerp Advies GRS MB BS
start vergadering (DV) goed-

keuring

Boom X X X X X X
Boortmeerbeek X
Borgloon X X
Bornem X X X X 13/10/99 19/01/00
Borsbeek X
Boutersem X
Brakel X
Brasschaat X
Brecht X X
Bree X X
Brugge X X X (X) X
Buggenhout X
Deerlijk X
Deinze X X
Denderleeuw
Dendermonde X X X X 22/11/00 14/12/00
Dessel X
Diepenbeek X
Diest X X
Diksmuide X X
Dilbeek X
Duffel X
Erpe-Mere X
Essen X X
Evergem X
Gavere X
Geetbets X
Genk
Gent X
Gistel X
Glabbeek X
Grobbendonk X
Haacht X X
Halen X X
Ham X X
Hamme X X
Hasselt X
Hechtel-Eksel X
Heers X
Heist-op-den-Berg X X X X X
Herent X
Herentals X X X
Herenthout X
Herzele X
Heusden-Zolder X X
Hoegaarden X
Hoeselt X
Holsbeek X
Hooglede X
Hoogstraten X X X
Hulshout X
Ieper X X X X X 2/10/00 23/11/00
Ingelmunster X
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Gemeente Toelichting Beslissing Startnota Voorontwerp Plenaire Ontwerp Advies GRS MB BS
start vergadering (DV) goed-

keuring

Izegem X X X X X 13/07/00 25/08/00
Jabbeke X
Kampenhout X
Kapellen X
Kaprijke X
Kasterlee X
Keerbergen X
Kluisbergen X
Knesselare X
Knokke-Heist X
Koksijde X X X X X
Kontich X
Kortemark X
Kortenaken X
Kortenberg X
Kortessem X X X
Laakdal X X
Laarne X
Lanaken X X
Landen X X
Lebbeke X X X X X 17/05/00 5/08/00
Ledegem X
Lendelede X X
Leuven X X
Lier X X X X X
Lierde X
Lille X
Linter X X
Lochristi X
Lovendegem X
Lummen X
Maarkedal X
Maasmechelen X
Malle X
Mechelen X X X X X
Meerhout X
Meeuwen-Gruitrode X X
Meise X X
Melle X X X
Merelbeke X
Mesen X
Middelkerke X
Moorslede X
Mortsel X
Nazareth X
Neerpelt X
Nevele X X X X 9/04/98 26/06/98
Nieuwpoort X
Nijlen X
Ninove X X
Olen X X
Oostende X
Oosterzele X
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Gemeente Toelichting Beslissing Startnota Voorontwerp Plenaire Ontwerp Advies GRS MB BS
start vergadering (DV) goed-

keuring

Oostkamp X
Oostrozebeke X
Opglabbeek X
Opwijk X X
Oud-Turnhout X X
Oudenaarde X
Overijse X
Peer X X
Poperinge X
Puurs X X
Ravels X
Riemst X X
Roosdaal X
Rotselaar X X
Rumst X
Schilde X
Schoten X
Sint-Amands X
Sint-Gillis-Waas X
Sint-Katelijne-Waver X X X X
Sint-Laureins X X
Sint-Lievens-Houtem X
Sint-Niklaas X
Sint-Truiden X X X X 25/10/00 30/11/00
Stabroek X
Staden X X X X X 29/01/99 29/04/99
Stekene X
Ternat X
Tervuren X X
Tessenderlo X
Tielt-Winge X
Tienen X
Tongeren X X
Torhout X
Turnhout X
Veurne X
Vilvoorde X
Vorselaar X
Vosselaar X
Waarschoot X
Wellen X
Wemmel X
Westerlo X
Wetteren X X X X X 22/08/00 21/09/00
Wevelgem X
Wichelen X
Wielsbeke X X X
WilIebroek X
Wingene X
Wortegem-Petegem X X X X X X
Wuustwezel X
Zandhoven X
Zele X X
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Gemeente Toelichting Beslissing Startnota Voorontwerp Plenaire Ontwerp Advies GRS MB BS
start vergadering (DV) goed-

keuring

Zemst X X X 9/04/98 26/06/98
Zomergem X X
Zonhoven X X
Zonnebeke X X 
Zottegem X X 
Zoutleeuw X 
Zulte X 
Zutendaal X X
Zwalm X
Zwijndrecht X X X X

N.v.d.r.

MB : ministerieel besluit

GRS : gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

DV : definitieve versie

BS : Belgisch Staatsblad
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Vraag nr. 103
van 24 april 2001
van de heer JULIEN DEMEULENAERE

Stedenbouw  –  Medewerking aan gerechtelijke dos-
siers

Uit verscheidene dossiers blijkt dat de provinciale
buitendiensten van de administratie Ruimtelijke
Ordening weinig medewerking verlenen bij de af-
werking van gerechtelijke dossiers.

Heel wat parketten zien zich bij de afhandeling van
dossiers geblokkeerd door het uitblijven van een
advies/reactie van de bevoegde dienst Stedenbouw.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om dossiers van bu-
renruzie waarbij klacht werd ingediend tegen het
zonder vergunning plaatsen van een houten tuin-
omheining.

In sommige gevallen gaat het daarbij om dossiers
waarbij het bevoegde parket sinds 1995 meer dan
vijftien rappels met de vraag om advies naar de be-
voegde gemachtigde ambtenaar heeft gestuurd,
doch zonder respons tot op de dag van vandaag.

Bestaan er binnen de administratie Ruimtelijke
Ordening dan geen richtlijnen omtrent termijnen
die de bevoegde ambtenaren moeten naleven wan-
neer zij een advies in een gerechtelijk dossier moe-
ten uitbrengen ?

Zo neen, is het dan niet zinvol om terzake richtlij-
nen uit te vaardigen, zodat dergelijke aberraties
niet meer mogelijk zijn ?

Antwoord

Als regel geldt dat de vragen van het parket zo
spoedig mogelijk moeten worden beantwoord.

De beschikbare personele middelen bij de cellen
"handhaving" nopen evenwel tot een prioriteits-
stelling m.b.t. de specifieke taakstelling op Vlaams
niveau. Hierbij wordt voorrang verleend aan fla-
grante overtredingen, overtredingen in kwetsbare
gebieden of openruimtegebieden, overtredingen
door andere overheden.

Dossiers m.b.t. kleinere inbreuken worden voor af-
handeling bijgevolg doorgezonden naar de ge-
meenten, die eveneens over de volledige bevoegd-
heid beschikken om bouwmisdrijven te vervolgen.

Hetzelfde geldt m.b.t. klachten, die eveneens niet
allemaal door het Vlaams Gewest kunnen worden
behandeld. Terzake wordt werk gemaakt van een
afsprakenkader met de gemeenten (wie doet wat
inzake handhaving) : hiervoor werden de eerste
contacten gelegd met de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG).

Bedoeling is dat het Vlaams Gewest zich vooral zal
concentreren op de kwetsbare en openruimtege-
bieden en de bouwmisdrijven begaan door andere
overheden, de gemeenten op de overtredingen be-
gaan in BPA's en verkavelingen (BPA : bijzonder
plan van aanleg  –  red.). Het afsprakenkader moet
echter nog verder  –  in overleg met de gemeenten
–  worden uitgewerkt.



B. Vragen waarop werd geantwoord na het
verstrijken van de reglementaire termijn

Vraag nr. 51
van 22 maart 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Huishoudelijk reglement regering  –  "Weerslag op
lokale besturen"

Zie :
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe-
den, Ambtenarenzaken en Sport
Vraag nr. 115
van 22 maart 2001
van mevrouw Wivina Demeester - De Meyer
Blz. 1794

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van
Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenza-
ken en Sport.

Vraag nr. 119
van 6 maart 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Inburgering  –  Motie

Op 15 maart 2000 keurde het Vlaams Parlement
een met redenen omklede motie (Stuk 150
(1999-2000)  –  Nr. 5) goed waarin het de minister
vroeg een "actieplan Onthaal Nieuwkomers Inbur-
gering en Integratiebeleid" aan het Vlaams Parle-
ment voor te leggen vooraleer de begrotingsop-
maak 2001 werd aangevat.

Over de begroting 2001 werd gestemd zonder dat
dit gebeurde.

1. Waarom werd dit deel uit de motie niet uitge-
voerd ?

2. Welke concrete planning heeft de minister ge-
maakt om dit punt van de motie uit te voeren ?

Antwoord

Als sluitstuk van de bespreking van de Beleidsnota
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen 1999-2004
keurde het Vlaams Parlement op 15 maart 2000
een met redenen omklede motie goed. In punt 7
van de motie werd aan de regering gevraagd om,
voordat de begrotingsopmaak 2001 wordt aange-
vat, een "actieplan Onthaal Nieuwkomers, Inbur-
gering en Integratiebeleid" aan het Vlaams Parle-
ment voor te leggen.

Om onderstaande redenen werd geen gevolg gege-
ven aan deze motie.

Bijkomende middelen voor inburgering

De Vlaamse regering stelde in haar regeerakkoord
en in de Septemberverklaring van 1999 snel werk
te willen maken van een inburgeringsbeleid.

Op de begroting 2000 (PR 41.7) werd voor de eer-
ste keer een afzonderlijke basisallocatie (BA 34.02)
"allerhande subsidies specifiek voor impulspro-
gramma's in het kader van het onthaalbeleid voor
nieuwkomers" opgenomen. Op deze basisallocatie
werd 60 miljoen frank ingeschreven. (PR : pro-
gramma  –  red.)

Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2000
besliste de Vlaamse regering om voor inburgering
bijkomend 235 miljoen frank in te schrijven op de
begroting 2000 (PR 41.1  –  BA 01.03). Het Vlaams
Parlement keurde deze middelenverhoging voor
het inburgeringsbeleid goed.

Afsprakennota Inburgeringsbeleid

Op 21 juni 2000 keurde de Vlaamse regering de Af-
sprakennota Inburgeringsbeleid goed. Deze nota
legt de krijtlijnen van het inburgeringsbeleid vast
en geeft aan hoe de middelen moeten worden aan-
gewend. Deze afsprakennota en de uitvoering
ervan hadden tot gevolg dat er geen "actieplan
Onthaal, Nieuwkomers, Inburgering en Integratie-
beleid" aan het Vlaams Parlement werd voorge-
legd.

VLAAMS MINISTER 
VAN WELZIJN, GEZONDHEID
EN GELIJKE KANSEN

MIEKE VOGELS

MINISTER-PRESIDENT 
VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN,
BEGROTING, BUITENLANDS BELEID
EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

PATRICK DEWAEL
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Primair en secundair inburgeringstraject

Een eerste belangrijk gegeven uit de afsprakenno-
ta is dat het inburgeringstraject wordt opgesplitst
in een primair en een secundair traject, met de
warme overdracht als schakel tussen beide. Deze
opsplitsing verduidelijkt de respectieve verant-
woordelijkheden op het vlak van inburgering.

Het primair inburgeringstraject omvat de werving
en intake, het educatief aanbod en de trajectbege-
leiding. Het is een driesporenprogramma : NT2,
MO en loopbaanoriëntatie (NT2 : Nederlands
Tweede Taal ; MO : maatschappelijke oriëntatie  –
red.). Het ontvangstbureau draagt de eindverant-
woordelijkheid voor het primair traject.

Het secundair inburgeringstraject moet de nieuw-
komer toelaten afhankelijk van zijn oriëntatie
(professioneel perspectief, educatief perspectief of
sociaal perspectief) een vervolgtraject te volgen.
De sector waarnaar de nieuwkomer wordt overge-
dragen, draagt de eindverantwoordelijkheid voor
het vervolgtraject.

De warme overdracht, de schakel tussen het pri-
maire en secundaire traject, is een cruciale factor
voor het succes van het inburgeringstraject. Om
deze overdracht zo goed mogelijk te laten verlo-
pen, is het aangewezen dat primair en secundair
traject niet los van elkaar worden ingevuld.

Een gefaseerd beleid

Een tweede belangrijk element uit de afsprakenno-
ta is dat er wordt beslist om het inburgeringsbeleid
gefaseerd in te voeren, eerst een experimentele
fase en pas nadien een definitief decretaal geregeld
beleid.

De inburgeringsmiddelen 2000 en 2001 worden in-
gezet voor de experimentele fase, de begrotings-
middelen 2002 moeten op decretale basis kunnen
worden aangewend.

De experimentele fase

De periode 2000 en 2001 wordt beschouwd als een
experimentele fase die moet toelaten het inburge-
ringsbeleid te ontwikkelen en te verdiepen. Uit-
gangspunt hierbij is dat het inburgeringsbeleid in
deze fase voortbouwt op de bestaande ont-
vangstinitiatieven, kennis en knowhow, zonder
evenwel de definitieve decretale regeling van het
inburgeringsbeleid te hypothekeren.

Om het experimenteel beleid in deze periode te re-
aliseren, is er op jaarbasis in totaal 295 miljoen be-
schikbaar. Deze middelen worden als volgt ver-
deeld :

– 40,1 miljoen over te hevelen naar Onderwijs
(enkel voor de middelen 2000) voor opvang-
klassen in het secundair onderwijs en voor de
uitvoering van het project "voorrangsbeleid
Brussel" ;

– 40,2 miljoen voor ondersteunende maatregelen
(versterking PRIC's, VGC en administratie,
cliëntvolgsysteem, tolkendienst en wetenschap-
pelijk onderzoek) ;

– 214,7 miljoen voor primaire inburgeringstrajec-
ten.

(PRIC : Provinciaal Integratiecentrum ; VGC :
Vlaamse Gemeenschapscommissie  –  red.)

Om de secundaire inburgeringstrajecten richting
arbeidsmarkt vorm te geven, voorziet de minister
bevoegd voor Werkgelegenheid daarnaast in 118
miljoen op de begroting 2000.

Om de primaire inburgeringstrajecten te realise-
ren, doet de Vlaamse overheid een beroep op ont-
vangstbureaus aangewezen door de gemeenten.
Momenteel zijn er 24 : 22 in Vlaanderen en twee in
Brussel. Samen zullen zij met de inburgeringsmid-
delen 2000 bijkomend 1.730 nieuwkomers berei-
ken, naast de 1.436 trajecten die met andere mid-
delen (voornamelijk SIF-middelen) gerealiseerd
worden. (SIF : Sociaal Impulsfonds  –  red.)

De verdeling van de subsidies over de ontvangst-
bureaus is gebeurd op basis van subsidieaanvragen
aan de hand van een standaardformulier. De Be-
oordelingscommissie Inburgering stelde dit formu-
lier op, vertrekkende van de krijtlijnen en uitgangs-
punten van de Afsprakennota Inburgeringsbeleid.
De Beoordelingscommissie is samengesteld uit
ambtenaren van de bij het inburgeringsbeleid be-
trokken administraties en wordt voorgezeten door
een vertegenwoordiger van mijn kabinet. De Be-
oordelingscommissie heeft ook alle subsidieaan-
vragen beoordeeld en haar bevindingen neerge-
schreven in een advies dat aan de ontvangstbu-
reaus werd gecommuniceerd en onderdeel uit-
maakt van het subsidiebesluit dat aan die bureaus
de middelen toekent.

Voor de verdeling van de middelen 2001 zal dezelf-
de procedure worden gevolgd. Bovendien is ervoor
geopteerd om voor inburgering in 2001 geen mid-
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delenverhoging door te voeren. De krijtlijnen van
het decreet inburgering zijn nog niet bepaald, prog-
noses over de instroom van doelgroep-nieuwko-
mers op middellange termijn zijn er nog niet en
duidelijke indicaties over de reële kostprijs van in-
burgeringstrajecten zijn nog niet voorhanden,
waardoor het momenteel vrij moeilijk is om de ge-
wenste middelenstijging adequaat in te schatten en
in een groeimodel uit te zetten.

Besluit

De beslissing om gedurende twee jaar het inburge-
ringsbeleid binnen een experimenteel kader geba-
seerd op de Afsprakennota Inburgeringsbeleid van
21 juni 2000 vorm te geven, samen met de optie om
voor 2001 geen stijging van de middelen voor in-
burgering door te voeren, had tot gevolg dat er
naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2001
geen actieplan werd voorgelegd aan het Vlaams
Parlement.

Naar een decretale basis voor het inburgeringsbeleid

De Vlaamse regering gaat ervan uit dat de opstart-
periode 2000-2001 voldoende bijkomende gege-
vens moet verstrekken voor de uitwerking van een
decretale regeling voor het Vlaams inburgeringsbe-
leid. De Vlaamse regering blijft dan ook bij haar
intentie om een ontwerpdecreet in te dienen bij het
Vlaams Parlement, zodat vanaf 1 januari 2002 het
inburgeringsbeleid een decretale grondslag heeft.

Instrumenten

Om het decreet grondig en in maximale samen-
spraak voor te bereiden, worden een aantal instru-
menten ingeschakeld.

De interkabinettenwerkgroep Inburgering komt
maandelijks samen om de krijtlijnen van het de-
creet uit te tekenen. Het mee voorbereiden van het
decreet behoort eveneens tot de kernopdrachten
van de cel Inburgering. Deze cel gaat midden mei
2001 binnen de administratie Gezin en Maatschap-
pelijk Welzijn van start. Niet onbelangrijk hierbij is
dat enkele medewerkers uit de ontvangstbureaus
komen en dus over heel wat terreinkennis beschik-
ken.

Bij de voorbereiding van het decreet wordt daar-
naast ook aandacht besteed aan de nodige contac-
ten met het werkveld, met name de ontvangstbu-
reaus en de categoriale sector. Om dit contact te
structureren, werd een Platform Inburgering opge-
richt. Volgende partners maken deel uit van dit plat-
form : inburgeringscoördinatoren van de Provincia-

le Integratiecentra en het Vlaams Minderheden-
centrum, de opdrachthouder inburgering van VGC,
de coördinatoren van de ontvangstbureaus PINA
en Kompas Gent en de administratie. Het platform
wordt voorgezeten door een vertegenwoordigster
van mijn kabinet. De inburgeringscoördinatoren
van de PRIC's en VGC treden hier op als tussen-
schakel naar de ontvangstbureaus. Naast de voor-
bereiding van het decreet bespreekt dit platform
ook de uitvoering van het inburgeringsbeleid in de
experimentele fase.

Om het decreet wetenschappelijk te onderbouwen,
lopen momenteel twee onderzoeken. Ze worden
uitgevoerd door CICI (UG), lopen tot 15 juli 2001
en bouwen verder op vier nieuwkomersonderzoe-
ken die eind 2000 werden afgerond en op 22 febru-
ari laatstleden aan een ruimer publiek werden
voorgesteld (CICI : Centrum voor Interculturele
Communicatie en Integratie ; UG : Universiteit Gent
–  red.). Het betreft onderzoek naar de finaliteit en
naar de lokale vormgeving van het inburgeringsbe-
leid.

Bij het onderzoek naar de finaliteit van het inbur-
geringsbeleid staan volgende opdrachten centraal :

– conceptualiseren en operationaliseren van het
concept "inburgering" ;

– bepalen van de doelstellingen en taken van tra-
jectbegeleiding en van het profiel van de traject-
begeleider ;

– bepalen van de kwaliteitscriteria waaraan ont-
vangstbureaus en trajectbegeleiders moeten
voldoen ;

– uitwerken en ondersteunen van vormingspro-
gramma's voor de organisatie van een kwalita-
tief inburgeringsbeleid ;

– bepalen van de einddoelen van maatschappelij-
ke oriëntatie (MO) en voorstellen aanreiken
om deze einddoelen te operationaliseren.

Bij het onderzoek naar de lokale vormgeving van
het inburgeringsbeleid staan volgende opdrachten
centraal :

– aangeven hoe het inburgeringsbeleid op het ter-
rein gestalte kan krijgen ;

– ontwikkelen van indicatoren voor spreiding,
vestiging en uitbouw van ontvangstbureaus ;
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– nagaan of ontvangstbureaus kunnen/moeten in-
staan voor trajectbegeleiding van minderjarige
nieuwkomers ;

– in kaart brengen van de rol van de lokale en
provinciale overheden in het inburgeringsbeleid
in het algemeen, en bij de uitbouw van ont-
vangstbureaus in het bijzonder.

De onderzoeken worden opgevolgd door een geza-
menlijke stuurgroep waarin de kabinetten, de ad-
ministratie, VMC en VVP vertegenwoordigd zijn.
VVSG werd ook aangezocht.

(VMC : Vlaams Minderhedencentrum ; VVP : Ver-
eniging van Vlaamse Provincies ; VVSG : Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten  –  red.)

Al deze instrumenten, samen met de ervaringen
die we opdoen tijdens de experimentele fase, moe-
ten toelaten om begin november 2001 een ont-
werpdecreet inzake inburgering aan het Vlaams
Parlement voor te leggen.

Vraag nr. 124
van 8 maart 2001
van mevrouw PATRICIA CEYSENS

Interlandelijke adoptie  –  Beginseltoestemming
Kind en Gezin

Het decreet inzake interlandelijke adoptie van 15
juli 1997 voorziet in het afleveren van een beginsel-
toestemming door Kind en Gezin waaruit de be-
kwaamheid tot adopteren van de kandidaat-adop-
tant(en) blijkt.

Artikel 11, § 2 van dit decreet bepaalt dat, nadat de
kandidaat-adoptant een keuze heeft gemaakt tus-
sen een adoptie via gehele of gedeeltelijke bemid-
deling van een erkende adoptiedienst dan wel een
zelfstandige adoptie, de beginseltoestemming
samen met het gezinsrapport wordt overgezonden
aan ofwel de adoptiedienst, ofwel het door de kan-
didaat-adoptant aangebrachte buitenlandse con-
tact. Een gelijkaardige werkwijze is vervat in arti-
kel 28, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering
inzake interlandelijke adoptie van 20 oktober 1998.

Conform deze filosofie dient Kind en Gezin de be-
ginseltoestemming en het gezinsrapport dus te be-
zorgen aan buitenlandse contacten of buitenlandse
adoptiediensten, na onderzoek van deze contacten,
en dit op verzoek van de kandidaat-adoptant.

De kandidaat-adoptant wordt thans via een schrij-
ven vanwege Kind en Gezin ervan op de hoogte
gesteld dat hij een beginseltoestemming heeft ver-
kregen. In deze brief wordt aan de kandidaat-ad-
optanten gevraagd naar welke adoptiedienst de be-
ginseltoelating moet worden gezonden. Nergens in
deze brieven wordt echter melding gemaakt van de
tweede mogelijkheid die zowel het decreet als het
besluit vermeldt, namelijk het meedelen van de
beginseltoestemming aan het door de kandidaat-
adoptant aangebrachte buitenlandse contact.

Op die manier laat Kind en Gezin uitschijnen dat
slechts één wijze van werken decretaal is toegela-
ten, namelijk via een adoptiebureau. Dit is een ern-
stige vorm van desinformatie.

1. Waarom vermeldt Kind en Gezin in haar brie-
ven aan kandidaat-adoptanten de tweede moge-
lijkheid niet die werd genomen in zowel het de-
creet als het besluit terzake, namelijk de moge-
lijkheid tot aanbrengen van een buitenlands
contact ?

2. Welke maatregelen worden genomen om er-
voor te zorgen dat deze eenzijdige wijze om de
kandidaat-adoptieouders rond hun mogelijkhe-
den te informeren, stopt en wanneer ?

Antwoord

1. Kandidaat-adoptanten worden door Kind en
Gezin correct en volledig geïnformeerd over de
mogelijkheden van adoptie.

Ten eerste wordt de procedure voor zelfdoeners
beschreven in de informatiebrochure die elke
kandidaat-adoptant ontvangt.

Bovendien staat de procedure voor zelfdoeners
vermeld in de informatiemap die naar iedereen
die zich inschrijft in de procedure wordt toege-
stuurd.

Tevens wordt tweemaal per jaar een informatie-
dag georganiseerd, waar ook de procedure voor
zelfdoeners wordt toegelicht. Alle ingeschreven
kandidaten worden hiervoor uitgenodigd.

Kind en Gezin vermeldt de mogelijkheid van
zelfdoener in de brief niet opnieuw, aangezien
meestal de adoptiedienst vermeld staat in het
gezinsrapport of telefonisch werd meegedeeld.

Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 13  – 25 mei 2001 -1834-



Kind en Gezin gaat ervan uit dat de
kandidaat-adoptanten die deze informatie ont-
vangen, de procedure hiertoe dan ook kennen
en, indien ze hiervoor interesse hebben, dan
ook de aangewezen stappen zullen onderne-
men. In die gevallen staat bij de keuze van de
adoptiedienst dikwijls vermeld: "niet van toe-
passing".

2. Gelet op 1 wordt mijns inziens over de moge-
lijkheid van zelfdoener wel degelijk geïnfor-
meerd.

Vraag nr. 125
van 8 maart 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Federale sociale fondsen  –  Beleidscoördinatie

Minister Vande Lanotte wil één miljard uittrekken
voor de ondersteuning van de schuldbemiddeling
in de OCMW's. Het blijft echter de vraag of de fe-
derale overheid de schuldbemiddeling kan finan-
cieren, vermits dit in feite een bevoegdheid is van
de gemeenschappen.

De federale wet op het consumentenkrediet be-
paalt dat schuldbemiddeling enkel kan gebeuren
door advocaten, deurwaarders en notarissen, door
overheidsinstellingen of door particuliere instellin-
gen die daartoe door de bevoegde overheid zijn er-
kend. De Vlaamse Gemeenschap bepaalde dat in
Vlaanderen de OCMW's en de CAW's (centra
voor algemeen welzijnwerk) aan schuldbemidde-
ling kunnen doen.

Het is dus duidelijk dat bij het federale miljard
voor schuldbegeleiding vragen kunnen worden ge-
steld, én inzake bevoegdheidsoverschrijding én in-
zake het niet respecteren van de decreten van de
Vlaamse Gemeenschap.

1. Heeft de minister deze bezwaren reeds aan de
federale minister doorgegeven ?

2. Nam zij nog bijkomende maatregelen om de
Vlaamse regelgeving terzake te doen respecte-
ren ? Welke ?

3. Werden er afspraken gemaakt om dit in de toe-
komst te voorkomen ?

Antwoord

In zijn beslissingen van 5 april 2000 (voor de elek-
triciteit) en van 20 juli 2000 (voor het gas) heeft de
federale ministerraad het bedrag van de sociale
fondsen (het vroegere Hulpfonds) aanzienlijk ver-
hoogd. Het sociaal fonds voor elektriciteit werd
opgetrokken tot 1 miljard en het sociaal fonds voor
gas tot 720 miljoen. Deze beslissingen zijn geba-
seerd op de wetgeving met betrekking tot de libe-
ralisering van de gas- en elektriciteitsmarkt en val-
len onder de bevoegdheid van de staatssecretaris
voor Energie, de heer Deleuze.

Het lijkt mij niet meer dan logisch dat, naar analo-
gie van het vroegere Hulpfonds van het Controle-
comité voor de Elektriciteit en het Gas, deze mid-
delen ter beschikking worden gesteld teneinde het
afsluiten van gas en elektriciteit te bestrijden. Met
het decreet van 20 december 1996 inzake de rege-
ling van het recht op minimumlevering van elektri-
citeit, gas en water, wordt de werking van het
OCMW hieromtrent concreet ingevuld. Zo is er
onder meer een belangrijke rol weggelegd voor de
lokale adviescommissie die binnen het OCMW
wordt opgericht teneinde de situatie te beoordelen
alvorens te beslissen tot het al dan niet afsluiten.

De wijze waarop deze middelen over de OCMW's
worden verdeeld, is nog onderwerp van gesprek
binnen de federale regering en wordt opgevolgd
binnen de gemeenschappen en gewesten.

Als coördinerend minister voor armoedebestrij-
ding en minister bevoegd voor bijstand aan perso-
nen heb ik de Vlaamse regering alvast op de hoog-
te gebracht van de beleidsintenties van federaal
minister Vande Lanotte en staatssecretaris Deleu-
ze.

De minister-president van de Vlaamse regering en
ikzelf zullen binnen de bestaande overlegstructu-
ren de ontwikkelingen inzake de besluitvorming
rond bestemming van dit sociaal fonds van nabij
volgen. De nodige stappen worden ondernomen
opdat de beslissing van de federale regering in de
lijn ligt van de Vlaamse beleidsopties en regelge-
ving.

Vraag nr. 126
van 8 maart 2001
van de heer JACKY MAES

Kinderopvang  –  West-Vlaanderen

Kind en Gezin wil in 2001 duizend nieuwe plaatsen
in de gesubsidieerde kinderopvang toewijzen, na-
melijk 650 in diensten voor opvanggezinnen en 350
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in kinderdagverblijven. Maar aangezien er meer
aanvragen zijn dan toe te wijzen plaatsen, werd een
plannings- en programmatieoefening gedaan, waar-
bij alle gemeenten met een detecteerbaar tekort
aan kinderopvangplaatsen in kaart werden ge-
bracht.

Deze gemeenten werden gerangschikt naar grootte
van de tekortindex. Zo kreeg men een overzicht
van de zogenaamde wittevlekgemeenten in elke
provincie. De toewijzing van plaatsen is dus wel-
overwogen gebeurd binnen de beschikbare kredie-
ten. In de gemeenten met de grootste opvangte-
kortindex zijn de eerste duizend plaatsen toegewe-
zen in het kader van de meerjarenplanning.

Van alle geselecteerde initiatieven werd getoetst of
de aanvragen realistisch haalbaar zijn. Voor de ini-
tiatieven waaraan een principieel akkoord is toege-
wezen, komt het er nu op aan tot de realisatie over
te gaan. Zij werden daarover al aangeschreven en
krijgen tot eind april 2001 de tijd om te bevestigen
dat ze ingaan op het verzoek van de raad van be-
stuur van Kind en Gezin om de uitbreiding of het
nieuwe initiatief te realiseren.

1. Welke zijn de wittevlekgemeenten in de provin-
cie West-Vlaanderen ?

2. Hoeveel nieuwe plaatsen in de gesubsidieerde
kinderopvang werden er toegewezen in
West-Vlaanderen ? Hoeveel in de diensten voor
opvanggezinnen en hoeveel in kinderdagverblij-
ven ?

3. Welke initiatieven in West-Vlaanderen kregen
een principieel akkoord toegewezen tot uitbrei-
ding en welke een toewijzing tot nieuw initia-
tief ?

4. Welke van deze initiatieven hebben reeds hun
bevestiging gegeven aan Kind en Gezin ?

Antwoord

De vragen voor het creëren van nieuwe kinderop-
vangplaatsen worden behandeld in het globale
kader van een meerjarenplanning waardoor, ge-
spreid over vier jaar, tienduizend plaatsen zullen
worden bijgecreëerd in het Vlaamse opvangland-
schap.

Kind en Gezin berekende op basis van een plan-
nings- en programmatieoefening per provincie, per
gemeente een relatief tekort aan opvangplaatsen.
Mede op grond daarvan werden voor 2001 in de
gesubsidieerde sectoren kinderdagverblijven en
diensten voor opvanggezinnen duizend plaatsen
toegewezen, waarvan driehonderd in West-Vlaan-
deren (104 voor kinderdagverblijven en 196 voor
diensten voor opvanggezinnen).

1. In tabel 1 hierna gaat de lijst van de gemeenten
in de provincie West-Vlaanderen waarvoor een
tekort aan opvangplaatsen werd gedetecteerd.

2. In tabel 2 hierna gaat de lijst van de in de pro-
vincie West-Vlaanderen toegewezen plaatsen,
respectievelijk voor kinderdagverblijven en
voor diensten voor opvanggezinnen, waarbij
voor de kinderdagverblijven ook is aangegeven
of het om een capaciteitsuitbreiding of om een
nieuw initiatief gaat. Voor de diensten voor op-
vanggezinnen gaat het enkel om capaciteitsuit-
breiding.

3. Alle in bovenvermelde lijst geselecteerde voor-
zieningen kregen een principieel akkoord toe-
gewezen of zullen er nog een toegewezen krij-
gen. Het onderscheid heeft te maken met de in-
dividuele dossiersituatie, een principieel ak-
koord kan namelijk pas worden toegewezen op
het ogenblik dat een formele vraag daartoe is
ingediend.

4. De bevestigingen worden ingewacht tegen ui-
terlijk 30 april. Het is de bedoeling om in mei
een evaluatie voor te leggen aan de raad van be-
stuur.
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Tabel 1  –  West-Vlaamse gemeenten met tekortindex

Gemeente Inwoners Tekortindex Ziekenhuis- Kansarmoede- Totaal Onderwijs- Aanbod
bedden cijfer aantal index kinderop-

(in %) plaatsen vangindex

Mesen 977 - 91,51 0,00 7 190,93 22,89
Spiere-Helkijn 1.854 - 35,87 0,00 25 149,60 38,94
Staden 11.021 - 27,15 3,49 75 117,81 17,96
Meulebeke 11.009 - 18,38 2,18 108 115,40 27,50
Oostrozebeke 7.294 - 12,22 1,50 59 104,07 22,07
Anzegem 13.703 - 12,04 1,83 106 108,10 21,67
Menen 32.155 - 11,90 498 12,67 256 107,94 23,94
Kortrijk 75.099 - 10,19 1.238 4,66 825 117,42 33,95
Brugge 115.991 - 9,66 1.830 4,41 1.108 113,67 30,88
Zonnebeke 11.475 - 9,59 1,63 80 104,68 18,87
Moorslede 10.756 - 9,23 4,19 84 106,05 24,51
Koekelare 8.197 - 7,88 1,67 44 104,05 17,18
De Panne 9.760 - 7,73 8,33 66 107,56 24,61
Nieuwpoort 10.259 - 7,67 3,82 70 107,20 23,27
Oostende 67.304 - 7,11 990 8,46 379 111,28 21,22
Gistel 11.001 - 6,52 2,82 97 114,02 23,54
Waregem 35.830 - 5,62 279 2,55 405 113,32 33,76
De Haan 11.242 - 5,51 4,14 53 107,17 17,76
Knokke-Heist 32.936 - 5,50 192 5,82 240 104,04 25,52
Alvergingem 4.735 - 5,26 1,08 35 102,09 19,93
Tielt 19.241 -5,03 266 4,48 220 111,17 37,65
Jabbeke 13.530 - 4,98 1,65 113 102,96 23,94
Houthulst 8.922 - 4,01 4,79 35 94,20 11,44
Kortemark 12.234 - 3,73 60 2,77 56 96,92 14,30
Middelkerke 16.426 - 3,58 5,33 67 101,80 14,35
Roeselare 54.002 - 3,35 270 6,51 585 107,94 33,32
Torhout 18.822 - 3,22 197 2,36 189 109,72 32,83
Beernem 14.504 - 3,18 519 1,14 118 102,22 24,89
Poperinge 19.258 - 2,99 138 1,43 158 103,44 24,27
Izegem 26.584 - 2,20 945 2,22 241 103,17 28,28
Vleteren 3.597 - 1,51 2,78 32 105,69 28,42
Wielsbeke 8.815 - 0,95 6,73 92 98,35 29,14
Lendelede 5.479 - 0,91 1,16 87 123,61 48,47
Lo-Reninge 3.211 - 0,39 0,89 22 95,84 16,32

-1837- Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 13  –  25 mei 2001



Tabel 2  –  Toegewezen plaatsen West-Vlaanderen

DVO KDV

Aantal plaatsen Aantal plaatsen

Meulebeke en Tielt

DVO Meulebeke-Tielt-Wingene-Ruiselede-Pittem 28

Anzegem-Wielsbeke-Lendelede-Waregem-Kortrijk

DVO Harelbeke-Anzegem-Kortrijk-Kuurne-Waregem-Wielsbeke-
Lendelede-Zwevegem-Deerlijk 28

Menen

KDV Binnenhof : Menen 7

Kortrijk

KDV Rekollettenstraat, Kortrijk 18
KDV Budastraat, Kortrijk 28
KDV Damiaanstraat, Kortrijk 2
DVO : zie bij Anzegem

Brugge

DVO Brugge-Assebroek-Oostkamp 28
KDV Campus Sint-Jan, Brugge 49

Nieuw initiatief

Zonnebeke

DVO Zonnebeke-Ieper-Langemark-Wervik-Poelkapelle 28

De Panne-Nieuwpoort-Gistel-Koekelare

DVO De Panne-Nieuwpoort-Gistel-Koekelare-Diksmuide-Veurne 28

Torhout

DVO Torhout 28

Beernem

DVO Beernem 28

Totaal plaatsen West-Vlaanderen :

KDV 104

DVO 196

KDV : kinderdagverblijven ; DVO : diensten voor opvanggezinnen  –  red.
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Vraag nr. 128
van 8 maart 2001
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Kinderopvang  –  Faciliteitengemeenten

In de zes faciliteitengemeenten rond Brussel is er
blijkbaar een tekort aan Nederlandstalige kinder-
opvang. Zo is het mij bekend dat de opvang die in
Kraainem recentelijk door een VZW werd opge-
zet, heel veel succes heeft, ook bij kinderen van an-
derstaligen.

1. Verleent Kind en Gezin aan dergelijke initiatie-
ven financiële steun ?

2. Kan de minister meedelen welke bedragen
Kind en Gezin besteedt aan de opvang van Ne-
derlandstalige peuters in de zes afzonderlijke
faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand ?

3. Gaat er ook financiële steun van Kind en Gezin
naar Franstalige initiatieven ? Om welke bedra-
gen gaat het ?

Antwoord

Niet alleen in de zes faciliteitengemeenten, maar in
heel Vlaanderen is er momenteel een tekort aan
kinderopvang. Initiatieven die binnen de middelen
op de begroting van Kind en Gezin een principieel
akkoord en daarna een erkenning kunnen krijgen,
krijgen ook de reglementair bepaalde subsidies.
Vanuit deze overweging wordt geantwoord op de
drie voorliggende vragen.

1. Uit de inleidende tekst blijkt dat niet aan alle
kinderopvanginitiatieven een financiële steun
wordt gegeven of kan worden gegeven. De sub-
sidiëring van initiatieven in faciliteitengemeen-
ten wordt op een gelijkwaardige wijze behan-
deld zoals in de rest van Vlaanderen.

2. De erkende en gesubsidieerde voorzieningen in
de zes faciliteitengemeenten rond Brussel zijn :

Kinderdagverblijven

Kraainem
012309901 
't Kraaiennestje 
Lijsterbessenbomenlaan 35

Sint-Genesius-Rode 
012310101 
Crèche 
Kloosterweg 1

012310102 
Tinkelbel 
Gehuchtenstraat 170

Wemmel 
12310201 
Gemeentelijke Kinderkribbe 
Prins Boudewijnlaan 14

Diensten voor opvanggezinnen

032302701
DVO Halle-Hoeilaart-St.-Genesius-Rode

032400901
DVO Bertem-Huldenberg-Kortenberg- Kraai-
nem-Wezembeek-Oppem

Deze diensten hebben allebei als organiserend
bestuur :

Landelijke Beweging 
Postbus 104 
3000 Leuven

In de tabel hierbij vindt de Vlaamse volksverte-
genwoordiger het overzicht van de subsidies die
Kind en Gezin in 2000 aan deze voorzieningen
heeft betaald.

3. Binnen het kader van de taalwetgeving, waar-
aan Kind en Gezin gebonden is voor de erken-
ning en subsidiëring, kunnen enkel initiatieven
die voldoen aan de vereisten van de taalwetge-
ving in aanmerking komen voor subsidiëring en
erkenning.
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Subsidies boekjaar 2000

Dossiernr. Lonen en andere Werkingskosten Totaal

012310101
Crèche
Kloosterweg 1
1640 St.-Genesius-Rode 10.321.598 3.596.171 13.917.569

012310102
Tinkelbel
Gehuchtenstraat 170
1640 St.-Genesius-Rode 7.237.382 2.547.796 9.875.178

012310201
Gemeentelijke Kinderkribbe
Prins Boudewijnlaan 14
1780 Wemmel 10.323.587 4.076.883 14.400.470

Dossiernr. Lonen en andere Werkingskosten Totaal
administratiekosten

032302701
Halle-Hoeilaart-St.-Genesius-Rode 3.217.128 15.621.000 18.838.128

032400901
Bertem-Huldenberg-Kortenberg-
Kraainem-Wezembeek-Oppem 2.610.017 11.205.548 13.815.565
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Vraag nr. 129
van 8 maart 2001
van mevrouw PATRICIA CEYSENS

Stedelijk kinderdagverblijf Antwerpen  –  Incident

Via de media vernamen we dat een moeder haar
kind wilde afhalen bij een stedelijk kinderdagver-
blijf in Antwerpen en voor een gesloten deur
stond. Na enkele uren slaagde zij erin iemand van
het kinderdagverblijf te contacteren en stelde zij
vast dat haar kind te slapen werd gelegd in een af-
zonderlijk lokaal.

In een persreactie stelde Kind en Gezin formeel
dat dit zware gevolgen zou hebben en dat de er-
kenning van het kinderdagverblijf zou worden in-
getrokken.

1. Werd een onderzoek ingesteld naar deze zaak ?
Zo ja, wat was het resultaat ervan ? Welke fei-
ten bleken daaruit ? Welke actie ondernam
Kind en Gezin effectief ?

2. Welke lessen worden uit deze zaak getrokken ?

3. Bestaat er een centraal telefoonnummer voor
ouders die worden geconfronteerd met een der-
gelijk probleem ?

Antwoord

De zaak waarbij een kindje werd vergeten in een
crèche in Antwerpen heeft inderdaad een snelle re-
actie gekregen bij Kind en Gezin. Dergelijk feit
kan worden gerangschikt onder de ernstige inci-
denten. In deze gevallen hanteert Kind en Gezin
een bijzondere procedure. Het resultaat van deze
procedure behandel ik in volgorde van de door de
Vlaamse volksvertegenwoordiger gestelde vragen.

1. Gezien de ernst van de feiten is een onmiddel-
lijke inspectie gebeurd. Deze had tot doel de
juiste toedracht te leren kennen. Op grond van
deze bevindingen werd het organiserend be-
stuur in kennis gesteld van de eerste procedu-
restap, namelijk het voornemen om de erken-
ning in te trekken. Het organiserend bestuur
heeft daarop 30 dagen om te reageren.



Het bestuur werd uitgenodigd om daarbij voor-
al op drie vragen te antwoorden :

a) welke procedures zijn geldig in de crèche om
dergelijke feiten te vermijden ;

b) wat is er juist gebeurd, en hoe heeft de
crèche op de feiten gereageerd ;

c) wat onderneemt de voorziening voor de toe-
komst ?

De feiten wijzen erop dat door een menselijk
falen een kindje werd vergeten. De deur van het
afzonderingslokaal was dichtgegaan om het
kindje toe te laten rustig te slapen en opdat de
andere kinderen zich niet zouden bezeren aan
de deur. Een samenloop van omstandigheden
leidde ertoe dat het kindje dan uit het oog werd
verloren.

Het organiserend bestuur reageerde ondertus-
sen en op dit moment ligt het dossier voor bij de
raad van bestuur van Kind en Gezin.

2. Het organiserend bestuur heeft voor zich on-
middellijk lessen getrokken. Deze zijn gesitu-
eerd op het vlak van de inzet van het personeel,
op het vlak van het registreren van kindjes, op
het vlak van contacten met ouders en publiek.
Een telefoonnummer is permanent extra geaffi-
cheerd.

Kind en Gezin neemt de wijze waarop dergelijke
incidenten kunnen worden vermeden op in het
kader van de invoering van het kwaliteitsbeleid.
Het gaat hier immers over een element van de
processen die een voorziening moet ontwikkelen
rond de wijze waarop zij omgaat met kinderen,
met de veiligheid, met ouders. Daarbij zullen een
aantal praktische tips worden gegeven, die der-
gelijke incidenten moeten vermijden.

3. Een centraal nummer bij Kind en Gezin is wel-
licht geen haalbaar instrument om  dergelijke
feiten te vermijden. Kind en Gezin kan niet in-
staan voor elk mogelijk  incident in de kinder-
opvang en haar bereikbaarheid is bovendien be-
perkt tot kantooruren.

Het is ook niet de opdracht van Kind en Gezin.
De primaire opdracht om dergelijke feiten te
vermijden, ligt bij de voorziening zelf. Daar kan
ook het meest efficiënt en effectief worden op-
getreden.

Naast de actieve maatregelen om bepaalde fei-
ten te vermijden, is het passieve middel om te

allen tijde steeds bereikbare telefoonnummers
op een van buiten goed zichtbare wijze kenbaar
te maken, het middel dat de beste garantie
biedt. Informatie aan de lokale politie is een bij-
komende mogelijkheid.

Vraag nr. 131
van 15 maart 2001
van de heer JAN LOONES

Luchthaven Oostende  –  Vliegtuigemissies

Zie :
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw
Vraag nr. 116
van 15 maart 2001
van de heer Jan Loones
Blz. 1867

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van
Leefmilieu en Landbouw.

Vraag nr. 133
van 15 maart 2001
van de heer KRIS VAN DIJCK

OCMW-samenwerkingsverbanden  –  Welzijnszorg
Kempen

Met belangstelling volgden de nieuwe en uittre-
dende raadsleden van de OCMW's de gesprekken
op de regionale ontmoetingsdag in Malle over "in-
spiratie voor een draaiboek lokaal sociaal beleid".

Met trots verkondigden onze plaatselijke voorzit-
ter en raadsleden te mogen samenwerken met ui-
termate deskundig en gemotiveerd personeel.

Het verheugde hen te horen dat de visie van de mi-
nister op het ouderenbeleid vertrekt vanuit een
competentiemodel. Ouderen moeten zelf richting
kunnen geven aan hun leven, en hun ervaring en
deskundigheid moeten zolang mogelijk ter be-
schikking van de samenleving blijven staan. Oude-
ren moeten worden geholpen om zo lang mogelijk
zelfstandig thuis te blijven wonen, zelfs wanneer ze
zwaar zorgbehoevend worden. Dit is een visie die
wij allen met de minister delen en de gezins- en be-
jaardenhulp past bij ons in een geheel van thuis-
zorg en mantelzorg volgens de normen van het
nieuwe kwaliteitsdecreet.
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In onze gemeente zijn de diensten van het OCMW
zodanig uitgebouwd dat dit in hoge mate te realise-
ren is. Wij beschikken over een dienst gezins- en
bejaardenhulp ; poetshulp ; warmemaaltijdbedeling ;
alarmapparaten ; mindermobielencentrale ; toelage
voor thuisverzorging ; geïntegreerde pensioen- en
mindervalidendienst in het OCMW ; individuele
opvolging en coördinatie van de zorg ; samenwer-
kingsverbanden en overleg met private diensten,
huisdokters, aanhuisverpleegsters, PWA (plaatse-
lijk werkgelegenheidsagentschap), vrijwilligers, ...
samenwerking met het plaatselijk rusthuis voorziet
in korte opvang, men kan er gaan eten en hygiëni-
sche verzorging krijgen.

Indien we één schakel uit deze dienstverlening
halen, valt heel het systeem van zorgverlening. Het
verwonderde ons dan ook ten zeerste dat de minis-
ter aandringt op een fusie via Welzijnszorg Kem-
pen. Om kwaliteit te garanderen, willen wij alles in
het werk stellen om de autonomie van het eigen
OCMW te behouden.

Uiteraard hebben wij begrip voor de omliggende
gemeenten die niet beschikken over een dienst ge-
zins- en bejaardenhulp. Wij wensen ook met hen
overleg te plegen om een eventuele samenwerking
op te zetten.

1. In welke mate zijn de OCMW's die over een
eigen dienst voor gezinszorg beschikken, ver-
plicht in te stappen in het proefproject van Wel-
zijnszorg Kempen ?

2. Waarom stelt Welzijnszorg Kempen geen alter-
natief voor ?

3. In welke mate kan er rekening worden gehou-
den met het voorstel van de secretarissen van 25
mei 2000 ?

4. Wat zijn de consequenties voor de OCMW's die
voorlopig niet instappen, op het vlak van subsi-
dies, eventueel bijkomende uren en aanwerving
van bijkomend personeel ?

5. Is de minister zich bewust van de politieke con-
sequenties van de voorgestelde operatie ?
Wordt de zuilversterking van een bepaalde poli-
tieke groep door deze fusieplannen niet in de
hand gewerkt ?

6. Is de minister zich bewust van de onvermijdelij-
ke kwaliteitsvermindering van de dienstverle-
ning, indien de dienst voor gezinszorg wordt los-
gemaakt van de andere thuisdiensten, die nu

worden gecoördineerd door één begeleidend
maatschappelijk assistent ?

Antwoord

Op 31 januari 2001 stelde het OCMW van Dessel
aan de administratie dezelfde  vragen over de fusie
van de diensten voor gezinszorg. Het antwoord dat
de administratie formuleerde in haar brief van 9
maart 2001 aan de voorzitter van het OCMW van
Dessel wordt hierna kort toegelicht.

1. Momenteel wordt geen enkel OCMW dat min-
stens 3 VTE tewerkstelt, verplicht een samen-
werking aan te gaan met een overkoepelend
project. (VTE : voltijds equivalent  –  red.)

Fusioneren wordt van hogerhand dus niet opge-
legd, maar wel aangemoedigd.

Wanneer in de toekomst echter zou blijken dat
fusies en samenwerkingsverbanden een betere
werking garanderen, is het mogelijk dat er wel
nieuwe normen worden ingesteld.

2. Welzijnszorg Kempen hanteert een compromis-
model op basis van overleg tussen de betrokken
partijen.

Het betreft hier slechts een voorstel van model,
dat nog verder moet worden besproken en uit-
gewerkt.

3. Het tegenvoorstel van de secretarissen zoals
vermeld in het verslag van 25 mei 2000, is voor
de administratie niet zeer duidelijk. Zij vroeg
dan ook wat meer informatie hierover.

4. OCMW's die niet instappen in het project, on-
dervinden geen consequenties op het vlak van
subsidies, eventueel bijkomende uren en aan-
werving van bijkomend personeel.

5. Het project Welzijnszorg Kempen komt mij
over als een openbaar pluralistisch initiatief.

6. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet het geval
hoeft te zijn. Men zal wel duidelijke overleg-
structuren moeten in het leven roepen.

Bij een fusionering krijgt men immers te maken
met een grotere entiteit, waarbinnen het overleg
en de engagementen van de verschillende acto-
ren de kwaliteit van de dienstverlening moeten
waarborgen.
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Vraag nr. 136
van 15 maart 2001
van mevrouw SONJA BECQ

LOGO's  –  Stand van zaken

Het lokaal gezondheidsoverleg (LOGO) is op de
diverse locaties gestart, gestructureerd en raakt op
"kruissnelheid".

Kan de minister voor de verschillende LOGO's  –
provinciaal / per regio  –  het volgende meedelen.

1. Over welk grondgebied zijn die LOGO's ge-
structureerd ?

2. Welke concrete acties/doelstellingen werden in
2000 gerealiseerd en voor 2001 gepland ?

3. In welke mate worden specifieke doelgroepen
(bv. kansarmen, jongeren) in het overleg betrok-
ken of als doelgroep voor specifieke/algemene
acties meegenomen ?

4. Op welke wijze is een evaluatie van de werking
van de verschillende LOGO's gepland en vol-
gens welke criteria ?

Antwoord

1. Het is de bedoeling dat elke Vlaamse gemeente
tot een LOGO behoort, evenals Brussel. Zo kan
het gezondheidsbeleid, met inbegrip van de
werking rond gezondheidsdoelstellingen, op een
eenduidige manier worden uitgedragen en uit-
gevoerd.

LOGO's kunnen op verschillende manieren
worden ingedeeld. In de eerste plaats volgens
hun juridische structuur, vervolgens volgens hun
geografische inbedding. In de lijst hierna vindt
de Vlaamse volksvertegenwoordiger de ge-
meenten die tot een welbepaald LOGO beho-
ren.

Sommige LOGO's vallen onder een koepel-
structuur die een VZW is, andere vormen afzon-
derlijke VZW's. In de provincies Limburg en
Vlaams-Brabant en een gedeelte van Antwer-
pen werd er geopteerd voor een
koepelstructuur.

Limburgse Preventieve Gezondheidsraad VZW

– LOGO Noord-Limburg
– LOGO West-Limburg

– LOGO Zuid-Limburg
– LOGO Midden-Limburg
– LOGO Maasland

Gezondheidsnetwerk Vlaams-Brabant VZW

– LOGO 1 : Pajottenland  –  Zennevallei
– LOGO 2 : Asse  –  Vilvoorde  –  Druiven-

streek
– LOGO 3 : regio Leuven
– LOGO 4 : Tienen  –  Fruit- en Demerstreek

Lokaal Gezondheidsoverleg Provincie Antwer-
pen VZW

– LOGO Antwerpen-Noord
– LOGO Stad Antwerpen
– LOGO Mechelen
– LOGO Praam (Preventieve Acties Antwer-

pen Midden)

In de provincies Oost- en West-Vlaanderen en
in de Kempen koos men voor afzonderlijke
VZW's.

– LOGO Oostende-Veurne-Ieper-Diksmuide
– LOGO Roeselare-Tielt
– LOGO Brugge
– LOGO Kortrijk

– LOGO Zuid-Oost-Vlaanderen`
– LOGO Meetjesland
– LOGO Waasland
– LOGO Gent
– LOGO Aalst (nog op te richten in 2001)
– LOGO Dendermonde (nog op te richten in

2001)

– LOGO Noorderkempen
– LOGO Zuiderkempen

Voor het LOGO in Brussel werd tussen de
Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Ge-
meenschapscommissie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest een convenant afgesloten.
LOGO Brussels Hoofdstedelijk Gewest is geen
VZW, maar een openbare dienst.

2. De eerste reeks convenants werden afgesloten
op 1 december 1998. In veel gevallen was er
toen nauwelijks een VZW-structuur opgericht
die het LOGO zou vormen of onder haar hoede
nemen (koepelstructuur). Gedurende het eerste
werkingsjaar werd de aandacht toegespitst op
het vormen van teams die het LOGO moet on-
dersteunen.
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In het tweede werkingsjaar werd vooral aan-
dacht besteed aan het opmaken van het imple-
mentatieplan. Voornamelijk de invulling van de
indicatoren was arbeidsintensief. De plannen
werden tijdig ingediend bij de administratie en
waren van een vrij behoorlijke kwaliteit. Toch
zijn er enkele punten die voor verbetering vat-
baar zijn. In dit kader werd door de administra-
tie eind 2000 een werkgroep "indicatoren" op-
gericht. Het doel van deze werkgroep bestaat
erin concrete afspraken te maken betreffende
een volgend implementatieplan. Hierbij wordt
vooral aandacht besteed aan het gebruiksvrien-
delijker maken van de indicatoren en aan het
afspreken van een uniforme wijze van invulling.

Pas vanaf het derde werkingsjaar kon dit voor-
bereidend werk gaan renderen naar lokale actie
toe.

Een eerste stap hierbij is het bijeenbrengen van
de partners, hen overtuigen van de meerwaarde
van een LOGO (samen aan dezelfde doelstel-
lingen werken is efficiënter en effectiever dan
ieder op zich aan verschillende doelstellingen
werken), en afspreken met de partners welke
acties zullen worden gevoerd in het kader van
de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. De part-
ners laten samendenken, -werken en overeen-
komen is een tijdrovende, maar voor de LO-
GO's noodzakelijke voorwaarde om als LOGO
te kunnen slagen bij het mee helpen realiseren
van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

Tevens werden tijdens het derde werkingsjaar
onder andere volgende acties gevoerd :

Roken

– "Rookvrije klassen", waarbij jongeren wor-
den gestimuleerd en gemotiveerd om niet te
starten met roken

– het promoten van een rookbeleid op school

Gezonde voeding

– supermarktrondleidingen, waarbij de consu-
menten door een diëtist wordt gewezen op
de gezonde voeding in de rekken van een su-
permarkt

– gezonde voeding promoten bij kansarme,
jonge moeders

– organiseren van talrijke informatieavonden

– gezond ontbijt promoten op scholen

Ongevallenpreventie

– vuurwerkpreventie

– informatie : valpreventie bij ouderen

– acties rond CO-intoxicatie (CO : koolstofmo-
noxide  –  red.)

Vaccinaties

– acties rond tetanus, hepatitis, griepvaccinatie

Borstkankerscreening

Zolang de organisatie van de georganiseerde
preventieve borstkankerscreening niet volledig
geregeld was, konden de LOGO's hun sensibili-
seringstaak niet opnemen. De LOGO's dienden
evenwel een overeenkomst af te sluiten met een
regionaal screeningscentrum, wat ook bij alle
LOGO's gebeurd is.

In 2001 worden de acties voor 2000 voortgezet
en uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is de af-
sluiter van de actie "Rookvrije klassen" met een
wedstrijd. Nieuwe methodieken worden door
het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromo-
tie (VIG) aangereikt. Hierdoor kunnen LO-
GO's ook op andere terreinen werkzaam zijn :
campagne veilige speeltuinen gericht naar ou-
ders en uitbaters van speeltuinen, acties rond
brandwondenpreventie gericht naar kleuters en
ouders met als medium het leesboekje "Argus",
...

Daarnaast trachten de LOGO's scholen en be-
drijven te overtuigen om te werken rond de ge-
zondheidsdoelstellingen (rookbeleid, gezonde
voeding) binnen een globaal gezondheidsbeleid
(bv. gezondescholenproject).

LOGO's promoten het plaatsen van waterfon-
teintjes op scholen, geven advies aan huisartsen
betreffende rookstopbegeleiding, stimuleren ge-
zonde voeding bij kinderen tussen 0 en 2,5 jaar
door ouders te wijzen op het belang van gezon-
de voeding vanaf de geboorte, gemeentebestu-
ren worden gesensibiliseerd voor een vriendelij-
kere mobiliteit, de sensibilisering van de
vrouwen tussen 50 en 69 jaar wordt grondig
voorbereid in het kader van de georganiseerde
borstkankerscreening, de LOGO's worden inge-
schakeld om alle huisartsen en gynaecologen
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maximaal mee te betrekken in dit screenings-
programma.

3. Er werd in 2000 een werkgroep opgericht door
het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromo-
tie om methodieken/acties/... te zoeken om de
specifieke doelgroep van de kansarmen te be-
reiken.

In deze werkgroep, waarin ook de LOGO's ver-
tegenwoordigd zijn, werd ervoor gekozen om
acties/methodieken voor het realiseren van de
bestaande gezondheidsdoelstellingen zodanig
op te maken dat ze voor elke doelgroep van
toepassing zijn. In die zin worden de gezond-
heidsdoelstellingen ondersteund naar alle doel-
groepen toe. Tevens worden samenwerkingsver-
banden gezocht tussen de LOGO's en interme-
diairen die wel moeilijk bereikbare groepen
kunnen bereiken.

Ook in het LOGO Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west worden specifieke acties gevoerd om een
netwerk op te richten.

Naarmate de registratiegegevens zullen ver-
werkt zijn, zal elke LOGO voor de verschillen-
de gezondheidsdoelstellingen mogelijke hiaten
in het doelgroepenbereik kunnen opsporen.
Door hun kennis van het lokale terrein zijn de
LOGO's het best geplaatst om meer en meer
specifiek te gaan werken naar de nog niet be-
reikte groepen.

Ervaringen vanuit deze lokale werkingen kun-
nen dan via het VIG verder doorstromen naar
andere LOGO's.

4. Een eerste algemene evaluatie van de LOGO's
is vorig jaar door de administratie gebeurd bij
de indiening van de implementatieplannen van
de eerst opgestarte LOGO's.

LOGO's dienen mee te werken aan de vijf
Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en kunnen
ook eigen, lokale doelstellingen opstellen. Om
een evaluatie mogelijk te maken van de inzet
van de LOGO's betreffende de Vlaamse ge-
zondheidsdoelstellingen, werd een reeks indica-
toren opgesteld, waaronder een deel verplichte
en een deel facultatieve.

Momenteel is een werkgroep "indicatoren" op-
gericht, bestaande uit coördinatoren van een
aantal LOGO's, enkele mensen van het  Vlaams

Instituut voor Gezondheidspromotie, dat instaat
voor de aanreiking van de methodieken aan de
LOGO's voor drie van de vijf gezondheidsdoel-
stellingen, en een aantal mensen uit de admini-
stratie Gezondheidszorg.

Eén van de doelstellingen van deze werkgroep
is het voorbereiden van een volgend implemen-
tatieplan waarbij alle LOGO's volgens dezelfde
methodieken en gebruikmakend van dezelfde
bronnen gegevens kunnen aanleveren.

Logo's en deelnemende gemeenten

Antwerpen

Logo Antwerpen-Noord

Gemeenten : Brasschaat, Brecht Essen, Kalmt-
hout, Kappellen, Malle Ranst, Schilde, Schoten,
Stabroek, Wijnegem, Wuustwezel, Zandhoven,
en Zoersel 

Antwerpen (de wijken Luchtbal, Schoon-
broek-Rozemaai en de districten Ekeren, Be-
rendrecht, Zandvliet en Lillo)

Logo Stad Antwerpen

Gemeenten : Antwerpen-Centrum (uitz. Ant-
werpen-Noord en Linkeroever), Berchem, Bor-
gerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk

Logo Mechelen

Gemeenten/OCMW's : Aartselaar, Boom, Bon-
heiden, Bornem, Duffel, Hemiksem, Mechelen,
Niel, Putte, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands,
Sint-Katelijne-Waver, Willebroek

Logo Praam

Gemeentenbesturen van Antwerpen-Linkeroe-
ver, Berlaar, Boechout, Borsbeek, Edegem,
Heist-op-den-Berg, Hove, Kontich, Lier, Lint,
Mortsel, Nijlen, Wommelgem en Zwijndrecht

Kempen

Logo Noorderkempen

Gemeenten : Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse,
Dessel, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas,
Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turn-
hout en Vosselaar
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Logo Zuiderkempen

Gemeenten : Balen, Geel, Grobbendonk, He-
rentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal,
Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar en Westerlo

Vlaams-Brabant

Logo 1

Gemeenten : Affligem, Liedekerke, Ternat, Dil-
beek, Roosdaal, Lennik, Drogenbos, Gooik,
Sint-Pieters-Leeuw, Galmaarden, Pepingen, Lin-
kebeek, Beersel, Sint-Genesius-Rode, Halle,
Herne en Bever

Logo 2

Gemeenten: Asse, Opwijk, Merchtem, Wemmel,
Meise, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Grim-
bergen, Zemst, Vilvoorde, Machelen, Zaventem,
Wezembeek-Oppem, Kraainem, Tervuren,
Overijse en Hoeilaart 

Logo 3

Gemeenten : Boortmeerbeek, Keerbergen, Tre-
melo, Haacht, Rotselaar, Kampenhout, Steenok-
kerzeel, Herent, Kortenberg, Leuven, Bertem,
Bierbeek, Oud-Heverlee en Huldenberg

Logo 4

Gemeenten : Begijnendijk, Aarschot, Scherpen-
heuvel-Zichem, Diest, Bekkevoort, Tielt-Winge,
Lubbeek, Boutersem, Tienen, Hoegaarden, Lan-
den, Linter, Zoutleeuw, Geetbets, Kortenaken,
Glabbeek en Holsbeek

Brussel

Logo Brussels Hoofdstedelijk Gewest: stad
Brussel

Limburg

Noord-Limburg

Gemeenten : Lommel, Hamont-Achel, Neer-
pelt, Overpelt, Hechtel-Eksel, Peer, Bocholt,
Bree en Meeuwen-Gruitrode

West-Limburg 

Gemeenten : Leopoldsburg, Beringen, Ham,
Tessenderlo, Heusden- Zolder, Lummen, Halen,
Herk-de-Stad, Houthalen-Helchteren

Zuid-Limburg 

Gemeenten : Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Gin-
gelom, Alken, Wellen, Borgloon, Kortessem,
Heers, Bilzen, Hoeselt, Tongeren, Riemst, Her-
stappe en Voeren

Maasland

Gemeenten : Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stok-
kem, Maasmechelen en Lanaken

Midden-Limburg

Gemeenten: Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek,
Genk, Opglabbeek, As en Zutendaal

West-Vlaanderen

Logo Regio Oostende-Ieper-Veurne-Diksmuide

Gemeenten : Diksmuide, Houthulst, Koekelare,
Kortemark, Lo-Reninge, Ieper, Mesen, Poperin-
ge, Wervik, Zonnebeke, Heuvelland, Lange-
mark-Poelkapelle, Vleteren, Bredene, Gistel,
Ichtegem, Middelkerke, Oostende, Oudenburg,
De Haan, Alveringem, De Panne, Koksijde,
Nieuwpoort en Veurne

Logo Regio Brugge

Gemeenten : Beernem, Blankenberge, Brugge,
Damme, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedel-
gem, Zuienkerke en Knokke-Heist

Logo Regio Roeselare-Tielt

Gemeenten : Hooglede, Ingelmunster, Izegem,
Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare,
Staden, Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke,
Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke, Wingene en
Ardooie

Logo Regio Kortrijk

Gemeenten : Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Ha-
relbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen,
Waregem, Wevelgem, Zwevegem en Spiere-
Helkijn

Oost-Vlaanderen

Logo Zuid-Oost-Vlaanderen

Gemeenten : Brakel, Deinze, Zottegem, St.-Lie-
vens-Houtem, Ronse, De Pinte, Gavere, Herze-
le, Horebeke, Nazareth, Kluisbergen, Kruishou-
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tem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaar-
de, Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte, Zwalm,
Sint-Martens-Latem

Logo Stad Gent en deelgemeenten

Drongen, Gent-Brugge, Desteldonk, Menk-
donk, St.-Kruis-Winkel, Ledeberg, Mariakerke,
Oostakker, St.-Amandsberg, St.-Denijs-Wes-
trem, Wondelgem en Zwijnaarde

Logo Meetjesland 

Gemeenten : Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem,
Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem,
Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Zelzate en
Zomergem

Logo Waasland

Gemeenten: Beveren, Kruibeke, Lochristi, Lo-
keren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas,
Stekene, Temse en Wachtebeke

Logo Regio's Aalst en Dendermonde

Gemeenten: Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere,
Geraardsbergen, Haaltert, Lede, Ninove, Berla-
re, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laar-
ne, Lebbeke, Waasmunster, Wetteren, Wichelen,
Zele, Destelbergen, Melle, Merelbeke

Vraag nr. 137
van 15 maart 2001
van de heer FELIX STRACKX

VUB-onderzoek lichaamslengte  –  Opzet

De minister besliste om middelen vrij te maken om
de Vlamingen te meten. Op vragen als : "Hoe groot
moet een tienjarige eigenlijk zijn ? Worden we
steeds langer en is dat erg ? Schuift de leeftijd van
de eerste menstruatie nog steeds naar voor, of blijft
die constant", wenst de minister een antwoord te
krijgen.

Een team Vlaamse vorsers zal in opdracht van de
minister een studie aanvatten die over een periode
van vijf jaar twintigduizend kinderen en hun ou-
ders op een gestandaardiseerde manier zal meten.

1. Wat is de relevantie van een dergelijk onder-
zoek ?

2. Wat is de kostprijs van deze studie ?

3. Wat indien zou blijken dat onze jongeren nog
steeds groter worden, of juist niet ?

4. Hoe kan de uitslag van dit onderzoek worden
omgezet in concrete beleidsdaden ?

Antwoord

Situering

Bij besluit van de Vlaamse regering van 15 decem-
ber 2000 werd aan de Vrije Universiteit Brussel
een subsidie toegekend voor het uitvoeren van een
wetenschappelijk onderbouwde studie die moet
leiden tot actuele Vlaamse groeicurven voor de
leeftijdsgroepen 0 tot 3 jaar en 3 tot 21 jaar.

De studie loopt over een periode van vijf jaar (van
01.12.2000 tot 30.11.2005) en kreeg de volgende
specifieke opdrachten mee.

Inzake de groei en ontwikkeling van 0 tot 3 jaar :

– opstellen van referentiecurven voor lengte, ge-
wicht en hoofdomtrek bij jongens en meisjes,
alsook voor de groeisnelheid m.b.t. deze drie
parameters ;

– opstellen van referentietabellen voor de toena-
me van lengte, gewicht en hoofdomtrek tussen
willekeurige tijdstippen ;

– opstellen van conditionele groeinormen ;

– evalueren van migrantenkinderen op basis van
etnisch-specifieke groeicurven ;

– analyseren van de relatie tussen de groei van
jonge kinderen en omgevingsfactoren.

Inzake de groei en ontwikkeling van 3 tot 21 jaar :

– opstellen van referentiecurven voor lengte, ge-
wicht, Body Mass Index (BMI) bij jongens en
meisjes, alsook voor de groeisnelheid m.b.t.
lengte en gewicht ;

– opstellen van populatiespecifieke formules voor
de schatting van de "Target Height" of het fami-
liaal groeipotentieel, met inbegrip van het bere-
kenen van conditionele referentiecurven reke-
ning houdende met de lengte van de ouders ;

– opstellen van referentiecurven die de gemiddel-
de waarde en de verspreiding weergeven van
puberteitskenmerken ;
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– bepalen van de factoren die de groei beïnvloe-
den. In dit verband zullen de aspecten voeding,
omgevings- en genetische factoren en fysieke
activiteit specifiek worden onderzocht.

Het onderzoek is gesitueerd op het raakvlak van
niet minder dan vijf gezondheidsdoelstellingen van
de Wereldgezondheidorganisatie : een gezonde le-
vensstart, gelijkheid in gezondheid, vermindering
van niet-overdraagbare aandoeningen, een gezon-
de en veilige fysieke omgeving en een gezonder
leven.

Het belang van het opstellen van correcte groeicur-
ven is in andere landen reeds langer aan de orde.
Engeland is hierin toonaangevend geweest en in
Nederland heeft men recentelijk de Vierde Lande-
lijke Groeistudie afgesloten. In Vlaanderen wordt
dit dus de eerste grootschalige groeistudie.

De concrete vragen

1. De groei is een zeer belangrijke en gevoelige in-
dicator van de gezondheid van een kind of jon-
gere en van de globale gezondheid van de hele
bevolking. Een afwijkend groeipatroon of een
onevenwicht tussen groei en maturiteit is niet
alleen vaak het eerste signaal van een onderlig-
gende ziekte of psychosociaal dysfunctioneren,
maar kan ook een predictieve factor of zelfs een
determinant zijn voor later gezondheidsrisico's
of ziekten.

Zo is overgewicht op jonge leeftijd een predic-
tor voor overgewicht op latere leeftijd en geas-
socieerd met een aantal cardiovasculaire risico-
factoren, zoals hypercholesterolemie en hoge
bloeddruk. Verder is zwaarlijvigheid geasso-
cieerd met een verhoogd risico op het ontwik-
kelen van een aantal kankertypes, galstenen, ob-
structieve slaapstoornissen, trombo-embolische
aandoeningen en gewrichtsziekten. Onderge-
wicht en zwaarlijvigheid, maar ook een zeer
kleine of zeer grote gestalte, kunnen bovendien
de levenskwaliteit nadelig beïnvloeden en ge-
volgen hebben voor het sociaal, schools en pro-
fessioneel functioneren.

Zowel voor het beoordelen van de groei van ge-
zonde kinderen, als voor het opsporen en vroeg-
tijdig onderkennen van groeistoornissen, is het
onontbeerlijk om te beschikken over weten-
schappelijk correcte en actuele referentiegege-
vens. Voor de gezondheidszorg zijn groeirefe-
rentiecurven even essentieel als bijvoorbeeld re-
ferentiewaarden voor een bloedonderzoek.
Aangezien uit diverse studies in het buitenland

is gebleken dat er grote verschillen in groei en
groeisnelheid bestaan tussen (deel-)populaties,
zijn populatiespecifieke cijfers nodig en kan
men niet zomaar de referentiecurven uit het
buitenland overnemen.

De groeicurven die thans in Vlaanderen worden
gehanteerd, zijn verouderd en vaak onvoldoen-
de betrouwbaar, of verkregen bij een niet-repre-
sentatieve steekproef. Zij zijn achterhaald door
de seculaire groeiverschuivingen, die bovendien
een duidelijk sociaal gradiënt vertonen.

Uit studies in het buitenland is gebleken dat in
de meeste Europese landen de volwassen li-
chaamslengte verder toeneemt met 3 milimeter
tot 3,5 milimeter per decennium, dat deze toe-
name zich de voorbije decennia vooral heeft
voorgedaan in de lagere sociale klassen en dat
de tendensen zich niet alleen uiten in de gemid-
delde groeicurven, maar vooral in de onderste
grenzen van de "normale variatie". De juiste
schatting van de grenzen van normale variatie is
precies van belang voor het bepalen van de cut-
off waarden voor doorverwijzing van kinderen
naar gespecialiseerde groeicentra, voor het op-
sporen van eventuele groei- of maturiteitsstoor-
nis. Als parameter van volksgezondheid, en naar
een toekomstig gezondheidsbeleid toe, is het te-
vens belangrijk te weten in welke mate de socia-
le factoren heden ten dage nog steeds een rol
spelen.

Voor Vlaanderen bestaan over dit alles onvol-
doende gegevens. De metingen in het kader van
de gewone onderzoeken in de consultatiebu-
reaus van Kind en Gezin en de centra voor leer-
lingenbegeleiding (CLB) zijn van ontzettend
grote waarde voor de follow-up van de kinderen
in kwestie. Tevens kunnen ze dienstig zijn voor
een eerste ruwe schatting, maar ze kunnen niet
rechtstreeks worden gebruikt voor het opstellen
van nieuwe referentiecurven om de volgende
redenen :

– de reguliere consulten van de CLB's dekken
niet op een volledige en homogene wijze alle
leeftijden die nodig zijn om op een weten-
schappelijk verantwoorde en betrouwbare
manier referentiecurven op te stellen ;

– de meetapparatuur en meettechnieken ge-
bruikt door de diverse CLB's zijn mogelijk
niet volledig geharmoniseerd of gestandaar-
diseerd, hetgeen ook belangrijk is voor het
opstellen van referentiecurven ;
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– de begin- en eindfase van de groei kunnen
niet worden bepaald met de gegevens van
CLB's alleen ; daarom wil het project ook
gegevens van peuters betrekken via een sa-
menwerking met Kind en Gezin, en gege-
vens van jonge volwassenen via een samen-
werking met de VUB en KU Leuven (en mo-
gelijk andere bronnen) ; (VUB : Vrije Univer-
siteit Brussel : KU Leuven : Katholieke Uni-
versiteit Leuven  –  red.)

– referentiecurven dienen representatief te
zijn voor een bevolking en daarom dient de
samenstelling van de steekproef te voldoen
aan een statistisch verantwoorde steekproef-
name.

Er bestaat derhalve een dringende nood aan
nieuwe referentiecurven voor Vlaanderen.

2. De Vlaamse regering kende bij bovenvermeld
besluit aan de Vrije Universiteit Brussel een
subsidie van 20.130.000 frank toe voor perso-
neels- en algemene kosten, gespreid over de
looptijd van het onderzoek. Daarbovenop be-
draagt de eigen inbreng van de onderzoeks-
groep 11.456.407 frank, eveneens gespreid over
de looptijd van vijf jaar.

Van de subsidie verstrekt door de Vlaamse Ge-
meenschap gaat :

– 54 % naar personeel (1/2 wetenschappelijke
medewerker + 1 technicus A1) ;

– 25 % naar werking en uitrusting ;

– 21 % naar uitrusting van de centra (CLB's
en consultatiebureaus Kind en Gezin) voor
de aanschaf van nieuwe meetapparatuur om
verouderd of niet-gestandaardiseerd materi-
aal te vervangen.

De Vierde Landelijke Groeistudie in Nederland
kwam tot stand met een budget dat ongeveer
dubbel zo groot is.

3 en 4. Deze vragen worden gezien hun nauwe ver-
wevenheid samen beantwoord.

Zoals reeds vermeld, zijn geactualiseerde en re-
presentatieve referentiecurven in de eerste
plaats voor huisartsen, pediaters, consultatiebu-
reaus en CLB-artsen een onontbeerlijk wer-
kingstrument voor het volgen van de groei van
gezonde kinderen en het vroegtijdig detecteren
van groeistoornissen.

De nieuwe referentiecurven zullen leiden tot
een correctere diagnose van "te kleine" of "te
grote" gestalte, met als gevolg dat minder kin-
deren onnodig worden verwezen naar gespecia-
liseerde groeicentra. Een richtinggevende analy-
se van gegevens uit het medisch schooltoezicht
heeft immers aangetoond dat bij 8 % van de
kinderen een lengte werd gemeten die het 97ste

percentiel van de huidige (verouderde) referen-
tiecurven overtreft, terwijl men uiteraard ver-
wacht dat slechts 3 % van de gezonde kinderen
dit percentiel overschrijdt. Naast de economi-
sche effecten op kosten in de gezondheidszorg,
spreekt het voor zich dat een onnodige verwij-
zing naar een gespecialiseerd groeicentrum een
belangrijke psychologische weerslag heeft op
het betrokken kind en zijn omgeving, en bijge-
volg moet worden vermeden.

De relatie gewicht-lengte (in beeld gebracht
door de BMI, Body Mass Index) zal belangrijke
informatie opleveren inzake de graad van over-
gewicht in de Vlaamse bevolking en inzake de
eventuele toename van het aantal (pre)adoles-
cente meisjes met ondergewicht in het kader
van eetstoornissen. Door een gedifferentieerde
analyse zal een zicht worden verkregen op de
voedingsgewoonten en de sociale en andere fac-
toren die de groei in het algemeen en de proble-
matiek van over- of ondergewicht in het bijzon-
der beïnvloeden, zodat hierop in het kader van
een evidentie gesteund op doelmatig gezond-
heidsbeleid, beter gerichte acties inzake primai-
re en secundaire preventie kunnen worden
geënt.

In het kader van deze studie worden niet enkel
gegevens over lengte, gewicht en pubertaire
ontwikkeling verzameld, maar worden ook een
aantal sociodemografische en andere factoren
die de groei kunnen beïnvloeden, in het onder-
zoek mee opgenomen :

– ruraal/stedelijk karakter van het leefmilieu,

– beroeps- en studieniveau van de ouders,

– grootte van het gezin,

– rangorde van geboorte van het kind binnen
het gezin,

– geboortegewicht,

– gezondheidsparameters (aandoeningen, me-
dische behandelingen),
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– borstvoeding of flesvoeding voor peuters,

– zwangerschapsproblemen (voor peuters),

– rookgedrag en alcoholgebruik ouders,

– gebruik van de pil bij adolescente meisjes,

– eetstoornissen (boulemie of anorexia),

– kleine enquête over voedingsgewoonten,

– kleine enquête over fysieke activiteit
(sport/werk/transport),

– lengte van de ouders (via zelfmeting).

Dit luik van het onderzoek laat toe om op een
wetenschappelijke manier na te gaan welke van
deze factoren heden ten dage nog een signifi-
cante invloed hebben op de groeistatus van de
kinderen. De resultaten van deze studie zullen
derhalve interessante informatie opleveren, die
rechtstreeks bruikbaar is voor een preventief
gezondheidsbeleid voor de toekomst, en voor
het opstellen van een lijst van gezondheidsindi-
catoren.

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat, alhoe-
wel de studie gebeurt vanuit het oogpunt van de
gezondheidszorg, de resultaten eventueel ook
dienstig zijn in andere beleidsdomeinen (bv. in-
dien uit de geactualiseerde referentiecurven zou
blijken dat het standaard schoolmeubilair niet
meer aangepast is aan de gestalte van onze kin-
deren).

Conclusie

De resultaten van deze studie zullen leiden tot de
eerste representatieve referentiecurven van de nor-
male groei in Vlaanderen.

Gezien de omvang van de voorgestelde studie
(meer dan 2.000 peuters, kinderen, adolescenten en
jonge volwassenen), de wetenschappelijke aanpak
en de representativiteit van de gegevens, zullen de

curven een essentieel en betrouwbaar werkinstru-
ment en een standaard vormen voor het volgen van
de groei en tijdig opsporen van groeistoornissen,
en dit zowel in het kader van preventieve diensten
(bv. CLB's, Kind en Gezin), als in het kader van de
curatieve zorg door huisartsen en pediaters.

De resultaten van dit onderzoek zullen ook leiden
tot een standaardisering van de evaluatie van de
groei, door toepassing in heel Vlaanderen van de-
zelfde meetmethode. De realisatie van dit project
zal ook een aanbreng van knowhow via opleiding
en training van het verplegend personeel en de ge-
zondheidswerkers met zich meebrengen.

Om een doelmatig beleid te kunnen voeren, is het
essentieel eerst een stand van zaken op te maken,
om te weten welke heden ten dage de belangrijkste
determinanten zijn die de groei van kinderen beïn-
vloeden.

Vraag nr. 138
van 15 maart 2001
van mevrouw PATRICIA CEYSENS

Instellingen bijzondere jeugdbijstand  –  Bezettings-
graad

Minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit
plegen en door de jeugdrechter naar de gesloten
afdeling van een gemeenschapsinstelling worden
verwezen, kunnen niet steeds worden opgenomen
wegens capaciteitsgebrek.

Kan de minister mij, in aansluiting op mijn vraag
over deze problematiek van 24 november laatstle-
den (vraag nr. 27 ; Bulletin van Vragen en Antwoor-
den nr. 7 van 2 februari 2001, blz. 906  –  red.), nog
volgende informatie verschaffen ?

Wat is de huidige capaciteit van de verschillende
gemeenschapsinstellingen ?

Wat is de bezetting van deze instellingen over de
laatste vijf jaar, opgesplitst naar leeftijd en geslacht ?
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Antwoord

Bezetting van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand 
over de laatste 5 jaar (1996 tot 2000), opgesplitst naar leeftijd en geslacht

Gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol

Leeftijd De Hutten   –  gesloten (jongens) De Markt  –  open (jongens)
huidige capaciteit : 30 huidige capaciteit : 62

2000 1999 1998 1997 1996 2000 1999 1998 1997 1996

-12j 0 0 1 1 0 0 2 1 1 4
12 tot 13j 0 1 0 0 1 2 6 2 4 2
13 tot 14j 4 0 1 1 2 13 16 11 10 8
14 tot 15j 5 7 7 7 13 19 39 32 32 33
15 tot 16j 16 5 24 26 11 72 77 71 79 67
16 tot 17j 26 22 43 32 32 129 122 146 161 111
17 tot 17j6m 27 42 28 24 30 81 88 80 83 70
17j6m tot 18j 24 23 26 32 27 81 92 88 73 58
18j en + 2 1 0 2 0 3 2 1 4 2
onbekend 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Totaal 104 101 130 125 116 404 444 432 447 355

Gemeenschapsinstelling De Zande in Ruiselede en Beernem

Leeftijd Beernem   –  gesloten (meisjes) Ruiselede  –  open (jongens)
huidige capaciteit : 40 huidige capaciteit : 76

2000 1999 1998 1997 1996 2000 1999 1998 1997 1996

-12j 0 2 0 1 1 3 0 0 1 0
12 tot 13j 5 4 2 2 5 2 4 2 4 1
13 tot 14j 11 9 2 6 8 4 9 12 6 8
14 tot 15j 24 22 17 21 30 22 20 25 20 17
15 tot 16j 61 52 53 54 42 60 55 52 50 56
16 tot 17j 58 61 43 54 52 91 100 104 103 110
17 tot 17j6m 39 28 45 36 22 70 72 65 59 60
17j6m tot 18j 21 25 30 21 20 60 60 54 60 64
18j en + 0 2 1 1 0 1 1 2 5 2
onbekend 5 2 0 0 0 12 0 0 0 0

Totaal 224 207 193 196 180 325 321 316 308 318
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Vraag nr. 139
van 21 maart 2001
van mevrouw BRIGITTE GROUWELS

Union Minière Hoboken  –  Milieu en gezondheid

Het oriënterend gezondheidsonderzoek dat op 20
november 2000 werd voorgesteld door het inter-
universitair consortium (KU Leuven, Universiteit
Gent en Universiteit Antwerpen), samen met de
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

(VITO) en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne
(PIH), toont duidelijk aan dat zowel bij jongeren
als bij volwassenen gezondheidseffecten worden
vastgesteld ten gevolge van milieuvervuiling. Deze
resultaten als geheel zijn een reden tot ongerust-
heid, maar zijn niet eenduidig te interpreteren en
vergen verdere opvolging.

Deelresultaten van het onderzoek bevestigen ech-
ter ten overvloede een lang bekende problematiek,
met name de vervuiling door zware metalen in Ho-



boken. Het gezondheidsonderzoek toont niet al-
leen duidelijk aan dat er een verhoogde concentra-
tie aan lood wordt gevonden in het bloed van de
bevolking, maar tevens dat bepaalde effectparame-
ters significant zijn verhoogd. Met name parame-
ters die de nierfunctie volgen, vertonen een signifi-
cante stijging.

De historische vervuiling is reeds decennialang be-
kend. De emissie duurt nog steeds voort en de nor-
men worden geregeld overschreden, volgens me-
tingen van de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM). De vervuiler is reeds lang geïdentificeerd :
het betreft de non-ferro industrie en met name
Union Minière in Hoboken. Het betrokken bedrijf
diende een aanvraag voor een vergunning in om
een bijkomende smelter van een andere locatie in
België over te brengen naar Hoboken.

1. Vindt de minister het noodzakelijk om in deze
situatie nog bijkomend onderzoek af te wachten
vooraleer acties te ondernemen ?

2. Is het verantwoord dat in deze omstandigheden
een bijkomende activiteit die een belasting van
zware metalen met zich meebrengt, zou worden
opgestart in een reeds zwaar vervuild gebied ?

3. Welke stappen onderneemt de minister om de
gezondheid van de plaatselijke bevolking niet
verder schade toe te brengen ?

4. Is het opleggen van strikte voorwaarden bij de
vergunning een voldoende waarborg, gezien de
historiek die het bedrijf heeft inzake de nale-
ving van emissienormen ?

N.B Deze vraag werd eveneens gesteld aan me-
vrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmi-
lieu en Landbouw.

Antwoord

Het dossier "gezondheid en milieu Hoboken", en
meer bepaald de vervuiling van de wijk Moretus-
burg, is een typevoorbeeld van een historische mi-
lieuvervuiling, met name een belangrijke ertsver-
werkende industrie in combinatie met bewoning in
de onmiddellijke omgeving van het bedrijf.

De bedrijvigheid van de lokale Union Minière-ves-
tiging dateert reeds van eind vorige eeuw en heeft
geleid tot een ernstig milieuprobleem, met aanwijs-
bare gezondheidsproblemen. Op basis van de
risico-inschatting die over de jaren heen gebeurd is,
hebben de respectieve beleidsverantwoordelijken

er in de feiten voor gekozen om niet in te grijpen
op het niveau van de urbanistische aspecten van de
wijk, maar zich wel toe te leggen op de sanering
van het bedrijf. Terzelfder tijd werd geopteerd voor
informatieverspreiding naar de lokale bevolking,
alsook voor een bewakingsmodel waarbij halfjaar-
lijks het loodgehalte in het bloed van de kinderen
werd onderzocht.

Ondanks belangrijke saneringen, blijkt dat ook nu
nog de blootstelling aan zware metalen leidt tot
een overschrijden van de gezondheidsnormen. Een
aanzienlijk deel van deze blootstelling is thans het
gevolg van de geaccumuleerde hoeveelheid lood-
stof in de wijk zelf; met andere woorden : de wijk
zelf is een secundaire bron van loodcontaminatie
geworden. De accumulatie per tijdseenheid is over
de jaren heen sterk afgenomen, maar in absolute
hoeveelheden is er nog steeds sprake van accumu-
latie. De recente halfjaarlijkse onderzoeken van de
kinderen van de wijk bevestigen het gezondheidsri-
sico.

Net zoals in het verleden, valt de opvolging van de
problematiek niet uitsluitend binnen mijn be-
voegdheden en valt een belangrijk deel van de sa-
nering onder de bevoegdheid van collega Vera
Dua, bevoegd voor het leefmilieubeleid.

Met deze schets van de problematiek in het achter-
hoofd geef ik de Vlaamse volkvertegenwoordiger
graag een antwoord op de door haar gestelde vra-
gen.

1. De analyse van de recente rapporten heeft ge-
leid tot de vaststelling dat het niet nodig is om
verder onderzoek af te wachten om verdere ac-
ties te ondernemen op het niveau van de wijk
en het bedrijf.

2. Elke bijkomende activiteit die een extra belas-
ting van de omgeving en een extra blootstelling
van de bevolking aan zware metalen zou mee-
brengen, is vanuit een volksgezondheidsper-
spectief krachtdadig en absoluut te verwerpen.

Het bedrijf heeft, zoals de Vlaamse volksverte-
genwoodiger terecht opmerkt, plannen om een
bijkomende smeltoven te plaatsen. Dit dossier
bevindt zich echter nog op het niveau van de
planning. Indien het bedrijf een milieuvergun-
ning wenst aan te vragen voor deze bijkomende
activiteit, zal dat gebeuren volgens de geldende
Vlarem-bepalingen, bij het provinciebestuur.

Het is de bestendige deputatie van de provincie-
raad van Antwerpen die in eerste aanleg be-
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voegd is in deze aangelegenheid en dienaan-
gaande op basis van de adviezen van verschil-
lende overheidsdiensten, waaronder de Vlaamse
Gezondheidsinspectie, en van de bevolking een
gemotiveerde beslissing zal moeten nemen. In
geval van beroep tegen deze beslissing door bij-
voorbeeld het bedrijf, een adviserende over-
heidsdienst of omwonenden, is het de Vlaamse
minister bevoegd voor Leefmilieu die de uitein-
delijke beslissing zal dienen te nemen aangaan-
de de milieuvergunningsaanvraag.

3. Vanuit volksgezondheidsoverwegingen zijn bij-
komende en versnelde brongerichte maatrege-
len, onder meer ter hoogte van de fabriekster-
reinen, duidelijk nodig voor een gezondmaking
van de situatie in Hoboken.

Indien we ervan uitgaan dat aan de bewoning
als dusdanig niet wordt getornd, en vermits be-
woning steeds een samenleven impliceert van
alle leeftijdsgroepen met alle nodige voorzienin-
gen, is er ook een dringende interventie nodig
ter hoogte van de woonzone. Dit impliceert een
grondige decontaminatie van de gronden en van
de woningen, die bovendien hoogstwaarschijn-
lijk in de toekomst zal moeten worden her-
haald. Ook het nemen van maatregelen naar
een lokale school toe, is dan nodig. Ten slotte is
een verdere intensieve informatieverstrekking
aan de bewoners omtrent de individuele pre-
ventiemaatregelen nodig, alsook een aangehou-
den periodieke screening van de kinderen uit de
wijk, om deze zo nodig vroegtijdig te kunnen
doorsturen voor medische opvolging.

Zoals ik reeds zei, behoort deze problematiek
niet louter tot mijn bevoegdheid en zijn de sa-
neringsaspecten zelf vooral een bevoegdheid
van de diensten van collega Vera Dua.

Binnenkort wordt er dienaangaande dan ook
overleg opgestart, om mogelijkheden en hinder-
nissen te verkennen.

4. Het is duidelijk dat het opleggen van strikte uit-
batingsvoorwaarden geen sluitende waarborg
biedt voor het afwenden van dit probleem.
Naast de regelgeving, zijn ook regelopvolging
en handhaving noodzakelijk. Op het niveau van
het bedrijf dienen de saneringsinspanningen
strikt te worden doorgevoerd. Een gedegen con-
trole en toezicht vanwege de overheidsdiensten
door de afdeling Milieu-inspectie van de admi-
nistratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbe-
heer en de Gezondheidsinspectie van de admi-

nistratie Gezondheidszorg, zijn dan ook meer
dan ooit noodzakelijk.

Op Europees niveau zal de nieuwe dochter-
richtlijn 1999/30 betreffende SO2, NO2, PM10 en
Pb voor lood in de lucht ingaande vanaf 1 janu-
ari 2005, een bijzondere verstrenging inhouden
van de nu gehanteerde normen. Enkel wanneer
dit lokaal gepaard gaat met een zeer strikt door-
gevoerde sanering en controle hierop, kan een
voldoende waarborg worden geboden voor het
terugdringen van de huidige en toekomstige ac-
cumulatie van zware metalen in het gebied.

(SO2 : zwaveldioxide ; NO2 : stikstofdioxide, PM :
Particulate Matter = zwevende deeltjes ; Pb : lood
–  red.)

Vraag nr. 141
van 21 maart 2001
van mevrouw PATRICIA CEYSENS

Kind en Gezin  –  Ondersteuning tijdschrift

Het tweemaandelijks tijdschrift "1001 Dagen uit
het Leven van een Kind" wordt uitgegeven door
Little Planet NV. Het tijdschrift werd ongeveer een
jaar geleden gepubliceerd, met ondersteuning van
Kind en Gezin.

Vandaag stel ik vast dat het logo van Kind en
Gezin niet langer op het tijdschrift voorkomt.

1. Sinds wanneer is het logo van het tijdschrift ver-
dwenen ?

2. Zijn er inhoudelijke gronden voor het verdwij-
nen van het logo, en dus van de ondersteuning
van Kind en Gezin ?

Antwoord

1. Het logo op het tijdschrift "1001 Dagen uit het
Leven van een Kind" is verdwenen sinds mei
2000.

2. Er zijn geen inhoudelijke gronden voor het ver-
dwijnen van het logo. De NV Little Planet
vroeg Kind en Gezin echter het tijdschrift te
verdelen via de consultatiebureaus, en daar kon
Kind en Gezin niet op ingaan omdat de return
die Little Planet daarvoor bood geen meerwaar-
de verschafte aan Kind en Gezin.
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Vraag nr. 142
van 21 maart 2001
van mevrouw RIA VAN DEN HEUVEL

Welzijnsvoorzieningen  –  Sectorale erkennings-
voorwaarden

Het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteits-
zorg in de welzijnsvoorzieningen vraagt een aan-
passing van de sectorale erkenningsvoorwaarden.
Hiervoor werd in een periode tot 31 december
1999 voorzien.

1. Voor welke sectoren is het overleg afgerond en
is de aanpassing aan het kwaliteitsdecreet gefi-
naliseerd ?

2. Op welke wijze werden de erkenningsvoorwaar-
den aangepast ?

3. Voor welke sectoren dienen nog aanpassingen
aan de regelgeving te gebeuren en waarom
lopen die vertraging op ?

4. Wordt ondertussen "kwaliteit" voldoende gega-
randeerd ?

Antwoord

Het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteits-
zorg in welzijnsvoorzieningen voorziet in twee be-
langrijke perioden : een eerste periode van drie
jaar waarbij de sectorale erkenningsvoorwaarden
dienen aangepast te worden, en een tweede perio-
de van drie jaar waarbij de welzijnsvoorzieningen
de bepalingen van dit decreet moeten implemente-
ren.

Tijdens de eerste periode werd voor alle sectoren
via overleg invulling gegeven aan de verplichting
om verantwoorde hulp- en dienstverlening aan te
bieden (hetgeen decretaal werd bepaald als gebrui-
kersgericht, effectief, efficiënt en continu) en het
ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid gebaseerd op
systematiek.

Dit overleg is voor alle sectoren afgerond (met uit-
zondering van de nieuwe sector Dienstencentra)
en resulteerde in de sectorale minimale kwaliteits-
eisen enerzijds en in de minimale vereisten inzake
handboek en kwaliteitssysteem anderzijds.

In de nieuwe sector Dienstencentra zal het overleg
gefinaliseerd zijn tegen eind juni 2001.

De invoering van deze kwaliteitselementen in de
sectorale regelgeving noopt tot intens regelgevend
werk, waarbij voor een aantal sectoren de termij-
nen bepaald in artikel 7, § 1, tweede lid van het
kwaliteitsdecreet met maximaal twee jaar werden
verlengd vanaf 1 januari 2000.

Bij besluit van de Vlaamse regering van 24 maart
2000 (bijlage 1) voor :

– de consultatiebureaus en steunpunten voor het
jonge kind ;

– de kinderdagverblijven ;

– de diensten voor opvanggezinnen ;

– de initiatieven voor buitenschoolse kinderop-
vang ;

– de vertrouwenscentra kindermishandeling ;

– de adoptiediensten ;

– de centra voor kinderzorg en gezinsondersteu-
ning.

Bij besluit van de Vlaamse regering van 9 maart
2001 (bijlage 2) voor :

– het algemeen welzijnswerk ;

– de bijzondere jeugdbijstand ;

– het Vlaams Overlegcentrum Etnisch-culturele
Minderheden, integratiecentra en integratie-
diensten ;

– het maatschappelijk opbouwwerk ;

– de voorzieningen voor bejaarden ;

– de voorzieningen in de thuiszorg ;

– de diensten voor oppashulp.

De ontwikkeling van de sectorspecifieke minimale
eisen gebeurde in overleg met de sectoren (princi-
pe van de samenspraak), de introductie in de sec-
torale regelgeving uit het oogpunt van de principes
van responsabilisering en herregulering.

Het aanpassen van de sectorale regelgeving veron-
derstelt niet alleen het introduceren van de mini-
male kwaliteitseisen, maar terzelfder tijd een gron-
dige revisie van de zeer gedetaileerde regelgevin-
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gen, met screening en aanpassing van bestaande
decreten en besluiten.

De vraag of ondertussen de kwaliteit voldoende is
gegarandeerd, moet worden bekeken in het licht
van de stelling dat welzijnsvoorzieningen steeds
hebben getracht de best mogelijke hulp- en dienst-
verlening aan te bieden, en dat de welzijnssector in
het algemeen prat kan gaan op een vrij hoge pro-
fessionaliteit gekoppeld aan engagement en ver-
antwoordelijkheid.

Het principe stellen dat de zorgbehoefte het uit-
gangspunt is en het aanbieden van een maatzorg
vanuit de vraag van de gebruiker maken verande-
ring noodzakelijk op het niveau van zorgorganisa-
tie en zorginhoud. In die zin moeten de verschillen-
de ad hoc inspanningen om de hulp- en dienstver-
lening te verbeteren, worden omgezet in een syste-
matisch kwaliteitsbeleid, waarbij de verantwoorde-
lijkheid voor het aanbieden van verantwoorde
hulp- en dienstverlening wordt gelegd bij de orga-
nisatie die dit beleid uitbouwt in samenspraak met
de relevante actoren : gebruikers, professionals en
management.

Responsabilisering betekent evenwel ook afleggen
van verantwoording en aantoonbaar maken van de
geleverde kwaliteit, waarbij indicatoren en meet-
instrumenten moeten worden ontwikkeld.

Om voorzieningen te ondersteunen in de imple-
mentatie van hun kwaliteitsbeleid worden dit jaar
opnieuw middelen ter beschikking gesteld van de
verschillende koepels, in afwachting van de realisa-
tie van een centrum voor kwaliteitszorg. Het is de
bedoeling om dit instituut operationeel te laten zijn
in 2002.

Daarnaast staat ook een grondige bijsturing van de
overheidsinspectie op het programma, waardoor
de essentiële taak van kwaliteitscontrole via ge-
bruik van wetenschappelijk onderbouwde instru-
menten optimaler kan worden ingevuld.

(Bovenvermelde bijlagen liggen ter inzage bij het
Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement,
dienst Schriftelijke Vragen  –  red.)

Vraag nr. 144
van 22 maart 2001
van mevrouw SIMONNE JANSSENS-VANOPPEN

Mobiliteitssubsidies- –  Stand van zaken

Onlangs ontving de minister 36 miljoen in het
kader van maatregelen voor toegankelijkheid en
mobiliteit.

Dit budget moet momenteel nog worden besteed.

1. Hoever staat het met de aanwending van de
middelen ?

Welke voorstellen heeft de minister in petto
voor de besteding ervan ?

2. Bestaan er plannen om het budget te verdelen
onder de Vlaamse provincies ?

Met een eigen inbreng van 3 miljoen zou dit
neerkomen op 10 miljoen per provincie voor
subsidies betreffende mobiliteit en toeganke-
lijkheid. Provincies kunnen zo hun eigen accen-
ten leggen en doeltreffende maatregelen nemen
naar aanleiding van concrete noden en behoef-
ten (bv. provinciale taxicheques).

Antwoord

1. Via de regeringsbeslissing VR/PV/2000/31  –
punt 3 van 25 juli 2000, werd ik gelast om, bin-
nen het beschikbare krediet van 34,6 miljoen,
een reglement uit te werken met het oog op het
verlenen van een gedeeltelijke subsidie aan pri-
vate en/of publieke initiatieven die in de groot-
stedelijke, randstedelijke en kleinstedelijke ge-
bieden van Vlaanderen een dienstverlening aan-
bieden inzake aangepast vervoer voor personen
met een beperkte mobiliteit.

In uitvoering van deze beslissing werd door Ge-
lijke Kansen in Vlaanderen een regeling uitge-
werkt, die vervolgens op 15 december 2000 door
de Vlaamse regering werd goedgekeurd (cfr.
VR/PV/2000/51  –  punt 22).

Deze regeling omvat een Subsidiegids 2001, die
de voorwaarden bepaalt waaraan initiatieven
moeten voldoen om in aanmerking te komen
voor een gedeeltelijke subsidiëring in het wer-
kingsjaar 2001, en die de wijze van budgetverde-
ling voor het betrokken jaar vaststelt.

De gids maakt deel uit van een breder stappen-
plan waarbinnen de richtlijnen voor subsidië-
ring, met het oog op de uitbouw van een ge-
biedsdekkend aangepast vervoersysteem en re-
kening houdende met het beperkt beschikbaar
budget, jaarlijks kunnen worden geëvalueerd en
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bijgestuurd, en dit binnen een tijdspanne van
vijf jaar.

Zo wordt de optimalisering van de subsidiere-
geling afhankelijk gesteld van :

– de bevordering van de toegankelijkheid van
het reguliere openbare vervoersaanbod zoals
bepaald binnen het decreet op de basismobi-
liteit.

De regeling gaat immers uit van de inclusie-
ve basisvisie dat het aangepast vervoer een
dienstverlening is supplementair aan het re-
guliere openbare netwerk, op plaatsen waar
dit netwerk niet voldoet aan de specifieke
noden van personen met een handicap ;

– de invulling, op korte termijn, van een aantal
ontbrekende essentiële gegevens in het dos-
sier (waaronder de bepaling van de doel-
groep voor aangepast vervoer op basis van
een gefundeerd  behoefteonderzoek) en van
de opstart en/of verdere concretisering van
een aantal noodzakelijke samenwerkingsver-
banden en cofinancieringssystemen met pro-
vincies, gemeenten, De Lijn en gesubsidieer-
de initiatieven inzake aangepast vervoer.

De subsidieregeling 2001 draagt, als overgangs-
regeling, de mogelijkheid in zich om het beperkt
beschikbaar budget op een efficiënte wijze te
verdelen over bestaande initiatieven inzake
aangepast vervoer. Hun wordt de mogelijkheid
geboden om, mits een financiële ondersteuning,
de kwaliteit van hun dienstverlening te verbete-
ren en te werken binnen vooropgestelde  nor-
men inzake veiligheid, toegankelijkheid en ser-
vice, waarbij bovendien een minimale eenvor-
mingheid in dienstverlening tussen de gesubsi-
dieerde initiatieven wordt gewaarborgd. Via die
weg maak ik dit jaar een begin met een gefa-
seerde en gestructureerde uitbouw van een aan-
gepast vervoersysteem voor personen met een
beperkte mobiliteit in Vlaanderen.

De Subsidiegids 2001 werd inmiddels vanuit
Gelijke Kansen in Vlaanderen verspreid over
de verschillende Vlaamse gemeenten, OCMW's,
mindermobielencentrales, bestaande organisa-
ties inzake aangepast vervoer, enzovoort. Subsi-
dieaanvragen kunnen tot 1 juni 2001 worden be-
zorgd aan Gelijke Kansen in Vlaanderen, waar-
na ze zullen worden geëvalueerd en de subsidie-
budgetten kunnen worden toegekend. Op dat
ogenblik kan ook de samenwerking tussen de
gesubsidieerde organisaties onderling en deze

met De Lijn en de betrokken gemeentebestu-
ren, zoals vooropgesteld in voormeld stappen-
plan, op gang worden gebracht en zullen we
zicht krijgen op de mogelijkheden inzake
geografische spreiding van bestaande initiatie-
ven en op de lacunes daarbij.

2. In uitvoering van voormeld stappenplan werd
inmiddels, met het oog op de uitbouw van een
afdoend cofinancieringssysteem, concreet over-
leg gestart met de verschillende provinciebestu-
ren, en dit zowel op politiek als op administra-
tief niveau.

De provincies zullen bovendien actief worden
betrokken bij de inhoudelijke evaluatie van de
huidige regeling en de mogelijke bijsturingen
naar het volgende werkingsjaar, waarbij de op-
portuniteit om het budget beschikbaar op de
begroting van de Vlaamse overheid te verdelen
over de verschillende provinciebesturen, in
overweging zal worden genomen.

De evaluatie van het volledige concept wordt
eveneens afhankelijk gesteld van onder meer :

– de resultaten van het wetenschappelijk be-
hoefteonderzoek dat werd uitgeschreven en
waarvan de toekenningsprocedure inmiddels
loopt.

Met het oog op een eventuele afstemming
van de subsidieverdeling op de regionale
noden en de effectieve gebruikersgroep in de
toekomst, zal binnen dit onderzoek de doel-
groep voor aangepast vervoer uit het oog-
punt van een maximaal toegankelijk open-
baar net worden gedefinieerd en in kaart ge-
bracht. Parallel hiermee wordt eveneens het
huidige concept rond de subsidieverdeling
geëvalueerd, waarbij ook alternatieven (bv.
taxicheques) in rekening zullen worden ge-
nomen ;

– verder overleg met betrokken actoren als
VVSG, De Lijn, de administratie Wegen en
Verkeer ; (VVSG : Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten  – red.)

– de praktische uitwerking en resultaten van
de subsidieregeling 2001.

Vraag nr. 145
van 22 maart 2001
van mevrouw SONJA BECQ
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Vlaams Fonds  –  Zorgvragen

Uit het oogpunt van de programmatie, maar ook
uit het oogpunt van implicaties op vervoer, toegan-
kelijkheid, ... is het van belang over juiste gegevens
te beschikken.

Wat de inschrijvingen bij het Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een Handicap
betreft, werd naar aanleiding van parlementaire
vragen in verband met kosteloos openbaar vervoer
voor gehandicapten gesteld dat het Vlaams Fonds
zo'n 47.000 à 49.000 ingeschreven personen zou tel-
len.

Uitsplitsing van deze gegevens per arrondissement
of volgens de aard van de zorgvraag zijn nauwelijks
beschikbaar.

Het jaarverslag van het Vlaams Fonds verwijst wel
naar nieuwe aanvragen, doch geeft geen globaal
overzicht.

1. Kan uitgesplitst per arrondissement of eventu-
eel per provincie een overzicht worden gegeven
van het aantal personen dat is ingeschreven bij
het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
Personen met een Handicap ?

2. Kan hierbij ook een uitsplitsing worden gege-
ven naar : personen jonger dan 18 jaar, perso-
nen tussen 18 en 65 jaar, personen ouder dan 65
jaar ?

3. Kan voor heel Vlaanderen  –  én per arrondisse-
ment  –  een overzicht worden gegeven van het
aantal dossiers per zorgvraag ?

Is het daarbij ook mogelijk om m.b.t. rolstoelen
een onderscheid te maken tussen de aankoop
van een nieuwe en de aanpassing/vernieuwing
van een oude rolstoel ?

4. Is het ook mogelijk hiervan een vergelijkend
overzicht te geven voor de jongste vijf jaar ?

Antwoord

1 en 2. In het kader van het kosteloos openbaar
vervoer voor personen met een handicap wer-
den aan De Lijn twee bestanden bezorgd van
personen die ofwel een gunstig antwoord ont-
vingen op hun vraag om bijstand, ofwel, m.b.t.
diegenen die vallen onder toepassing van artikel
75, § 1 van het decreet van 27 juni 1990, ge-
bruikmaken van een voorziening van het
Vlaams Fonds.

De verdeling naar provincie en leeftijd is de vol-
gende :

Antwerpen

jonger dan 18 jaar : 3.938
tussen 18 en 65 jaar : 14.016
ouder dan 65 jaar : 1.038

Brabant

jonger dan 18 jaar : 1.632
tussen 18 en 65 jaar : 7.681
ouder dan 65 jaar : 580

Limburg

jonger dan 18 jaar : 2.107
tussen 18 en 65 jaar : 7.669
ouder dan 65 jaar : 628

Oost-Vlaanderen

jonger dan 18 jaar : 3.322
tussen 18 en 65 jaar : 11.556
ouder dan 65 jaar : 1.060

West-Vlaanderen

jonger dan 18 jaar : 2.831
tussen 18 en 65 jaar : 12.654
ouder dan 65 jaar : 908
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3 en 4. Onderstaande tabel geeft een overzicht van
de ingediende zorgvragen voor de periode 1996-
2000.

Ingediende zorgvragen : periode 1996-2000

Indivuduele Materiële Bijstand (IMB) 1996 1997 1998 1999 2000

Antwerpen 1.990 2.548 2.881 3.392 3.974
Brabant 1.124 1.496 1.674 1.564 2.099
Limburg 1.225 1.587 1.908 2.042 2.278
Oost-Vlaanderen 2.002 2.465 3.120 3.301 3.317
West-Vlaanderen 1.795 2.276 2.628 2.700 2.843

Totaal PA's 8.136 10.372 12.211 12.999 14.511

Werk 1996 1997 1998 1999 2000

Antwerpen 1.122 975 1.095 1.329 1.246
Brabant 613 615 684 914 1.182
Limburg 649 700 612 948 1.100
Oost-Vlaanderen 728 717 771 919 942
West-Vlaanderen 1.335 1.091 1.238 1.605 1.389

Totaal PA's 4.447 4.098 4.400 5.715 5.859

Zorg 1996 1997 1998 1999 2000

Antwerpen 2.399 2.387 2.875 2.291 2.127
Brabant 1.201 1.172 1.251 1.257 1.207
Limburg 1.134 1.036 1.182 1.104 1.083
Oost-Vlaanderen 2.161 1.929 2.281 1.883 1.942
West-Vlaanderen 2.029 1.595 1.744 1.655 1.447

Totaal PA's 8.924 8.119 9.333 8.190 7.806

PA : provinciale afdeling  –  red.
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Wat de aankoop van nieuwe rolstoelen en aan-
passing of vernieuwing van een oude rolstoel
betreft, kan binnen de huidige verwerkingspro-
cedures onmogelijk een onderscheid worden ge-
maakt.

Vraag nr. 148
van 29 maart 2001
van de heer CHRISTIAN VAN EYKEN

Aangepaste taxi's voor gehandicapten  –  Situatie

In een krantenartikel las ik dat het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest subsidies geeft aan de taxi-
maatschappijen die bereid zijn om hun taxi aan te
passen voor het vervoer van gehandicapten.

1. Bestaan er in Vlaanderen taxi's die aangepast
zijn voor het vervoer van gehandicapten ? Zo
ja, waar ?

2. Heeft de minister deze taximaatschappijen met
subsidies over de streep moeten halen om hun
voertuig aan te passen, zoals het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ?

Antwoord

1. Een aantal commerciële taxibedrijven verspreid
over Vlaanderen leggen zich volledig toe op het
vervoer van personen met een handicap en be-
schikken daartoe over een volledig aangepast
wagenpark, of hebben één of meerdere aange-
paste wagens ter beschikking binnen een breder
aanbod.

Volgende lijst biedt een overzicht van dergelijke
maatschappijen in Vlaanderen : Taxi Citax -
Hasselt ; Taxi Engelen - Lommel : Taxi Gematax
- Maaseik ; Taxi Valintin - Lummen ; Taxi Peters
- Genk ; Taxi Hendriks - Overpelt ; Taxi Hen-
driks - Melsbroek ; Taxi Hendriks - Gent ; Taxi
Hendriks - Antwerpen ; Service Taxi - Sint-Trui-
den ; Central Taxi - Tongeren ; Antwerp Tax -
Antwerpen ; Unitax - Zaventem.

Daarnaast  bieden een aantal initiatieven vanuit
niet-commercieel oogpunt een dienstverlening
inzake aangepast vervoer voor personen met
een handicap aan.

Hieronder kunnen worden begrepen :

– VZW Mobiel (regio Leuven), VZW Eigen
Thuis (regio Grimbergen), VZW De Ant-
werpse Rolcar (regio Antwerpen) en VZW
Handicar (regio Zoersel), die zich verenigen
onder de koepelnaam ODAV (Overleg
Diensten Aangepast Vervoer) ;

– een aantal mindermobielencentrales die aan-
gepaste infrastructuur ter beschikking heb-
ben ;

– een aantal OCMW's en gemeentebesturen
van waaruit dergelijke aangepaste dienstver-
lening wordt aangeboden.

2. Neen, er werden in Vlaanderen geen subsidies
verleend om taximaatschappijen te motiveren
hun voertuigen aan te passen.



Het verlenen van investeringssubsidies behoort
overigens tot het werkdomein van de Vlaamse
minister bevoegd voor Mobiliteit.

Vraag nr. 94
van 15 maart 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Armoede  –  Sensibilisering leerkrachten

Het samenwerkingsakkoord inzake armoede
(1998) legt de verantwoordelijkheid voor de opvol-
ging van dit beleid bij het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en voor Racismebestrijding. Concreet
legt deze dienst zich onder andere toe op het sensi-
biliseren van leerkrachten voor deze problematiek.

Bestaat er over het sensibiliseren van leerkrachten
een gestructureerd overleg tussen de minister en
dit Centrum ?

Gebeurt dit op dezelfde manier in Vlaanderen,
Wallonië en het Duitstalige landsgedeelte ? Wat
zijn de resultaten totnogtoe ?

Antwoord

Reeds verschillende jaren is de aandacht voor be-
strijding van de dualisering in de maatschappij in
het algemeen, een aandachtspunt van het Vlaams
onderwijsbeleid. Een bestaande verscheidenheid
aan beleidsmaatregelen brengt deze bekommernis
tot uiting in de onderwijspraktijk.

De ontwikkelingsdoelen en eindtermen die in het
onderwijs moeten worden nagestreefd en bereikt,
vermelden uitdrukkelijk dat leerlingen moeten
leren dat sociale en culturele groepen verschillende
waarden en normen kunnen bezitten en dat zij res-
pect kunnen opbrengen in hun omgang met ande-
ren.

Het hele onderwijsvoorrangs- en zorgverbredings-
beleid bestaat in de praktijk uit het toekennen van
bijkomende lestijden aan scholen die zich gecon-
fronteerd zien met groepen "risicoleerlingen". De
scholen kunnen via een aanwendingsplan aan de
slag met een aantal methodieken die sinds meer
dan tien jaar worden uitgebouwd en ondersteund

door wetenschappelijk onderzoek, materiaalont-
wikkeling, bijkomende pedagogische begeleiding
en initiatieven voor professionalisering (onder an-
dere het thema zorgverbreding binnen de nascho-
ling op initiatief van de Vlaamse regering). Derge-
lijke beleidsmaatregelen hebben steeds veel ver-
derreikende doelstellingen dan de loutere sensibili-
sering voor een bepaalde problematiek. We probe-
ren aan scholen en leerkrachten hefbomen te
geven om op effectieve en efficiëntie wijze te leren
omgaan met diversiteit, en de ontplooiingskansen
van elke kind te maximaliseren.

Ook andere initiatieven betekenen een substantië-
le bijdrage tot de ontwikkeling van de mogelijkhe-
den van het onderwijspersoneel om met armoede-
problematieken om te gaan. Hierbij denk ik bij-
voorbeeld aan de projecten voor kinderen van
trekkende bevolkingsgroepen, het spijbelproject in
het secundair en nu ook in het basisonderwijs, op-
vangklassen, het buurtwerkingsstimulerend project
Vlaggen en Wimpels, de bijzondere ondersteunen-
de maatregelen voor de Brusselse situatie, of publi-
caties zoals "Kansrijk voor kansarm", die recht-
streeks voortspruiten uit wetenschappelijk onder-
zoek terzake.

Wat specifieke sensibiliseringsacties betreft naar
onderwijspersoneel, laat het Centrum voor Gelijk-
heid van Kansen en voor Racismebestrijding het
initiatief zoveel mogelijk aan de onderwijssector
zelf. Niettemin staat het Centrum altijd open voor
vragen vanuit de overheid voor medewerking aan
bepaalde initiatieven.

Zo heeft het Centrum bijvoorbeeld op vraag van
de toenmalige minister gewerkt aan de brochure
"Ik beken kleur". Ook nu nog zal het Centrum,
voorzover het past binnen haar opdracht zoals om-
schreven in de wet van 15 februari 1993 tot oprich-
ting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen
en voor Racismebestrijding, steeds zijn medewer-
king verlenen aan eventuele vragen van de over-
heid.

Vaak betreft het echter problematieken waarbij lo-
kale gegevenheden belangrijke beïnvloedende fac-
toren zijn. Voor vragen uit het onderwijsveld (zoals
bijvoorbeeld het verzorgen van pedagogische stu-
diedagen) zal het Centrum dan ook vaak trachten
de aanvragers nuttig door te verwijzen naar lokale
expertise of bijvoorbeeld naar het Vlaams Minder-
hedencentrum. Het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en voor Racismebestrijding zal enkel in-
gaan op zeer specifieke vragen. Daarnaast kan ie-
dereen, dus ook onderwijspersoneel, terecht bij de

VLAAMS MINISTER 
VAN ONDERWIJS EN VORMING

MARLEEN VANDERPOORTEN
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documentatiecel van het Centrum voor een waaier
aan  –  ook didactisch  –  bruikbare informatie.

Naar het Franstalige landsgedeelte heeft het Cen-
trum in het verleden een meer bewuste sensibilise-
ringspolitiek gevoerd. Nu echter ook daar de loka-
le integratiesector volop in ontwikkeling is, zal het
Centrum een gelijkaardige houding als voor Vlaan-
deren aannemen.

Vraag nr. 95
van 15 maart 2001
van de heer FILIP DEWINTER

Marokkaanse studenten HO  –  Aantal

Op het Belgisch consulaat-generaal in Casablanca
vragen Marokkanen een studentenvisum aan om
op die manier naar België te komen. Meestal vol-
doen de aanvragers niet aan het profiel van een
student.

Het belangrijkste criterium voor het verkrijgen van
een visum is dat de aanvrager een inschrijvingsbe-
wijs aan een Belgische onderwijsinstelling kan
voorleggen.

1. Hoeveel mensen met een Marokkaans studen-
tenvisum studeren in Vlaanderen ?

2. Is er de afgelopen vijf jaar een stijging waar te
nemen van het aantal Marokkaanse studenten
die vanuit Marokko naar Vlaanderen kwamen
met een studentenvisum ?

3. Zijn er subsidies voor Marokkaanse studenten
die naar Vlaanderen komen met een studenten-
visum en zo ja, wat is het bedrag van deze subsi-
dies ?

4. Heeft de minister weet van scholen in Vlaande-
ren die, al dan niet te goeder trouw, hun mede-
werking verlenen bij het verschaffen van in-
schrijvingsbewijzen van hun onderwijsinstelling ?

Zo ja, over hoeveel en welke scholen gaat het ?

Antwoord

Buitenlandse studenten die in België willen stude-
ren aan privé-hogescholen of privé-universiteiten
kunnen een studentenvisum krijgen indien ze een
inschrijvingsbewijs voorleggen, een diploma van
het secundair onderwijs en een gelijkwaardigheid
ervan.

Tot op heden werd door het departement Onder-
wijs, sinds 1 januari 1998, voor 392 Marokkaanse
baccalaurei een gelijkwaardigheid toegekend met
een diploma van het secundair onderwijs. De cij-
fers over gelijkwaardigheden zijn in de databank
opgenomen vanaf 1 januari 1998. Rekening hou-
dende met het vermelde sub 2, verloopt de evolutie
van het aantal behandelde dossiers als volgt :

1998 31
1999 47
2000 283
2001 31

Dit betekent echter niet dat 392 studenten inge-
schreven zijn aan privé-hogescholen of privé-uni-
versiteiten in Vlaanderen. Van genoemd aantal
kunnen er ook studenten zijn die nog nergens inge-
schreven zijn, die ingeschreven zijn in een privé-
hogeschool of universiteit van de Franse Gemeen-
schap, of die de gelijkwaardigheid aangevraagd
hebben in uitvoering van de KMO-programmawet
(KMO : kleine en middelgrote ondernemingen  –
red.).

Op grond van de gegevens die het departement
Onderwijs jaarlijks opvraagt in de databank tertiair
onderwijs, kunnen er geen aantallen worden gege-
ven. Deze databank mag immers enkel neutrale ge-
gevens bevatten, die onder meer moeten dienen
om de financiering van de universiteiten en van de
hogescholen vast te stellen. Een rechtstreekse be-
vraging van de universiteiten en van de hogescho-
len via het kanaal van de commissarissen van de
Vlaamse regering is dus aangewezen. Op dit ogen-
blik beschikt de administratie Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek nog niet over alle
antwoorden. Zodra de gegevens volledig zijn, zul-
len ze aan de Vlaamse volksvertegenwoordiger
worden bezorgd in een aanvullend antwoord.

Op grond van de reeds ontvangen gegevens blijkt
nu reeds voldoende duidelijk dat het aantal studen-
ten met een Marokkaans studievisum in Vlaande-
ren vrij laag is (wellicht minder dan 200, extrapole-
rend op de beschikbare gegevens, op een totaal van
meer dan 150.000 studenten). Bovendien is er een
duidelijk dalende tendens te merken in de voorbije
vijf jaar.

Er wordt niet in subsidies voorzien voor Marok-
kaanse studenten die naar Vlaanderen komen met
een studentenvisum. Jaarlijks kunnen wel twee Ma-
rokkaanse studenten naar Vlaanderen komen stu-
deren voor een periode van meer dan vier maan-
den op grond van het cultureel verdrag met Ma-
rokko.
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Het uitgangspunt is steeds dat onze universiteiten
en hogescholen bona fide handelen, tot het tegen-
gestelde bewezen zou zijn. Een speciale controle
op een bepaalde groep van studenten lijkt overi-
gens geenszins aangewezen. De commissarissen
melden echter dat zij geen anomalieën hebben
vastgesteld.
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Aanvullend antwoord

Aantal Marokkaanse studenten in het hoger onderwijs

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

U Gent 37 43 43 51 48
KU Leuven 6 10 8 9 9
VU Brussel 69 75 75 63 54
UC Antwerpen 38 41 37 27 8
Ufsia 8 6 15 13 14
UI Antwerpen 21 18 19 18 15
LUC 0 0 0 0 0
KU Brussel 0 0 1 2 0

Totaal universiteiten 179 193 198 183 148

Hogeschool Antwerpen 4 5 3 2 3
Sint-Lukas Brussel 0 0 1 1 1
Hogeschool W&K 0 0 1 1 0
Mercatorhogeschool 6 4 3 4 3
Kath. Hogeschool St.-Lieven 0 3 1 0 0
Hogeschool West-Vlaanderen 1 1 1 0 1
Hogere Zeevaartschool 65 53 34 18 12
EHSAL 0 0 0 1 1
Erasmushogeschool 0 3 3 9 1

Totaal hogescholen 76 69 47 36 22

Totaal HO 255 262 245 219 170

N.v.d.r.

U Gent : Universiteit Gent
KU Leuven : Katholieke Universiteit Leuven
VU Brussel : Vrije Universiteit Brussel
UC Antwerpen : Universitair Centrum Antwerpen
Ufsia : Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen
UI Antwerpen : Universitaire Instelling Antwerpen
LUC : Limburgs Universitair Centrum
KU Brussel : Katholieke Universiteit Brussel
Hogeschool W&K : Hogeschool voor Wetenschap en Kunst
EHSAL : Economische Hogeschool Sint-Aloysius
HO : hoger onderwijs



Vraag nr. 96
van 15 maart 2001
van de heer FRANS RAMON

Buitengewoon onderwijs  –  Ergotherapeuten

Volgens mijn informatie kan de functie van kinesist
in het BUSO (buitengewoon secundair onderwijs)
en het BLO (buitengewoon lager onderwijs) wor-
den ingevuld door een arbeidstherapeut. In 1993 is
het diploma van arbeidstherapeut weggevallen en
studeerden de studenten af als ergotherapeut. Er is
toen een gelijkstelling van de titel gekomen. De
opleiding van arbeidstherapeuten en ergothera-
peuten verschilt in niets van elkaar.

De terminologie "ergotherapie" en "arbeidsthera-
pie" is waarschijnlijk nog niet aangepast in de do-
cumenten betreffende de bekwaamheidsbewijzen
voor de functie van kinesitherapeut, niettegen-
staande het gaat over dezelfde gekwalificeerde the-
rapeuten.

Op dit ogenblik wordt echter de nieuwe titel "er-
gotherapie" niet aanvaard binnen het BUSO als
voldoende bekwaamheidsbewijs voor de functie
van kinesitherapeut.

1. Is er hier sprake van verwarring tussen de be-
roepstitels "arbeidstherapeut" en "ergothera-
peut" en rijst er dus een probleem bij de inhou-
delijke omschrijving van het bekwaamheidsbe-
wijs ?

2. Werd de terminologie ondertussen aangepast en
zo neen, worden er stappen gezet om dit alsnog
te doen ?

3. Zijn er eventueel andere redenen waarom
BUSO-scholen de nieuwe titel "ergotherapie"
niet aanvaarden als voldoende bekwaamheids-
bewijs ?

Antwoord

Iemand met een diploma van ergotherapie voldoet
niet aan de voorwaarden inzake bekwaamheidsbe-
wijzen om het ambt van kinesist uit te oefenen in
het buitengewoon secundair onderwijs.

De vroegere arbeidstherapeuten voldoen wel. Dit
betekent niet dat de huidige afgestudeerden (dit
zijn ergotherapeuten) ook toegang hebben tot het
ambt van kinesitherapeut. De gelijkstelling van op-
leidingen is niet gebeurd en heeft slechts waarde
indien deze gelijkstelling ook gebeurt in de regle-

mentering van het buitengewoon onderwijs. Het
nieuwe diploma van ergotherapeut is niet even-
waardig aan het diploma van kinesitherapeut.

De Inspectie adviseert om het diploma van ergo-
therapeut niet op te nemen als een vereist be-
kwaamheidsbewijs. In het buitengewoon basison-
derwijs bestaat het ambt van ergotherapeut. Hier
word het diploma van kinesitherapeut (omgekeer-
de situatie) ook niet aanvaard.

Er bestaan plannen om binnen afzienbare tijd het
ambt van ergotherapeut in te stellen in het buiten-
gewoon secundair onderwijs. Op die manier zullen
de ergotherapeuten ook kunnen fungeren in het
onderwijs.

Vraag nr. 97
van 15 maart 2001
van de heer FRANS RAMON

Schoolgebouwen  –  Energienormen

Bij de verbouwing van schoolgebouwen moet aan
nogal wat normen worden voldaan: grootte van het
gebouw, speelplaats, fietsenstalling, enzovoort.

Op het vlak van isolatie en beglazing zijn er bij
mijn weten geen normen. Het zou nochtans logisch
zijn dat een Vlaamse overheid  –  wanneer ze een
substantiële financiële bijdrage levert voor de ver-
bouwing van schoolgebouwen  –  bepaalde eisen
stelt inzake rationeel energiegebruik (REG). Dit
naar analogie van de premietoekenning voor priva-
te woningen en de bijbehorende normen.

1. Werd reeds onderzocht in hoeverre scholen
kunnen worden gestimuleerd om didactisch in-
teressante energiebesparende projecten op te
zetten bij vernieuwbouw ?

2. Werd reeds onderzocht hoe scholen beter kun-
nen worden ondersteund bij hun bouwdossiers :
informatie over rationeel energiegebruik (zon-
neboilers, fotovoltaïsche zonnecellen, isolatie ... ),
advies (al dan niet verplicht) door een deskun-
dige van het departement Onderwijs, ... ?

Antwoord

Antwoordelementen Onderwijsinspectie

Vanuit de Onderwijsinspectie worden geen initia-
tieven genomen die erop gericht zouden zijn scho-
len te stimuleren om didactisch interessante ener-

-1863- Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 13  –  25 mei 2001



giebesparende projecten op te zetten bij vernieuw-
bouw. Dit is voor de hand liggend, omdat het niet
tot de bevoegdheid behoort van de inspectie te in-
terveniëren bij scholen met betrekking tot didac-
tiek. Of projecten bij vernieuwbouw didactisch in-
teressant zijn  –  om welke reden dan ook  –  is als
zodanig geen overheidsaangelegenheid.

De overheid  –  in casu de Onderwijsinspectie  –
kan zich bij de beoordeling van onderwijsproces-
sen op schoolniveau niet verder wagen dan wat
wordt gesteld in de eindtermen en wat in opvolging
van die eindtermen verder wordt uitgewerkt in
leerplannen.

In de mate dat dergelijke projecten evenwel beant-
woorden aan de algemene onderwijsdoelstellingen
zoals vastgelegd in de eindtermen en om die reden
onderwijskundig in het proces aan bod komen (al
dan niet via integratie in leerplannen of in vak-
overschrijdende projecten), zal dit resulteren in
een positieve beoordeling door de Onderwijsin-
spectie.

Antwoordelementen DIGO

De vermelde normen zijn bestaande maximum te
subsidiëren normen (BVE van 27 februari 1992),
zowel inzake oppervlakte als inzake kostprijs
(BVE : besluit van de Vlaamse Executieve  –  red.).
Het zijn dus beperkende normen : niet te groot of
niet te luxueus.

Voor scholen bestaan er momenteel geen wettelij-
ke eisen.

De Vlaamse overheid heeft de bedoeling om in
Vlaanderen een energieprestatieregelgeving
(EPR) voor gebouwen in te voeren in het kader
van het decreet op de ruimtelijke ordening van 18
mei 1999. In eerste instantie worden de woningen
genormeerd en in tweede instantie de kantoren en
de schoolgebouwen.

1. Onderzoek in het gesubsidieerd onderwijs uit-
gevoerd door de Dienst voor Infrastructuurwer-
ken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO)
heeft in 1998 uitgewezen dat de afwezigheid van
thermische isolatie en isolerende beglazing in
schoolgebouwen nog al te vaak een feit is.

In het basisonderwijs had 31 % van de school-
gebouwen geen isolerende beglazing. In het se-
cundair onderwijs bedroeg dit percentage 24 %.
Wat de thermische isolatie betreft, ontbrak deze

in 17 % van de basisscholen en in 9 % van de
secundaire scholen.

In het verleden werd door de administratie van
de DIGO meegewerkt met de taakgroep
"schoolgebouwen" binnen Vireg (Vlaamse In-
stelling voor het Rationeel Energiegebruik) om
het rationeel energiegebruik in scholen te sti-
muleren.

In eerste instantie werd, naast een sensibilise-
ringscampagne, prioriteit verleend aan het uit-
voeren van energieaudits. Om deze energieau-
dits te stimuleren, doen de elektriciteitsverde-
lers een tegemoetkoming. De scholen kunnen
rekenen op een bijdrage van 100 %, op voor-
waarde dat de energieaudit wordt uitgevoerd
door de intercommunale zelf, of door een exter-
ne organisatie in onderaanneming van de inter-
communale.

Via het actieplan 2000 van de elektriciteitsdistri-
butiesector kunnen scholen in aanmerking
komen voor premies voor relighting, voor direc-
te verwarming van grote ruimtes, voor conden-
satietechnieken voor verwarming en voor de
productie van sanitair warm water.

In oktober 2000 werd door Vireg voor de twee-
de keer een Maand van de Energiebesparing
georganiseerd. Eén week werd voorbehouden
voor de scholen.

2. Vanuit de bovenvermelde taakgroep werd een
themareeks "Energie besparen in scholen" uit-
gewerkt.

Deze reeks bestaat uit vier thema's :

– lezen van een laagspannings- en aardgasfac-
tuur ;

– lezen van een hoogspanningsfactuur ;

– verwarming ;

– isolatie en ventilatie.

De raad van bestuur van de DIGO heeft in sep-
tember 1999 beslist dringende aanvragen met
een energieaudit, telkens voor advies voor te
leggen aan de eerstvolgende raad van bestuur.
Dit in afwijking van de normale werkwijze :
chronologie van de wachtlijst bouwdossiers
(voor meer dan 22 miljard aan subsidies, 60 %
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of 70 % van de kostprijs en een gemiddelde
wachttijd van vier jaar).

Antwoordelementen ARGO

Op het vlak van rationeel energiegebruik is wat
scholen betreft de norm K70 van toepassing. In de
praktijk wordt door de technische afdelingen de
norm K55 (geldende voor woningen) nagestreefd
en in de meeste gevallen ook gehaald.

Voor de toekomst staat de energieprestatieregelge-
ving op stapel. Deze regelgeving, die ook van toe-
passing zal zijn op scholen en kantoorgebouwen,
legt voorwaarden op inzake het energetische ge-
drag van gebouwen. Daarbij wordt rekening ge-
houden met onder andere isolatie, ventilatie en
wijze van verwarmen.

Voornoemde regelgeving is momenteel onderhevig
aan bijkomend onderzoek en overleg en zal ver-
moedelijk tegen 30 juni 2001 aan het Vlaams Parle-
ment worden voorgelegd.

1. Onder de vleugels van Vireg werden de scholen
reeds diverse malen geïnformeerd omtrent het
bestaan van besparende technieken, het be-
schikbaar zijn van premies en het verlenen van
gratis energieaudits.

Ook werd een themareeks opgestart waarbij
aan de scholen op geregelde tijdstippen op maat
gesneden informatie en tips worden toegezon-
den aangaande een specifiek onderwerp zoals
het lezen ven energiefacturen, verwarming, ver-
lichting, ...

Verder werd door interregies een educatief pak-
ket opgesteld dat aan alle scholen werd toege-
zonden.

Verder werd door het Gemeenschapsonderwijs
het logo "Energiebewuste School" gelanceerd.

Dit logo kan door scholen worden verkregen
wanneer zij kunnen aantonen dat ze minder
verbruiken of belangrijke ingrepen hebben ge-
daan inzake REG. Ook het bewustmaken van
leerlingen middels educatieve projecten, maakt
deel uit van de beoordelingscriteria.

2. De scholen kunnen rekenen op logistieke steun
van de technische afdeling die het dossier, even-
tueel samen met gespecialiseerde instellingen
(studiebureau, Electrabel, VITO, ...), onder-
zoekt.

Dit jaar werd een Energiefoon opgericht, waar-
bij aan scholen een loketfunctie aangeboden
wordt. Vandaaruit worden de aanvragen door-
gezonden naar de gespecialiseerde personen
en/of diensten.

Uit een eerste meting blijkt deze Energiefoon
een succes.

Vraag nr. 46
van 30 maart 2001
van de heer JAN LOONES

Zwembaden op campings  –  Redders

In de Beleidsnota Toerisme heeft de minister het in
zijn "strategische doelstellingen" over "het schep-
pen van gunstige voorwaarden voor een toekomst-
gerichte ontwikkeling van de toeristisch-recreatie-
ve sector" en over "het versterken van het toeris-
tisch-recreatieve aanbod" (Stuk 156 (1999-2000)  –
Nr. 1, blz. 70  –  red.).

De aanleg van zwembaden op campings is één van
die recreatiemogelijkheden die het toeristisch-re-
creatieve aanbod versterken en meteen het toeris-
tisch kamperen bevorderen.

Indien men echter spreekt over zwembaden, heeft
men het  –  voor de absolute veiligheid van de
zwemmers  –  onvermijdelijk ook over redders.
Trouwens, dat is door de Vlarem II-wetgeving een
verplichting.

De aanwerving van gebrevetteerde redders vormt
echter een waar pijnpunt voor de campinguitba-
ters. Kandidaat-redders vinden het inderdaad veel
aantrekkelijker, zowel op financieel vlak als op het
vlak van vaste uurregelingen, om op het strand of
in een publiek zwembad aan de slag te gaan. Het is
nu eenmaal een feit dat de campingsector specifie-
ke noden heeft omtrent tewerkstelling (afwisselend
drukke en dode periodes, weekendwerk, werk bui-
ten normale diensturen, ... ).

1. Worden zwembaden op campings inderdaad als
een versterking beschouwd van het toeristisch-
recreatief aanbod ?

VLAAMS MINISTER 
VAN WERKGELEGENHEID EN TOERISME

RENAAT LANDUYT
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2. Werd de problematiek inzake de aanwerving
van redders op campings reeds geëvalueerd ?
Met welk resultaat ?

3. Werd zowel vanuit het beleidsdomein Toerisme
als vanuit Werkgelegenheid daarvoor reeds een
oplossing uitgewerkt ?

N.B. Een vraag over deze problematiek uit het
oogpunt van de milieureglementering werd
gesteld aan mevrouw Vera Dua, Vlaams mi-
nister van Leefmilieu en Landbouw.

Antwoord

1. Zwembaden worden als een versterking be-
schouwd van het toeristisch-recreatief aanbod
op campings. In de premieregeling voor cam-
pings en kampeerverblijfparken wordt de aan-
leg van deze zwembaden als subsidieerbare uit-
gave opgenomen.

Ik wijs erop dat in de categorie-indeling een
zwemgelegenheid verplicht is voor de classifica-
tie in 5-sterren.

2 en 3. Toerisme Vlaanderen heeft geen bevoegd-
heid in de problematiek van de tewerkstelling
en de  aanwerving van redders op campings.

(Antwoord Vera Dua : blz. 1768  –  red.)

Vraag nr. 96
van 15 februari 2001
van mevrouw MARLEEN VAN DEN EYNDE

De Putten (Kieldrecht)  –  Bescherming

Begin december 2000 liet de Tijdelijke Vereniging
Verrebroekdok bossen grenzend aan het natuurge-
bied De Putten zonder enige vergunning rooien.
Ook werd er een dijk aangelegd ter voorbereiding
van verdere ophoging.

De Putten is een waardevol natuurreservaat aan de
rand van het Doeldok. Er wordt gevreesd dat door
deze werken dermate visuele schade wordt aange-
bracht, dat het voorlopig nog beschermde gebied
zonder veel tegenstand kan worden ingepikt.

Ondertussen blijkt dat na een klacht van het Actie-
comité 2020 de illegale werken werden stilgelegd.

1. Werd er ooit een vergunning aangevraagd voor
het rooien van de bossen grenzend aan het na-
tuurgebied De Putten ?

2. Welke initiatieven worden genomen om het na-
tuurgebied De Putten blijvend te beschermen ?

Blijft het natuurgebied dan ook beschermd
wanneer het Doeldok zal worden aangelegd ?

3. Worden er maatregelen genomen om de visuele
schade aan het natuurgebied te herstellen ?

Antwoord

1. Het afleveren van bouwvergunningen voor ont-
bossing ressorteert onder de bevoegdheid van
de minister bevoegd voor Ruimtelijke Orde-
ning.

Wel heeft de afdeling Bos en Groen een aan-
vraag (door AWZ, administratie Waterwegen en
Zeewezen  –  afdeling Zeeschelde) tot ontbos-
sing behandeld voor twee begroeide zones gren-
zend aan het gebied De Putten. De begroeide
zones (oppervlakte van ca. 1,1 ha) betreffen
spontane opslag van voornamelijk wilg en berk
op reeds opgehoogd terrein. Bij navraag bij de
afdeling Bos en Groen is gebleken dat op 19
maart 2001 een voorlopig ongunstig advies werd
uitgebracht aan de administratie Ruimtelijke
Ordening, Huisvesting en Monumenten en
Landschappen (Arohm).

De AWZ heeft intussen beslist om deze ontbos-
sing mee op te nemen in het MER voor het
Deurganckdok, zodat een eventuele nieuwe
aanvraag na het MER zal worden ingediend.
(MER : milieueffectrapport  –  red.)

2. In de beslissing van de vorige Vlaamse regering
van 25 mei 1999 over de "Principes m.b.t. het
Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied"
wordt De Putten aangeduid als een gebied waar
de havenuitbouw zo lang mogelijk in de tijd
dient te worden achteruitgeschoven. Met de
goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van
het gewestplan Sint-Niklaas/Lokeren op het
grondgebied van de gemeente Beveren (Bel-
gisch Staatsblad 08/08/2000), krijgt  De Putten
een extra bescherming. Meer specifiek in artikel
20 wordt De Putten aangeduid als zeehavenge-

VLAAMS MINISTER 
VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW

VERA DUA
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bied met tijdelijke bestemming valleigebied
(ZTV).

"Dit gebied wordt gereserveerd als zeehavenge-
bied type 2.

De bestemming kan slechts gerealiseerd worden
voor het geheel of een gedeelte van het gebied
na vaststelling van een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan
kan slechts ten vroegste worden vastgesteld in
het jaar 2007.

In afwachting heeft het de bestemming valleige-
bied, zoals aangegeven in artikel 1 van bijlage
IV."

Dit impliceert dat De Putten een bescherming
krijgt minstens tot 2007 en dat op basis van een
nieuw maatschappelijk debat in het kader van
het ruimtelijk uitvoeringsplan de definitieve be-
stemming van dit gebied, alsook van het zeeha-
vengebied met tijdelijk agrarisch gebruik
(ZTA), zal worden bepaald.

Hierop volgde de regeringsbeslissing van 5 mei
2000 die bepaalt dat een nieuw strategisch plan
voor zowel de Linker- als Rechterscheldeoever
moet worden opgestart. Tevens werd door de
Vlaamse regering beslist tot de oprichting van
de subwerkgroep "natuur en ecologische infra-
structuur" (startvergadering van 10 november
2000) in het kader van het Strategisch Plan.

In opdracht van deze werkgroep loopt een eco-
hydrologische studie van De Putten in Beveren.
Daarbij is ook onderzoek gebeurd naar de kwa-
liteit van het oppervlaktewater.

3. De maatregelen om visuele schade te beperken,
behoren tot de bevoegdheid van de overheden
die moeten oordelen over bouwvergunnings-
aanvragen.

Vraag nr. 116
van 15 maart 2001
van de heer JAN LOONES

Luchthaven Oostende  –  Vliegtuigemissies

Recentelijk heeft de VMM (Vlaamse Milieumaat-
schappij)  –  in opdracht van het Ministerie van
Volksgezondheid  –  een speciaal onderzoek ver-

richt naar de luchtkwaliteit rond de Oostendse
luchthaven.

Wiloo Oostende (Werkgroep rondom de Impact
van de Luchthaven van Oostende op de Omge-
ving) trekt bij monde van enkele plaatselijke artsen
(een neus-, keel- en oorarts en een arbeidsgenees-
heer) de ernst van dit "pseudo-onderzoek" in twij-
fel.

Naar verluidt, worden er geen telemetrische meet-
posten ingezet binnen een straal van 25 kilometer
rond Oostende en worden, met uitzondering voor
Zaventem en Steenokkerzeel, de milieu-emissie-
rapporten voor de luchthavens door schatting be-
rekend (jaarrapport VMM). Uit het verslag van het
hoofd Laboratorium blijkt dat "de mogelijke geur-
hinder die in Oostende kan optreden bij het opstij-
gen van de vliegtuigen met dit beperkt onderzoek
niet kan worden aangetoond".

Bovendien zouden er in Oostende stalen genomen
zijn op drie lente- en zomerdagen, waarbij zelfs
wordt toegegeven dat er op dat ogenblik geen
vliegbewegingen waren, terwijl de kerosinehinder
vooral optreedt tijdens regenachtige herfst- en win-
termaanden (zuidwestenwind, lage bewolking, tem-
peratuurinversie, ... ) en bij opwarming en take-off
van de zware cargotoestellen.

In een eerdere vraag aan de minister van Gezond-
heid (vraag nr. 9 van 8 oktober 1999 ; Bulletin van
Vragen en Antwoorden nr. 5 van 17 december
1999, blz. 318) kaartte ik dit probleem reeds aan. Ik
verwees daarbij toen ook naar de bevindingen van
de voornoemde Oostendse neus-, keel- en oorarts,
en had het ook over de piekmomenten waarbij de
toxische kerosineuitstoten zeer hoog zouden zijn.

1. Werd de betrouwbaarheid van de metingen
door de VMM op de luchthaven van Oostende
reeds geëvalueerd ? Met welk resultaat ?

2. Klopt het dat de VMM op dit ogenblik geen
telemetrische meetposten inzet in een straal van
25 kilometer rond Oostende ?  Zo ja, waarom
niet ? Gebeurt dat alsnog ?

3. Welke maatregelen worden genomen om de on-
gerustheid van de omwonenden in deze zaak
weg te nemen ?

N.B. Deze vraag werd eveneens gesteld aan me-
vrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen.
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1. De metingen van de VMM op de luchthaven
van Oostende werden uitgevoerd volgens een
internationaal gebruikte en erkende methode
om vluchtige organische stoffen in de lucht op
te sporen, te identificeren en te doseren. De ef-
ficiëntie van deze methode hangt af van de mo-
gelijkheid tot het nemen van een representatief
luchtmonster.

Het geringe aantal vliegbewegingen en het te
onregelmatig optreden van geurhinder tijdens
de interventies van het VMM-personeel, had-
den tot gevolg dat slechts twee luchtmonsters
konden worden genomen bij lichte geurhinder.
Twee andere interventies in juli en augustus
waren vruchteloos. Er werd bewust gekozen
voor de lente- en zomerperiode, enerzijds
omdat in de maand mei de meeste vliegbewe-
gingen voorkomen en anderzijds om de interfe-
rentie van de luchtverontreiniging door de ge-
bouwenverwarming te vermijden.

De metingen werden geëvalueerd door vergelij-
king met gelijkaardige metingen in Zaventem.
De concentraties in Oostende lagen een factor 5
à 10 lager dan in Zaventem, wat te verklaren is
door factoren die reeds meermaals werden aan-
gehaald, namelijk de veel geringere vliegactivi-
teit en de lagere achtergrondconcentraties (het
kustgebied tegenover de grote Brusselse agglo-
meratie).

De emmissiemetingen kunnen ook worden geë-
valueerd aan de hand van de geschatte emissies,
waarbij Oostende opnieuw wordt vergeleken
met Zaventem voor de verschillende parame-
ters. Voor 1998 werden de emissies berekend
zoals weergegeven in de tabel hierna.

Hieruit blijkt dat de totale emissie van luchtver-
ontreinigende stoffen in Oostende een factor 20
lager ligt dan in Zaventem.

2. De VMM heeft op dit ogenblik geen telemetri-
sche meetposten ingezet rond Oostende.

De VMM voert sedert enkele jaren met twee
vaste meetstations een uitgebreid onderzoek uit
naar de invloed van de luchthaven van Zaven-
tem op de luchtverontreiniging in de omgeving.
Zowel inzake voor het ogenblik beschikbaar
materiaal, als inzake inzetbaar personeel, is het
voor de VMM niet mogelijk dergelijk onder-
zoek eveneens in Oostende uit te voeren. De
VMM neemt evenwel aan dat "kwalitatief"

(soort polluenten) de resultaten in de omgeving
van de luchthaven van Zaventem perfect verge-
lijkbaar zijn met Oostende. Rekening houdende
met bovengenoemde argumenten, mag worden
aangenomen dat de concentraties in Oostende
gevoelig lager zullen zijn dan in Zaventem.

Gelet op het feit dat de metingen in Zaventem
hebben uitgewezen dat de luchtkwaliteit in de
omgeving meer wordt beïnvloed door het auto-
verkeer dan door het vliegverkeer, en dat in Za-
ventem en in de aanpalende gemeente Steenok-
kerzeel geen normen voor luchtkwaliteit wer-
den overschreden  –  normen die specifiek wor-
den opgesteld om de volksgezondheid te be-
schermen, is er geen directe aanleiding om in
Oostende dergelijke metingen op te starten.
Eens het onderzoek in Zaventem afgerond, kan
er eventueel een beperkte meetcampagne wor-
den uitgevoerd in Oostende om de vergelijken-
de beschouwingen te staven.

3. Volgens het MER en voortgaande op het bere-
kend effect op de luchtverontreiniging voor het
referentiejaar 2003, hebben de emissies van de
luchthaven van Oostende ook bij de maximale
groei voor de meeste componenten een ver-
waarloosbaar tot klein effect op de luchtveront-
reiniging (MER : milieueffectrapport  –  red.).
Voor stikstofdioxide is de bijdrage evenwel rele-
vant, net als voor de geur van uitlaatgassen. De
klachten over geurhinder zijn vooral toe te
schrijven aan de  piekuitstoten van verbrande
en gedeeltelijk onverbrande uitlaatgassen van
vliegtuigen.

Om deze redenen werd in mijn besluit van 18
december 2000, waarmee aan de Internationale
Luchthaven Oostende een vergunning werd
toegekend voor een termijn lopende tot 13 april
2005, inzonderheid een "luchtstudie" opgelegd
als bijzondere vergunningsvoorwaarde.

Deze bijzondere voorwaarde luidt als volgt :

"De exploitant dient een luchtstudie te laten
uitvoeren door een erkend deskundige "lucht".
De deskundige dient na te gaan welke compo-
nenten significante geurhinder en luchtveront-
reiniging veroorzaken. Dat impliceert dat ook
de piekemissies worden gemeten en dat de ef-
fecten ervan worden onderzocht op de omge-
ving. Verder dient de deskundige mogelijk mil-
derende maatregelen voor te stellen teneinde
de hinder zoveel mogelijk te beperken. Bij dit
alles dient de erkend deskundige ook steeds
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overleg te plegen met de door de stad Oostende
aangestelde geurdeskundige".

Volgens een andere bijzondere vergunnings-
voorwaarde van hetzelfde ministerieel besluit
diende een overlegcommissie te worden opge-
richt. Deze commissie is een eerste keer samen-
gekomen op dinsdag 27 maart 2001.

Deze twee bijzondere vergunningsvoorwaarden
moeten van die aard zijn dat de ongerustheid
van de omwonenden wordt weggenomen door
een betere en deskundige informatie.

Verder zijn het weren van verouderde toestellen
en het toelaten van zo weinig mogelijk nacht-
vluchten (stand-stillprincipe, waartoe ik heb be-
sloten in mijn besluit van 18 oktober 2000)
eveneens maatregelen die de ongerustheid van
de omwonenden kunnen wegnemen.

Emissies naar de lucht door het vliegverkeer in
Oostende en Zaventem voor 1998

Oostende Zaventem Zaventem/
Oostende

SO2 (ton) 2 140 70
NO2 13 1200 92
CO 370 4800 13
NMVOS 66 2800 42
Stof 2 76 38

Totaal 453 9.016 20

N.v.d.r.

SDO2 : zwaveldioxide
NO2 : stikstofdioxide
CO : koolstofmonoxide
NMVOS : niet-methaan vluchtige organische stoffen

Il. VRAGEN WAARVAN
DE REGLEMENTAIRE TERMIJN
VERSTREKEN IS EN WAAROP
NOG NIET WERD GEANTWOORD*
(Reglement artikel 81, 6)

Nihil

III. VRAGEN WAARVAN
DE REGLEMENTAIRE TERMIJN
VERSTREKEN IS MET
TEN MINSTE TIEN WERKDAGEN
EN DIE OP VERZOEK
VAN DE VRAAGSTELLERS WERDEN
OMGEZET IN VRAGEN OM UITLEG
(Reglement artikel 81, 4)

Nihil

*datum van afsluiting : 21/5
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124 08.03.2001 P. Ceysens Interlandelijke adoptie  –  Beginseltoestemming Kind en Gezin  . . . . . . . . . 1834

125 08.03.2001 R. Van Cleuvenbergen Federale sociale fondsen  –  Beleidscoördinatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1835
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57 27.04.2001 M. Dillen Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie  –  Projecten  . . . . . . . . . . . . . . 1734
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